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Wstęp

1.

Książka ta jest próbą zbadania takich zagadnień, jak: rola teatru narodowego 
i artysty narodowego, relacja teatru i życia społecznego oraz wspólnotowego, 
zależność między narodowością a płcią1. Obszar moich zainteresowań sta-
nowi polski teatr między rokiem 1989 (z jednym wyjątkiem, czyli Dziada-
mi – Improwizacjami z 1987) a 2013 (w kilku miejscach dokonałam jednak 
pewnych aktualizacji), oglądany przez pryzmat twórczości Jerzego Grzego-
rzewskiego i Jana Klaty. Opisy oraz interpretacje zjawisk teatralnych starałam 
się więc osadzać w szeroko rozumianym kontekście historycznym, politycz-
nym, społecznym i kulturowym. Podstawowy kierunek moich interpretacji 
wyznaczały, między innymi, teorie wspólnoty wyobrażonej Benedicta An-
dersona (z uwzględnieniem opinii innych badaczy, którzy odnosili się do tej 
koncepcji w kontekście zależności między narodowością a płcią) oraz wspól-
noty interpretacyjnej Stanleya Fisha, koncepcja aktów peryperformatywnych 
Eve Kosofsky Sedgwick, nowy historycyzm, psychoanaliza oraz studia femi-
nistyczne i genderowe. Nie chciałam żadnej z tych metodologii uczynić nad-
rzędną wobec teatru. Przytaczam tylko te założenia, które okazują się ważne 
dla koncepcji pracy i konkretnych interpretacji. Niektóre teorie pojawiają się 
jedynie we wstępie, ponieważ – mimo że nie cytuję ich później – wpłynęły 
na mój sposób postrzegania analizowanych zjawisk. Te wstępne założenia, 
stosunek do teatru i stawiane w pracy pytania staram się natomiast wyjaśnić 
w kolejnych częściach wstępu.

Największą i najważniejszą partię pracy stanowią analizy spektakli (oraz 
ich recepcji) Jerzego Grzegorzewskiego i Jana Klaty zestawione z sobą te-
matycznie, choć w większości rozdziałów interpretowane osobno – tak by 

1 Książka ta jest nieco zmodyfikowaną wersją pracy doktorskiej, która powstawała między 
rokiem 2010 a 2013 i została obroniona w kwietniu 2014 (wtedy też rekomendowana była 
do druku). Przygotowując ją teraz do publikacji, zdecydowałam się na wprowadzenie kilku 
uzupełnień i aktualizacji.
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powstające między nimi relacje były widoczne, ale też nieoczywiste i niena-
chalne. Kolejno podejmuję wątki: rewolucji (Operetka, Nie-Boska komedia 
Jerzego Grzegorzewskiego, Szewcy u bram, Sprawa Dantona Jana Klaty), 
kryzysu męskości (Operetka, Szewcy u bram), miejsca kobiet w narracjach 
historycznych i przeciw-historycznych, a także kwestie wizerunków kobiet 
i mężczyzn w mitologii narodowej (Dziady – improwizacje, Noc listopado-
wa Grzegorzewskiego, H., … córka Fizdejki Klaty) oraz pozycji osób innych 
narodowości i wyznań – ze szczególnym uwzględnieniem Żydówek i Ży-
dów – w obrębie wspólnoty narodowej (Nowe Bloomusalem Grzegorzewskie-
go, Ziemia obiecana, Utwór o Matce i Ojczyźnie Klaty). Zdaję sobie sprawę, 
że dobór spektakli może okazać się dla wielu czytelników zaskakujący. Czę-
sto (choć nie zawsze) są to dzieła mniej „uznane” w dorobku tych reżyserów 
i rzadziej komentowane w kontekście wybranej przeze mnie tematyki. Nie 
opisuję, na przykład, Dziadów – dwunastu improwizacji ani Wesela Grzego-
rzewskiego, nie ma w tej książce Transferu!, nie ma też osobnej analizy Trylo-
gii Klaty, w kontekście rewolucji dużo więcej miejsca poświęcam – uznanym 
za nieudane – Szewcom u bram niż Sprawie Dantona. Zakładam jednak, że 
„słaba” pozycja jakiegoś spektaklu nie musi zawsze wynikać z jego walorów 
estetycznych, ale ze strategii komunikacji z widzem i z poruszanych w spek-
taklu tematów. Analizując przedstawienia, zastanawiam się więc również, czy 
proponowana w nich problematyka i sposób jej ujęcia wpisały się lub nie 
(i dlaczego) w oczekiwania odbiorców i jak to mogło wpłynąć na ich recep-
cję. Interesują mnie bowiem rozmaite „błędy” i nieporozumienia w komu-
nikacji z widownią. W części poświęconej spektaklom zdecydowałam się też 
na jedno odstępstwo od ram czasowych, pisząc o realizacji Dziadów z roku 
1987. Spektakl ten – powstały w „przeddzień rewolucji” – zawiera bowiem, 
moim zdaniem, pewien delikatnie zarysowany, a możliwy do zrealizowania 
dopiero po roku 1989 projekt kulturowy, który stanowi dla mnie w dużej 
mierze punkt wyjścia do kolejnych analiz i stawianych spektaklom pytań.

W ostatniej części zmieniam tryb narracji i analizy, czyniąc Grzegorzew-
skiego i Klatę komentatorami własnej twórczości (głównie Wesela w przypad-
ku Grzegorzewskiego i Trylogii w przypadku Klaty) oraz zaangażowania w ży-
cie wspólnoty. Stawiając tezę, że „artysta narodowy” odgrywa ściśle określoną 
rolę w życiu publicznym, badam, jaki wizerunek wyłania się z wypowiedzi 
medialnych obu reżyserów. W tej części zdecydowałam się na najdalej idącą 
aktualizację, włączając w obręb badań dyrekcję Jana Klaty w Narodowym Sta-
rym Teatrze. Mam świadomość, że analiza nieukończonego jeszcze, a burzli-
wego okresu jest bardzo ryzykowna. Miałam jednak poczucie, że zarysowany 
przeze mnie wizerunek medialny tego reżysera z pominięciem kontrowersji, 
które wzbudza jako dyrektor instytucji narodowej, jest niepełny.

Konsekwencją tych wszystkich rozważań jest zadane w zakończeniu py-
tanie o projektowaną i prowokowaną przez tych dwóch reżyserów zmianę 
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wyobrażenia wspólnoty narodowej o samej sobie, potencjalny kierunek tych 
modyfikacji i skuteczność realizowanych przez tych artystów strategii.

2.

Bohaterami mojej pracy będą nie tyle Jerzy Grzegorzewski i Jan Klata jako 
artyści teatru, ile oni i tworzony przez nich teatr w konstelacji wielu różnych 
wydarzeń, zjawisk i przeobrażeń politycznych, społecznych, kulturowych oraz 
teatralnych. Oni – zanurzeni w kontekście szeroko rozumianej wspólnoty i jej 
historii. Historii, dodam, zarówno tej dawnej, wciąż pamiętanej, wspomina-
nej, czy też aktywnie wymazywanej i zapominanej, jak i najnowszej. Twór-
czość tych artystów oraz jej recepcja staną się dla mnie tropem do badania 
przeobrażeń społecznych, kulturowych i politycznych, które zaszły w Polsce 
po przełomie roku 1989, oraz miejsca, jakie w tych przeobrażeniach zajął 
teatr. Zakładam bowiem, że teatr – podobnie jak literatura i sztuka według 
Stephena Greenblatta i nowych historycystów – nie funkcjonuje w oderwa-
niu od otaczającej go rzeczywistości, nie daje się „oddzielić od swojego kon-
tekstu kulturowego”, społecznego, ideologicznego i materialnego, w jakim 
istnieje2. Kształt i odbiór spektaklu są więc wynikiem przenikania dyskursów 
artystycznych, nieartystycznych i kulturowych, przepływu energii społecz-
nych, politycznych. Teatr rozumiany jako wytwór kulturowy „jest środkiem 
wyrażania władzy w określonym miejscu i czasie”3. Przy czym, „nie «odbija» 
tak po prostu relacji w obrębie władzy” 4, sam również ma wymiar kulturo-
twórczy5, ponieważ „aktywnie bierze udział w konsolidacji i/lub konstrukcji 
dyskursów i ideologii, oraz działa jako środek tworzenia tożsamości, nie tyl-
ko na poziomie jednostki – czyli podmiotu – lecz także na poziomie m.in. 
grup społecznych i etnicznych oraz na poziomie narodu/narodów”6. Będąc 
więc polem bitwy różnych „przeciwstawnych przekonań, działań, zwyczajów, 
[…] staje się niejako «kulturą uchwyconą w akcie tworzenia»”7.

Życie i oddziaływanie spektaklu nie ogranicza się więc do sali teatralnej. 
Rozszerza się na życie twórców i wspólnoty, a raczej wspólnot, do których 
należą, a następnie dalej – na życie jego odbiorców. Analizując poszczególne 

2 S. Greenblatt, Szekspir i  egzorcyści, przeł. K.  Kwapisz Williams, Ł.  Romanowski, 
A. Szwach, A. Wilson [w:] idem, Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, red. K. Kujawska-Court-
ney, Kraków 2006, s. 67.

3 K. Kujawska-Courtney, Wprowadzenie [w:] S. Greenblatt, Poetyka kulturowa…, s. XIII.
4 Ibidem.
5 Por. ibidem, s. XXXV.
6 Ibidem, s. XIII.
7 Ibidem, s. XLI–XLII.
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spektakle, które na różnych poziomach poruszają kwestie wspólnotowe, na-
rodowe i społeczne, a także wypowiedzi ich twórców – w kontekście czasu, 
w którym powstały – będę się starała stworzyć pewien obraz życia wspól-
notowego. Istotne więc będzie dla mnie zarówno to, co można wyczytać ze 
spektaklu, jakie miejsce zajmował on w toczącej się debacie społecznej, jak 
i to, co zostało w nim przeczytane, zrozumiane i przyswojone przez jedy-
nych możliwych do „przebadania” pod tym kątem widzów – recenzentów. 
Nie tylko to, co wypowiedziane czy zapisane wydaje mi się jednak w tym 
odbiorze symptomatyczne, lecz również to, co – choć z dzisiejszej perspek-
tywy widoczne – kiedyś nie zostało dostrzeżone lub nie weszło do „oficjal-
nego” komentarza do spektaklu.

Zakładam więc, że spektakl nie jest jedynie autonomicznym i świado-
mym dziełem twórcy. Funkcjonuje on w kontekście innych wydarzeń, które 
nieustannie wpływają zarówno na świadomość artysty, jak i jego podświa-
domość zaangażowaną w akt twórczy. Poza tym teatr jako dzieło kolektywne 
wydaje mi się w jeszcze większym stopniu otwarty na impulsy płynące z ze-
wnątrz. Każdy, kto uczestniczy w tworzeniu przedstawienia, wnosi do niego 
nie tylko swój warsztat czy talent artystyczny, ale też prywatne – świadome 
czy nieświadome – założenia, przekonania, idee kształtujące się w relacji do 
świata. Spektakl jest też w dużej mierze dziełem odbiorcy, który poddaje go 
interpretacji, korzystając z dostępnej sobie wiedzy. Przy czym, żeby coś zo-
stało w spektaklu zapisane, a następnie zinterpretowane – musi mieścić się 
w orbicie już wcześniej istniejących zjawisk, założeń, wartości. Przedstawie-
nie funkcjonuje więc w pewnej wspólnocie interpretacyjnej, dysponującej 
kodem porozumiewania, w ramach którego dane treści zostają odczytane 
i doświadczone, przeoczone czy aktywnie wymazane/zapomniane. Jak pisze 
Stanley Fish, twórca teorii o wspólnotach interpretacyjnych:

[…] potrzeby i wartości nie istnieją niezależnie od społecznych działań, ale po-
jawiają się jednocześnie z  instytucjonalnymi i konwencjonalnymi strukturami, 
w obrębie których są zrozumiałe8. 

Wszystko, co może zostać wypowiedziane i zrozumiane, wyznacza to, co 
w ogóle może zostać pomyślane. Interesować mnie będą również – a może 
nawet przede wszystkim – tematy i skojarzenia, które nie zostały bezpośred-
nio nazwane – ani w spektaklu, ani w jego możliwej do odtworzenia recep-
cji. Jeśli jednak te wydobyte przeze mnie wątki zestawi się z towarzyszącymi 
przedstawieniu lub następującymi w niedługim czasie po dacie premiery (ale 
będącymi wynikiem narastających wcześniej napięć) wydarzeniami w życiu 
społecznym, okazują się one symptomatyczne dla czasu powstania spektaklu. 

8 S. Fish, Interpretacja, retoryka, polityka: eseje wybrane, red. A. Szahaj, przeł. K. Abriszew-
ski et al., Kraków 2008, s. 304.
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Jedynie przeczuwana i doświadczana obecność tych kwestii w przedstawie-
niu w dużej mierze odzwierciedla natomiast ich status w publicznej dyskusji.

Nie zakładam przy tym, że teatr jest odbiciem świata czy soczewką sku-
piającą obecne w nim napięcia. Twierdzę raczej, że funkcjonuje on wśród 
różnych, często sprzecznych impulsów, które go przecinają, pozostawiając 
po sobie ślad, a w tym procesie one również mogą ulec modyfikacji lub 
wręcz – rozproszeniu. Badać więc będę złożony system membran, przez któ-
re treści się najpierw przedzierają do teatru, a następnie z niego wydostają 
i rozprzestrzeniają. Dyskurs i wchodzące w jego obręb strategie retoryczne 
oraz kod wizualny stanowią główny transfer przypływu treści między życiem 
publicznym, teatrem i jego recepcją. W dużej mierze decydują o tym, czy 
i jak dany temat zostaje wpisany w każdą z tych sfer i demaskują niewyrażone 
wprost, być może podświadome założenia, nastawienia, uprzedzenia i prefe-
rencje zarówno twórców, jak i recenzentów. W tym kontekście interesujące 
wydaje mi się, w jakim stopniu (mój) opóźniony i (często) zapośredniczony 
odbiór danego dzieła teatralnego w odmiennym momencie historycznym, 
politycznym, światopoglądowym pozwala dostrzec w nim nieprzeczytane, 
czy raczej niezwerbalizowane do tej pory treści. Te założenia wynikają nie-
mal bezpośrednio z przyjętej przeze mnie definicji narodu jako wspólnoty 
wyobrażonej.

3.

Benedict Anderson definiuje naród jako „wyobrażoną wspólnotę politycz-
ną, wyobrażoną jako nieuchronnie ograniczona i suwerenna”9. Wyobrażony 
charakter narodu wynika stąd, że większość członków wspólnoty narodowej 
nie zna się nawzajem, nie spotyka się, „nic o sobie nie wie, a mimo to pie-
lęgnują w umyśle obraz wspólnoty”10. Jej byt jest więc uzależniony od obie-
gu komunikacyjnego. Dlatego początek współczesnego myślenia o narodzie 
był ściśle związany z powstaniem druku, który w postaci powieści i gazet 
dostarczał narzędzi reprezentacji tej wspólnoty. Prasa dokonuje, według An-
dersona, koincydencji różnych wydarzeń oraz ich odbiorców we wspólnym 
pustym jednorodnym czasie kalendarzowym11. Każdy czytelnik gazety zdaje 

9 B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się na-
cjonalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Kraków 1997, s. 19.

10 Ibidem.
11 Koncepcja „jednorodnego pustego czasu kalendarzowego” jest jednym w najważniejszych 

czynników kształtujących wspólnotę wyobrażoną według Andersona. Takie pojęcie czasu zastą-
piło jego zdaniem średniowieczną koncepcję równoczesności łączącej przeszłość z przyszłością 
i polega na czasowej koincydencji mierzonej przez kalendarze i zegary. Anderson twierdzi, że 



16 Pytanie o wspólnotę. Jerzy Grzegorzewski i Jan Klata

sobie sprawę, że jest ona czytana przez „tysiące (lub miliony) innych osób, 
o których istnieniu nie wątpi, ale o tożsamości których nie ma najmniejsze-
go pojęcia”. Wiedząc, że tę samą gazetę czyta rzesza innych osób, jej odbiorca 
upewnia się, że świat wyobrażony (a więc fikcyjny) ma ewidentne zakorze-
nienie w życiu codziennym. Dzięki temu, za pomocą codziennej ceremonii 
„niemal jednoczesnej konsumpcji gazety-jako-fikcji”, fikcja „niezauważalnie 
i w sposób ciągły przesącza się do rzeczywistości i rodzi zaufanie do anoni-
mowości, będącej stemplem probierczym nowoczesnych narodów”12.

Gdy weźmiemy pod uwagę opisane powyżej założenia dotyczące funkcjo-
nowania teatru we wspólnocie interpretacyjnej oraz to, że sama nieraz byłam 
skazana na zmediatyzowany odbiór analizowanych spektakli, to okazuje się, 
że relacja teatru i różnych przestrzeni komunikacji medialnej jest jednym 
z pierwszorzędnych problemów tej książki. Media stają się często narzędziem 
wpisywania spektaklu w kontekst wspólnotowy, niejednokrotnie dokonując 
wielu deformacji. Jednocześnie komunikacja medialna stwarza różne ramy 
do analizy przedstawienia w określonym czasie i kontekście. Oba procesy 
przebiegają według zmiennych, trudnych do uchwycenia zasad.

Odbiór spektaklu jest aktywnie kierunkowany przez komentarz arty-
stów, dziennikarzy i recenzentów. Nie sposób bowiem – jak zauważyła Mał-
gorzata Dziewulska13 – oddzielić spektaklu od powstającego wokół niego 
komentarza medialnego. Nie tylko oddziałuje on na widzów spektaklu, 
którzy pod wpływem wywiadów z artystą, recenzji, komentarzy krytycz-
nych mogą zmienić swoje opinie (albo chociaż wpisać interpretację recen-
zenta w orbitę możliwych odczytań), ale też kształtuje opinie tych, którzy 
nie zobaczą go w teatrze, czy to dlatego, że z szerokiej oferty kulturalnej 
wybiorą inne „produkty” (może właśnie kierowani recenzjami), czy też ze 
względu na – banalny, acz istotny – problem funkcjonowania teatru w da-
nym miejscu i czasie.

Małgorzata Dziewulska zwraca jednak uwagę na szczególny związek me-
diów i teatru w Polsce po roku 1989:

[…] nasze wymuszone przez historię, wspólnotowe, moralistyczne rozumienie te-
atru zaślubiło wolną gazetę w wolnej Polsce – czyli gazetę oszołomioną zasięgiem 
swojej władzy14. 

„koncepcja organizmu społecznego trwającego w jednorodnym pustym czasie kalendarzowym 
jest dokładnym odpowiednikiem koncepcji narodu, który postrzegany jest jako trwała wspól-
nota przesuwająca się w historii”. Zob. B. Anderson, op. cit., s. 36–37.

12 Ten i poprzednie cytaty: B. Anderson, op. cit., s. 44–46.
13 M. Dziewulska, Ukryte / odkryte. Gry pamięcią w teatrze obiecanym [w:] Zła pamięć. Prze-

ciw-historia w polskim teatrze i dramacie, red. M. Kwaśniewska, G. Niziołek, Wrocław 2012. 
14 M. Dziewulska, Stłucz mu okulary, „Teatr” 2005, nr 7–8, http://www.e-teatr.pl/pl/ 

artykuly/17716.html [dostęp 26.02.2016].
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Jednocześnie wskazuje na to, iż media, których „idolem jest zrozumia-
łość” służąca do wytworzenia „niekoniecznie prawdziwego wrażenia, że mamy 
wspólny język”15, deformują funkcjonowanie teatru w obiegu komunikacyj-
nym:

Media przechwytują myśl, oferując forum, na które wysypują się również ura-
zy, pozory poprawności, nadwrażliwe reakcje, interesowne motywy, puste gesty. 
Wiadomość o dziele usamodzielnia się i czasem powstaje wrażenie, że chciałaby 
je zastąpić. […] Reżyser stoi w pewnej sprzeczności […]. […] już nie rozpoznaje 
własnego komunikatu. Wyjęto mu go z rąk przy jego współpracy, tworząc platfor-
mę dialogu, na której komunikat się rozmywa, tonie w cudzej gadaninie. Reżyser 
może się obawiać, że odebrano mu również przedstawienie […]. Może spektakl 
trzeba teraz uczynić wyrazistszym, wyostrzyć jego krytyczną przeciw-historię? […] 
W tym sensie treści mediasfery mogą interferować w sam spektakl, wytwarzając 
na scenie wtórne spiętrzenia16. 

To jeszcze jedna odsłona postawionej powyżej tezy, że spektakl nie jest 
autonomicznym dziełem reżysera. Odnosząc te rozważania do teorii Ander-
sona, można stwierdzić natomiast, że media starają się zaangażować spektakl 
do tworzenia zrozumiałego dla wszystkich obiegu komunikacyjnego, wy-
korzystują go więc w jakimś sensie do tworzenia więzi wspólnotowych, ni-
welując wieloznaczności i, na przykład, potencjał krytyczny. Reżyser, chcąc 
zareagować, sam zostaje wciągnięty w tę machinę. Podobnie jak cały zespół 
artystyczny i widzowie. Dziewulska wskazuje więc, że choć teatr i media cały 
czas wzajemnie na siebie wpływają, to kierują się zgoła innymi zasadami, 
operują innym językiem, mają inne cele17. Ta nieprzystawalność poetyki me-
dialnej i teatralnej sprawia, że inaczej starają się one konstruować przestrzeń 
komunikacyjną, w obrębie której ma powstawać wyobrażenie wspólnoty na-
rodowej. Zdaniem Dziewulskiej, nie da się jednak ustalić prostego schematu 
wspólnych oddziaływań teatru i komentarza medialnego18, co czyni tę siatkę 
wzajemnych oddziaływań i deformacji niemal niemożliwą do przewidzenia. 
W tym kontekście społeczne i polityczne oddziaływanie teatru wydaje się 
bardzo problematyczne.

Z podobnych powodów należy, w moim przekonaniu, równie ostroż-
nie traktować relację między dyskursem publicznym a teatralnym. Problem 
dotyczy bowiem jeszcze szerszego obszaru komunikacyjnego, w którym po-
szczególne wątki nie są z sobą bezpośrednio połączone, co nie znaczy, że nie 
mogą z sobą wchodzić w relacje.

15 Ibidem.
16 M. Dziewulska, Ukryte / odkryte. Gry pamięcią w teatrze obiecanym [w:] Zła pamięć…, 

s. 128.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
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W niniejszej pracy, oprócz tekstów dotyczących teatru, przywołuję często 
różne teksty podejmujące problemy życia społecznego, które wydają mi się 
ważnym kontekstem do analizy spektaklu. Zawsze jednak staram się wska-
zać, że relacja między nimi nie jest prosta, a dyskurs publiczny często skłania 
do zadania spektaklowi pytań, od których wydaje się on właściwie uchylać. 
Moje analizy nie służą więc tezie, że teatr przepracowuje problemy ujawniane 
w życiu publicznym. Przeciwnie, choć zależność między tymi dyskursami jest 
ogromna, wydaje się, że biegną one właściwie równolegle i tylko niekiedy za-
krzywiają się, powodując intrygujące, chwilowe spięcia. Mogą na sobie paso-
żytować, mogą się zderzać i wzajemnie deformować, ale właściwie nigdy nie 
przemawiają jednym głosem. Choć więc wierzę, że zarówno na kształt niemal 
każdego przedstawienia, jak i na jego odczytanie wpływają toczące się równo-
legle debaty społeczne i język, jakim się w nim operuje, to często ta relacja nie 
jest prosta, symetryczna, intencjonalna oraz bezpośrednia. Tematy dyskutowa-
ne na forum społecznym (głównie w mediach), wchodząc (czasami być może 
wbrew intencji twórcy) w obręb przedstawienia, zostają nie tylko przepisane 
na język teatralny (a więc i wizualny), lecz także tworzą różne konfiguracje 
z innymi wątkami, ulegając niekiedy przekształceniu, rozproszeniu, w wyniku 
których dana kwestia zostaje umieszczona na marginesie głównej problematyki 
spektaklu i nie stanowi (lub nie musi stanowić) jej ukrytej czy „podświadomej” 
treści19. Tematy te mogą więc zostać w recepcji spektaklu pominięte. Niekie-
dy pojawiają się jednak w recenzjach, przefiltrowane przez język, którym ope-
ruje ich autor, ujawniając – często właśnie na poziomie stosowanej w tekście 
retoryki – swoje nastawienia. I tak, na przykład, nawiązanie w spektaklu do 
kwestii homoseksualizmu może uruchomić retorykę homofobiczną w tekście 
recenzenta, ukazanie silnych, władczych kobiet – wywołać reakcję mizoginicz-
ną, a uczynienie bohaterem spektaklu Żyda czy Żydówki – zostać w recepcji 
skomentowane w sposób antysemicki. Operowanie charakterystyczną dla okre-
ślonych dyskursów retoryką (w której obręb wchodzi również język wizualny), 
mimo braku bezpośrednich nawiązań, jest więc częstym przykładem tego, jak 
pewne tematy przenikają do teatru lub do jego recepcji. Droga takich impul-
sów jest jednak nieoczywista, również dlatego, że reżyser może nie mieć inten-
cji jawnego zaatakowania (czy też ujawnienia własnej) nietolerancji, mizoginii 
czy antysemityzmu. Podobnie widzowie, choć mogą w czasie spektaklu i po 
nim przeczuwać intensywną relację między sferą publiczną a przedstawieniem 

19 Z powodu tego specyficznego usytuowania interesujących mnie kwestii w obrębie inter-
pretowanych przeze mnie spektakli nie odwołuję się bezpośrednio do pętli dodatniego sprzę-
żenia zwrotnego pomiędzy dramatem społecznym a performansami estetycznymi Richarda 
Schechnera, choć zdaję sobie sprawę z analogii między tym diagramem i związaną z nim teorią 
a moimi założeniami (por. R. Schechner, Wstęp. Performatyka, przeł. T. Kubikowski, Wrocław 
2006, s. 96).
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teatralnym, nie mając jednoznacznego punktu odniesienia w spektaklu, sami 
dziwią się uruchomionemu przez przedstawienie ciągowi skojarzeń20.

Pisałam też wcześniej, że aby coś zostało przeczytane, musi znajdować się 
w orbicie wiedzy i świadomości odbiorców. Sprawa się jednak dodatkowo 
komplikuje, kiedy dyskurs społeczny czy publiczny zderza się z dyskursem 
teatralnym. Analizując spektakle, będę się starała pokazać, że czasami to właś-
nie ten drugi kontekst blokuje dostęp do obecnych w inscenizacji dyskursów, 
które de facto istnieją już również w życiu publicznym. Tak jest, moim zda-
niem, w przypadku niektórych spektakli Grzegorzewskiego, wykraczających 
poza to, co mogło wchodzić w orbitę oczekiwań widzów Teatru Narodowe-
go. Niewiele osób spodziewało się po Grzegorzewskim – który deklarował, 
że chce odgrywać rolę „przedwojennego dyrektora”21, i wciąż powtarzał, że 
Teatr Narodowy ma być przede wszystkim artystyczny – wypowiedzi na te-
mat relacji płci (obecnej, moim zdaniem, w Operetce) czy komentarza do 
narastających nastrojów antysemickich we współczesnej Polsce (na przykład 
w Sędziach czy Nowym Bloomusalem). Dlatego, choć z dzisiejszej perspekty-
wy ich obecność w spektaklach Grzegorzewskiego wydaje się ewidentna, nie 
były one zazwyczaj ujmowane w komentarzach powstałych po premierze lub 
funkcjonują w formie aluzji. Szeroko pojęty kontekst, w jakim funkcjonował 

20 Przykładem może być wypowiedź Joanny Walaszek podczas prowadzonego przez nią 
spotkania z Jerzym Radziwiłowiczem. Uzupełniając odpowiedź na postawione przeze mnie 
pytanie o to, czy Grzegorzewski w czasie pracy nad spektaklami w Teatrze Narodowym roz-
mawiał w aktorami o bieżących wydarzeniach z życia publicznego, Walaszek stwierdziła: „Nie 
potrafię powiedzieć, dlaczego po zobaczeniu Sędziów tak uporczywie wracała do mnie myśl 
o głośnym wówczas konflikcie na temat stawiania krzyży na żwirowisku koło Auschwitz. Czy 
przypomniały mi o tym odwrócone do siebie plecami postaci Dziada i Żyda, zaciętość, z jaką 
pierwszy kreślił na ścianie krzyżyki, a drugi modlił się pod inną ścianą w ostatniej scenie przed-
stawienia?”. Walaszek podkreślała również specyfikę „mniej lub bardziej czytelnego” języka, 
w którym ten temat zapisał się w spektaklu. (por. Aktor w teatrze Grzegorzewskiego, z Jerzym 
Radziwiłowiczem rozmawia Joanna Walaszek, „Didaskalia” 2014, nr 119). Walaszek w recen-
zji tego spektaklu zawarła to skojarzenie, pisząc: „Ostatecznie w przedstawieniu spotykają się 
dwa spojrzenia na postaci i zdarzenia. Pierwsze wyznacza perspektywę tragedii i transcenden-
cji, drugie – właśnie poprzez Wesele – perspektywę społeczeństwa i współczesności. I wtedy 
w obrazach ciążącej przeszłości, ojców i dzieci, zaślepienia i upojenia, podziałach i rozdziałach 
można zobaczyć naszą dzisiejszą rzeczywistość. Nawet bardzo aktualną. W ostatniej scenie 
można zobaczyć obraz ludzkiej pamięci, która zapomina o istocie rzeczy i dzieli, równocześnie 
obraz pamięci, która łączy, przywołując wspólne mity, można zobaczyć historię podzielonej od 
wieków ludzkości i wieczne dążenie do pojednania z Bogiem, można – mówiąc grubo – zoba-
czyć dzisiejszy Oświęcim, krzyże na żwirowisku. Ale Grzegorzewski właśnie niczego nie mówi 
«grubo»” (J. Walaszek, Sądźcie sami, „Didaskalia” 1999, nr 29, http://jerzygrzegorzewski.
pl/?artykul=sadzcie-sami [dostęp 26.02.2016]).

21 Palę Paryż i wyjeżdżam, z Jerzym Grzegorzewskim rozmawia Zdzisław Pietrasik, „Poli-
tyka” 1996, nr 46, http://jerzygrzegorzewski.net/?artykul=pale-paryz-i-wyjezdzam-2 [dostęp 
26.02.2016].
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spektakl, blokował więc „machinę interpretacyjną”, nie pozwalając przesą-
czyć się do niej treściom wykraczającym poza tradycyjny idiom narodowy 
oraz wizerunek artysty.

Z tego też powodu w analizie spektakli stosuję bardzo odmienne strate-
gie. Czasami jest to metoda, którą można uznać za hermeneutyczną. Bardzo 
uważnie przyglądam się spektaklowi (lub jego zapisowi), wydobywając i in-
terpretując poszczególne znaki, by dzięki nim przyjąć własną perspektywę. 
Czynię tak wtedy, gdy odbiór spektaklu właściwie zupełnie pomijał ważne dla 
mnie kwestie. (Zawsze też staram się odnieść do nieobecności danych prob-
lemów w jego recepcji.) Gdy jednak zawarte w tekstach o spektaklu inter-
pretacje zbliżają się do mojej perspektywy, wchodzę z nimi w dialog. Wtedy 
przedmiotem zainteresowania czynię zarówno przedstawienie, jak i narosłe 
wokół niego komentarze, nierzadko zauważając pewną – powstającą na tym 
wspólnym polu – rozbieżność.

Kończąc te rozważania o relacji między teatrem a mediami i wspólnotą ko-
munikacyjną, chciałabym podkreślić, że mimo wszystkich komplikacji, jakie 
powstają w relacji teatru i mediów (w obręb których włączyć można również 
rejestracje teatralne), nie traktuję swojego – często zapośredniczonego przez 
nagrania i teksty – odbioru spektakli Grzegorzewskiego jako czegoś wstydli-
wego czy obezwładniającego. Przeciwnie, tym bardziej jednak pragnę dowar-
tościować ten zmediatyzowany odbiór teatru jako znaczący i ważny. Nie nale-
ży go ignorować, bagatelizować i zsyłać do wstydliwego getta teatrologii. Być 
może bowiem przedstawienie staje się w pewnym momencie tym, co o nim 
napisano, a w najlepszym przypadku – jak je zarejestrowano? Nie chciałabym 
również tego obcowania ze spektaklem opisanym i – przede wszystkim – na-
granym postrzegać jedynie jako melancholijnej kontemplacji pustego miej-
sca po żywym doświadczeniu teatralnym. Po pierwsze, zapis spektaklu, choć 
nie zawsze jest dobry technicznie, zwykle zostaje zrealizowany dla archiwum 
teatru w dość krótkim czasie po premierze. (Być może właśnie dzięki temu 
w nagraniu Nowego Bloomusalem spektakl otwiera Marek Walczewski – w po-
przedniej inscenizacji tekstu Joyce’a wyreżyserowanej przez Grzegorzewskiego 
grający rolę Leopolda Blooma – a nie zastępujący go później Jan Monczka. 
Obecność i zachowanie Walczewskiego były dla mnie istotnym tropem in-
terpretacyjnym i nie wiem, jak odebrałabym ten spektakl, oglądając go „na 
żywo”, ale w drugiej obsadzie.) Niektóre spektakle, zbyt długo eksploatowane, 
tracą energię albo po prostu obumierają. Dlatego zastanawiam się, czy cza-
sami możliwość obcowania z rejestracją dzieła jeszcze „żywego” w momencie 
nagrania nie bywa cenniejszym i bardziej inspirującym doświadczeniem? Na-
jistotniejsze jest jednak to, w jaki sposób zapis po latach dialoguje z odbiorcą 
i jego czasem. Możliwość nowego przeczytania tego „zatrzymanego w czasie” 
przedstawienia otwiera go, moim zdaniem, na nowe konteksty, sensy i strate-
gie interpretacyjne, bo pojawienie się nowych dyskursów pozwala ponownie 
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zdefiniować obecne w spektaklu problemy22. Również rewizyjna lektura recen-
zji pozwala przyjąć inną perspektywę, dzięki której na plan dalszy schodzi, tak 
ważna zaraz po premierze, ocena spektaklu, a lepiej widoczne stają się same 
strategie oceny i opisu. Zgadzając się więc z opinią, że taka praca na źródłach 
jest pracą historyka teatru, nie uważam, że oglądając spektakl „zapośredni-
czony”, nie możemy dokonać żadnego suwerennego ruchu interpretacyjnego 
i używając tekstów powstałych wokół niego jako kolejnego elementu, który 
można poddać analizie, zająć własnego, samodzielnego stanowiska23. Paradok-
salnie więc, dzięki zapośredniczonemu odbiorowi, udaje się, być może, w ja-
kimś stopniu „odzyskać” niedostrzeżone wcześniej aspekty i sensy spektaklu.

4.

Wyobrażony charakter wspólnoty narodowej świadczy o tym, że jest ona my-
ślowym konstruktem, ideą powstającą w konkretnym czasie, miejscu – w okre-
ślonym kontekście – oraz (potencjalnie) podlegającą zmianom. Ponieważ 
przyjmuję, iż żadna wspólnota wyobrażona nie jest ani prawdziwa, ani fał-
szywa, a poszczególne wspólnoty różnią się między sobą stylem, w jakim są 
wyobrażane24, istotne będzie dla mnie to, jak polska wspólnota jest cały czas 
wyobrażana, jak sama siebie sobie wyobraża (jak wyznacza swoje granice, co 
uważa za wyznacznik swojej wolności, czy podważa swoje istnienie, zaprze-
czając idei wspólnotowej solidarności) i jak to kłącze wyobrażeń „pisze się” 
w teatrze oraz jego odbiorze. Pytanie o wspólnotę narodową po roku 1989 
jest bowiem pytaniem o potencjalną zmianę stylu, w jakim ta wspólnota jest 
wyobrażana w obliczu przemian ustrojowych, politycznych i społecznych.

Nie sposób nie zauważyć, że na tę ogromną wspólnotę narodową składa 
się wiele pomniejszych grup – bardzo się między sobą różniących. Już sam 
spór między ich reprezentantami wyznacza jednak pewną orbitę możliwej 
niezgody – a więc i porozumienia co do podstawowych kategorii, nazw i war-
tości, które powinny być negocjowane, bo są przez wszystkich rozpoznawane. 

22 Na tę możliwość zwraca uwagę z kolei Agata Adamiecka-Sitek (por. A. Adamiecka-Sitek, 
L. Kolankiewicz, Korespondencja, „Didaskalia” 2013, nr 114, s. 98).

23 Wartość nagrania spektakli dla analizy przedstawienia mocno atakuje Erika Fischer-
-Lichte, np. w książce Teatr i teatrologia. Podstawowe pytania, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, 
Wrocław 2012, s. 71–72. Uważa ona między innymi, że obcowanie z rejestracją zaburza po-
strzeganie relacji przestrzennych, nie daje możliwości poznania atmosfery spektaklu ani pola 
energetycznego między wykonawcami i widzami; praca kamery ukierunkowuje spojrzenie, a co 
za tym idzie – percepcję widza itp. Uważam, że – zdając sobie sprawę z tych ograniczeń – się-
gając (jak radzi Fischer-Lichte) do różnych źródeł wiedzy o spektaklu, można w dużej mierze 
zneutralizować działanie negatywnych aspektów i zająć samodzielną pozycję. 

24 B. Anderson, op. cit., s. 20.
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Wielość pomniejszych, będących w opozycji względem siebie, wspólnot inter-
pretacyjnych w ramach wspólnoty narodowej każe zapytać natomiast, w ja-
kim stopniu właśnie owa różnorodność wchodzi w jej wyobrażenie o sobie 
samej, skoro – jak twierdzą Krystyna Duniec i Joanna Krakowska:

W Polsce po komunizmie najtrudniej chyba było zrozumieć i przyjąć, że wolność 
nie jest zbiorową ekstazą, ale praktykowaniem różnorodności, praktykowaniem 
jej na własną rękę, a zarazem przyzwoleniem na to samo innym. Prawdziwie ra-
dykalne było zatem odrzucenie jedności jako mrzonki i uznanie dla indywidual-
ności – odmienności ludzkiej. Niekoniecznie od razu akceptacja, ale na pewno 
przyjęcie do wiadomości różnicy25. 

Jednym z głównych założeń tej pracy jest natomiast to, że ktoś, kto nie 
mieści się w polskim tradycyjnym narodowym dyskursie (opartym na wal-
czącej męskiej, heteroseksualnej wspólnocie, ofiarniczej figurze Matki Polki 
/ Matki Bokiej / Polonii, mesjanizmie, skoncentrowanym wokół hasła „Bóg, 
Honor, Ojczyzna”26) ze względu na swoje przekonania, orientację seksualną, 
pochodzenie etniczne, nie musi rezygnować z takich kategorii jak patriotyzm 
i sytuować się zawsze poza ramami „wyobrażonej wspólnoty narodowej”. 
W sposób przekonujący – i bardzo mi bliski – pisze o tym Agnieszka Graff:

[…] nie należy oddawać prawa do definiowania polskości endekom […]. Ślepym 
zaułkiem wydaje się także ciągłe odwoływanie się do „cywilizowanego świata” oraz 
„unijnych standardów”, tak jakby kobiety i członkowie mniejszości żyli we włas-
nym kraju na prawach gości27. 

I proponuje:

Zamiast rezygnować z patriotyzmu jako zbędnego balastu, trzeba starać się go zde-
finiować; wpisać weń otwartość, różnorodność, sprawiedliwość. […] o ile nie za-
mierzamy pakować walizek i jechać na stałe do Londynu czy Amsterdamu – naszą 
odpowiedzią [Kościołowi oraz konserwatywnej prawicy – uzup. M.K.] nie powin-
na być rezygnacja z kategorii takich jak „ojczyzna”. […] Jeśli chcemy się upomi-
nać o prawa kobiet i mniejszości, to musimy je wpisać w nową formułę polskiego 
patriotyzmu. Jesteśmy tu u siebie28. 

Kategoria „wspólnoty narodowej” nie musi być związana tylko z jedną 
opcją polityczną czy światopoglądową.

25 K. Duniec, J. Krakowska, Soc, sex i historia, „Didaskalia” 2012, nr 112, s. 44.
26 Por. np. M. Janion, Solidarność – wielki zbiorowy obowiązek, wykład inaugurujący Kon-

gres Kobiet Polskich 20–21 czerwca 2009 roku w Warszawie, http://www.krytykapolityczna.pl/
Opinie/Janion-Solidarnosc-%13-wielki-zbiorowy-obowiazek-kobiet/menu-id-78.html [dostęp 
28.01.2016]. O tradycyjnym wyobrażeniu polskiej wspólnoty narodowej piszę nieco dalej. 

27 A. Graff, Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności i narodzie, Warszawa 2008, s. 29.
28 Ibidem, s. 29–30.
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Teatr wydaje się sztuką związaną z kontekstem narodowym w sposób 
szczególny. „Teatr narodowy” w Polsce, właściwie od momentu powstania 
w roku 1765, odgrywał niezwykle ważną rolę w procesie budowania wspól-
noty i tożsamości narodowej. Jak pisze Dariusz Kosiński, przyczyniło się do 
tego przekonanie, że:

[…] jako sztuka publiczna, wspólnotowa i posługująca się narodowym językiem – nie 
tylko w znaczeniu języka mówionego i pisanego – ma do spełnienia szczególną funkcję 
powoływania oraz podtrzymywania narodowej tożsamości, świadomości i pamięci, 
a także kształtowania i wyznaczania zadań skierowanych w przyszłość29. 

Łącząc te dwie kwestie, chciałabym zapytać właśnie o sposób postrzegania 
owej różnorodności w teatrze uznawanym za narodowy czy wspólnotowy po 
roku 1989. Jak odmienne wspólnoty interpretacyjne składające się na wielką, 
heterogeniczną „wspólnotę narodową” są w nim ujmowane i reprezentowane? 
Czy grupy, które w dyskursie narodowym nie zyskiwały wcześniej „własnego 
głosu”, zarówno w życiu publicznym, jak i teatrze, odnajdują się teraz w tej 
przestrzeni „podtrzymującej i kształtującej narodową tożsamość”? Kwestię 
tę będę rozpatrywać głównie z perspektywy feministycznej. Impulsem, któ-
ry w dużej mierze sprowokował tę pracę, było często nieświadomie stawiane 
pytanie o to, jak ja – jako kobieta – jestem prezentowana i reprezentowana 
na „narodowej scenie”, zarówno teatralnej, jak i później „medialnej”, kon-
struowanej w procesie recepcji spektaklu.

Symptomatyczne jest bowiem to, że podejmując zarysowaną powyżej 
problematykę, będę analizowała teatr tworzony przez dwóch mężczyzn. 
W centrum narracji na temat polskiego teatru narodowego stoją jed-
nak, w istocie, mężczyźni. To oni są uznawani za jego ojców, ideologów, 
twórców. Dariusz Kosiński nie ma więc wątpliwości, że: „teatr polski to 
w pierwszej kolejności teatr Mickiewicza, Słowackiego, Wyspiańskiego, 
Osterwy, Limanowskiego, Grotowskiego, Kantora, Staniewskiego”30. Ko-
biety niezwykle rzadko były dopuszczane choćby do tego, by objąć kierow-
nictwo teatrów narodowych – a więc zająć pozycję realnego i symboliczne-
go kreatora (dwa wyjątki od tej reguły – Krystyny Skuszanki31 i Krystyny 

29 D. Kosiński, Teatra polskie. Historie, red. A. Adamiecka, D. Buchwald, M. Krawul, 
Warszawa 2010, s. 209. 

30 Ibidem, s. 111–112.
31 W latach 1983–1990 funkcję dyrektora artystycznego Teatru Narodowego w Warsza-

wie pełniła Krystyna Skuszanka. Teatr prowadziła jednak ze swoim mężem – Jerzym Krasow-
skim, który został dyrektorem naczelnym, mimo że podczas wcześniejszych dyrekcji (kolejno 
w Teatrze Ludowym, Teatrze Polskim we Wrocławiu i Teatrze im. J. Słowackiego) Skuszanka 
pełniła funkcję zarówno dyrektora naczelnego, jak i artystycznego. Dyrekcję tę trudno zali-
czyć do udanych. Obejmując dyrekcję małżeństwo to (a w narracji Kosińskiego – Krasowski), 
lata największych osiągnięć artystycznych miało już za sobą (M. Raszewska, Obywatelski teatr 
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Meissner32 – wydają się tylko potwierdzać tę tezę). Przyczyny tej sytuacji 
są z pewnością złożone i związane z męskim charakterem polskiej kultury 
w ogóle. O podtrzymywanie patriarchatu w polskim teatrze (oraz kulturze) 
Dorota Sajewska w książce Pod okupacją mediów „oskarżyła” mesjanizm, 
który – jako reakcja na pojawiające się w różnych momentach „kryzysy 
męskości” – prowadził do oddzielenia kobiecości i męskości, przenosząc 
męskość w sferę sacrum33.

W tej sytuacji pytanie o reprezentację kobiecej perspektywy w teatrze 
uznanym za „narodowy” czy wspólnotowy, czy to przez ramy instytucjo-
nalne, czy też z nadania krytyków, po roku 1989 – czyli w obliczu intensy-
fikowania się i dojrzewania dyskursów feministycznych w Polsce – wydaje 
się szczególnie palące34 i prowokuje kolejne pytania. Celem współczesnego 

Krasowskich [w:] eadem, Teatr Narodowy 1949–2004, Warszawa 2005, s. 206) i było skompro-
mitowane swoją postawą wobec władz stanu wojennego. Prowadzony przez Skuszankę i Kra-
sowskiego Teatr Narodowy był też silnie zależny od władz – jak pisze Raszewska: „Protektorzy 
traktowali ich czysto instrumentalnie” (ibidem, s. 214). Nic więc dziwnego, że znalazł się on 
„na marginesie życia kulturalnego i teatralnego, niesłuchany i nieoglądany” (D. Kosiński, Tea-
tra polskie. Historie, s. 268). Na domiar złego, za tej dyrekcji, w 1985 r., spłonął gmach Teatru 
Narodowego, co stało się „w powszechnym odczuciu koszmarnym symbolem nieuchronnej 
sprawiedliwości dziejowej” (M. Raszewska, op. cit., s. 216). Dyrekcja ta nie należała więc do 
udanych ani pod względem artystycznym, ani społecznym – sugerowano wręcz, że słowo „na-
rodowy” jest jedynie wpisane w nazwę tej instytucji, nie odzwierciedla natomiast jej pozycji 
i funkcji w życiu społecznym (ibidem, s. 240–241).

32 Krystyna Meissner prowadziła Stary Teatr w Krakowie od stycznia 1997 r. do czerwca 
1998. Jako przyczynę konieczności jej odwołania aktorzy przytaczali kwestie „zarządzania” te-
atrem (Por. np. artykuły publikowane na łamach „Gazety Wyborczej”: M. Mikos, Powroty i re-
zygnacje, „Gazeta Wyborcza”, 1 VII 1998; MM, Trudna decyzja, „Gazeta Wyborcza Kraków”, 
10 VI 1998). Jej przeciwnicy twierdzili natomiast, że jest ona „niewolnicą reżyserów”, którzy 
zaproponowali i przeforsowali jej kandydaturę, chcąc za jej pośrednictwem rządzić teatrem 
(MM, Krótka historia konfliktu, „Gazeta Wyborcza”, 9 VI 1998, s. 11). W takiej perspektywie 
Meissner, która miała już wtedy doświadczenie w prowadzeniu teatru (była dyrektorem Te-
atru im. W. Horzycy w Toruniu) oraz międzynarodowego festiwalu Kontakt (jednego z naj-
ważniejszych międzynarodowych festiwali w Polsce) funkcjonuje jako bezwolna figurantka, 
kierowana przez mężczyzn.

33 D. Sajewska, Pod okupacją mediów, Warszawa 2012, s. 235–236.
34 Oczywiście, takie ustawianie perspektywy może spotkać się z zarzutem, że traktuję kwe-

stię płci w sposób esencjalny. Nie to jest moim celem i perspektywę esencjalną staram się na 
wielu poziomach tej pracy podważać. Niejednokrotnie staram się też pokazywać opresyjne 
działanie tych binarnych rozróżnień i ich w istocie iluzoryczny charakter. Jednocześnie podej-
muję ryzyko podtrzymania w punkcie wyjścia rozróżnienia podmiotów na „kobiece” i „męskie” 
z poczuciem operatywności takiego rozwiązania, powtarzając w pewnym sensie gest feministek, 
które sprzeciwiając się esencjalizmowi, chcą zachować podmiot kobiecy jako podmiot tego ru-
chu będący pewną kulturową konstrukcją zależną od historycznych i politycznych okoliczności 
(por. np. E. Hyży, Kobieta, ciało, tożsamość. Teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca XX 
wieku, Kraków 2003, s. 261–262). Czynię tak dlatego, że – jak napisałam – sama historia i idea 
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feminizmu jest próba „ustanowienia zupełnie nowego i świeżego spojrzenia 
na całą rzeczywistość, nie tylko na ten jej aspekt, który dotyczyłby kobiet”, 
a „tak rozumiany miałby przewartościować podstawowe myślowe założenia, 
które sprawiły, że wykluczenia i nierówności postrzegamy tak, jakby były 
dane «z natury», przestając się im dziwić i w ogóle dostrzegać”35. W kontek-
ście polskiej kultury po roku 1989, Maria Janion wskazuje więc, że koniecz-
nym dopełnieniem transformacji systemowej 1989 jest równouprawnienie 
płci, które umożliwi „przedefiniowanie wspólnotowych symboli, ruch inte-
lektualny na rzecz pogłębienia rozumienia polskiej tożsamości”, a co za tym 
idzie – nastąpi „emancypacja wykluczonych tożsamości”36. Podobne założe-
nia niniejszej pracy pociągnęły za sobą również refleksję nad sytuacją innych 
grup dyskryminowanych w obrębie narodowej wspólnoty (mniejszości sek-
sualne, religijne, etniczne, kulturowe).

5.

Zmiana postrzegania ról płciowych i norm seksualnych wyznacza w dużej 
mierze obszar istotnych rekonfiguracji narodowej tożsamości. Jak zauważy-
ła Agnieszka Graff, „rozmaite lokalne wersje splotu wyobrażeń dotyczących 
płciowej normy i przynależności narodowej (a także rasowej) analizuje się 
w światowej humanistyce od kilku dekad”37. I tak, autorzy wstępu do książki 
Nationalisms and Sexualities – Andrew Parker, Mary Russo, Doris Sommer 
i Patricia Yaeger38 – wskazują na istotny splot płci i narodowości, odwołując 
się do teorii Benedicta Andersona o wspólnotach wyobrażonych. Cytując 
zdanie z jego książki o tym, że „w świecie nowożytnym każdy może, powi-
nien i będzie «mieć» narodowość tak jak «ma» płeć”39, zwracają uwagę na to, 
że dla tego autora obie te kategorie są artefaktami kulturowymi, które defi-
niuje się za pomocą, strzeżonego przez machinę opresji i przemocy, systemu 
różnic – określających w pierwszej kolejności, czym one nie są. Ambiwa-
lencja pojęcia narodu, która wynika stąd, że w istocie nie jest on kategorią 
esencjalną, stwarza bowiem potrzebę wzmożonej reprezentacji narodu jako 

teatru narodowego rozdziela naturalizowane role płciowe według tego właśnie klucza. Obawiam 
się więc, że odrzucenie w punkcie wyjścia takiej perspektywy niesie ryzyko rozmycia problemu 
dyskryminacji podmiotów uznawanych za kobiece w teatrze narodowym, również po 1989 r.

35 O. Tokarczuk, Kobieta nie istnieje [w:] J. Butler, Uwikłani w płeć, przeł. K. Krasuska, 
Warszawa 2008, s. 8. 

36 M. Janion, Solidarność – wielki zbiorowy…
37 A. Graff, Rykoszetem..., s. 15.
38 Nationalisms and Sexualities, eds. A. Parker, M. Russo, D. Sommer, P. Yaeger, New 

York 1992. 
39 B. Anderson, op. cit., s. 18.
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wspólnoty. Polem tej reprezentacji stają się bardzo często płeć i normy seksu-
alne. Na dowód tej zależności autorzy przywołują wyobrażenie pokrzywdzo-
nego narodu jako ciała zgwałconej kobiety. W takiej perspektywie kobiety 
zostają włączone w polityczne ciało wspólnoty narodowej jedynie symbolicz-
nie, reprezentując różnice narodowe między mężczyznami. Więzi narodowe 
mają natomiast charakter homospołeczny, co skutkuje również dyskrymina-
cją homoseksualnych mężczyzn40.

Niemal identyczne zjawiska jak te opisane w książce Nationalisms and 
Sexualities Maria Janion zaobserwowała również w polskim kontekście. 
Pisze więc, że „polska kultura narodowa jest kulturą wybitnie męską”41. 
Tworzą ją idealni mężczyźni, zgromadzeni we wspólnotach cementowanych 
więziami przyjaźni i solidarności. Homospołeczny aspekt tej kultury, w za-
łożeniu, nie ma jednak nic wspólnego z homoerotyzmem – wprost prze-
ciwnie, męska wspólnota narodowa stawia sobie za cel wytropienie i potę-
pienie wszelkich śladów homoseksualizmu42. W tym kontekście „kobieta 
jako ciało narodu […] stała się ośrodkiem patriotycznej religii”43, dlatego: 
„fantazmatyczne ciało Polonii przedstawiano jako poniżane, hańbione, bite 
i dręczone”44. Janion zauważa też, że ten, wywodzący się z romantyzmu, 
obraz odżył w czasie II wojny światowej, a później podczas stanu wojen-
nego. I mimo że po roku 1989 „sytuacja mentalna, ideowa, artystyczna 
[…] uświadomiła konieczność transformacji symbolicznej”, to pragnie-
nie „pozostało niespełnione do dzisiaj”45. Ta sama autorka, wraz z szere-
giem feministek polskich, zwraca uwagę na to, że status kobiet w Polsce 
po roku 1989 nie tylko się nie polepszył, lecz przeciwnie – pozycja kobiet 
na początku lat dziewięćdziesiątych uległa pogorszeniu (choć, oczywiście, 
sytuacja ta wciąż się zmienia)46.

40 Nationalisms and Sexualities, s. 5, 6.
41 M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Kraków 2007, s. 267.
42 Por. ibidem, s. 267–274.
43 Ibidem, s. 280.
44 Ibidem, s. 283. 
45 Ibidem, s. 289.
46 Por. np. M. Janion, Solidarność – wielki zbiorowy…; Sh. Penn, Podziemie kobiet, przeł. 

H. Jankowska, Warszawa 2003; A. Graff, Świat bez kobiet: płeć w polskim życiu publicznym, 
Warszawa 2008; Kobiety w czasach przełomu 1989–2009. Polska, Czechy, Słowacja, Niemcy 
Wschodnie, Ukraina, red. A. Grzybek, Warszawa 2009 (por. np. A. Rochon, A. Grzybek, Wstęp 
oraz B. Umińska-Keff, Odzyskać traktory); Kobiety wobec polityki – kobiety w polityce. Histo-
ria, realia, perspektywy, red. A. Frątczak, Kraków 2009 – we Wstępie tej publikacji Anna Frąt-
czak przytacza kilka kluczowych kwestii: „Warto tutaj przypomnieć, że w głównych obradach 
Okrągłego Stołu uczestniczyły dwie kobiety (reprezentująca stronę rządową Anna Przecławska 
i Grażyna Staniszewska – reprezentantka opozycji), a jak wspominała później Barbara Labuda, 
udział kobiet, również tych, które w strukturach Solidarności odgrywały rolę pierwszoplano-
wą, był skutecznie blokowany. […] Już w 1993 roku Polacy mogli się przekonać, że dyskurs 
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Poprawie nie uległa też sytuacja mniejszości – narodowych, etnicznych 
i religijnych – przede wszystkim Żydów47. Alina Cała, w szczegółowej i ob-
szernej pracy Żyd – wróg odwieczny?, opublikowanej w roku 2012, zwraca 
uwagę na to, że „tożsamość w naszej kulturze budowana jest przez nawar-
stwiające się negacje”, zaś najważniejszą z nich pozostaje rozróżnienie „MY 
versus Żydzi” i dlatego „antysemicki dyskurs we współczesnej Polsce łączy się 
tak łatwo z tematami dotykającymi zagadnień tożsamości”48. Poza tym dys-
kryminacja kobiet, homoseksualistów i Żydów są z sobą silnie połączone. 
Agnieszka Graff zwraca uwagę zarówno na decydujący wpływ „upłciowienia” 
kategorii narodu na sytuację kobiet i mniejszości seksualnych w Polsce49, jak 
i na popularyzującą się w polskim społeczeństwie analogię „gej, czyli Żyd”50, 
obecną również w innych nacjonalizmach51. Alina Cała zauważa natomiast, 
że antysemityzm stał się wzorcem dla wszelkiej mowy nienawiści broniącej 
patriarchalnego modelu męskości – przede wszystkim mizoginii i homofo-
bii52. Zjawisko to podsumowuje słowami:

Nastawienie ksenofobiczne, wrogie innym, powoduje zerwanie licznych wewnątrz-
społecznych powiązań. Psychosocjologowie już dawno odkryli współzależność 
między stereotypowym myśleniem a np. patologią rodziny. Małżeństwa składające 
się z umęczonej żony i brutalnego czy ciągle zrzędzącego męża […] to produkty 
kultury ksenofobicznej. A także codzienne chamstwo na ulicy, agresja w szkołach 
między dziećmi, chuligaństwo itp. Zjawiska te są zazwyczaj wyrazem nastawień 
obronnych: atakujemy, bo boimy się, że zostaniemy zaatakowani. Ustawiczny strach 
przed atakiem, brak zaufania i podejrzliwość wobec ludzi wpajane są za pomocą 
negatywnych stereotypów, uprzedzeń i przesądów. Zatem tolerancja, otwartość wo-
bec inności […] nie są tylko dowodem naszej wysokiej etyki, lecz także korzyścią 
dla nas, warunkiem zdrowej kondycji społecznej53. 

katolicko-narodowy całkowicie zmarginalizował pojęcie praw kobiet albo też sprawił, że za-
częto je rozpatrywać jedynie w kontekście tradycyjnie – jeśli nie wręcz archaicznie – pojętych 
powinności. Jednocześnie rzeczywisty udział kobiet w życiu politycznym, w szczególności zaś 
we władzach ustawodawczych, po 1989 roku znacząco zmalał, na co wielokrotnie w swych 
publikacjach zwracała uwagę Małgorzata Fuszara [zob. np. M. Fuszara, Kobiety w polityce, 
Warszawa 2005, s. 89 i n.]”, s. 7–8. 

47 Alina Cała zwraca uwagę na wzmożoną przemoc wobec Żydów w 1990 r. (por. A. Cała, 
Żyd – wróg odwieczny? Antysemityzm w Polsce i jego źródła, Warszawa 2012, np. s. 604–607), 
wskazuje też na niewydolność systemu prawnego, który miałby bronić mniejszości (s. 596–597). 

48 A. Cała, op. cit., s. 703.
49 A. Graff, Rykoszetem…, s. 26.
50 Ibidem, s. 110–142.
51 O nakładaniu się wizerunku homoseksualisty i Żyda w niemieckim dyskursie nacjo-

nalistycznym pisał George Mosse w książce Nationalism and Sexsuality: Middle-Class Morality 
and Sexual Norms in Modern Europe, Madison 1985. 

52 A. Cała, op. cit., s. 580–582.
53 Ibidem, s. 707.



28 Pytanie o wspólnotę. Jerzy Grzegorzewski i Jan Klata

W tym sensie zmiana na jednym polu wpływa na inne – redefinicja ról 
płciowych jest powiązana z poziomem społecznej akceptacji zarówno in-
nych niż tradycyjne seksualności, jak i odrębności kulturowej, narodowej 
i etnicznej. Jednocześnie brak zmian na tych polach wskazuje, że nie zaszły 
istotne przeobrażenia w obrębie zbiorowej tożsamości, a także – jak zauważa 
Cała – jest przejawem społecznej choroby.

Kwestia relacji między płcią, seksualnością a narodowością będzie więc 
jednym z głównych tematów tej pracy. Interesuje mnie również status tych, 
dzięki którym naród wyobrażany według tradycyjnych, wywodzących się co 
najmniej z romantyzmu, wzorców stara się wyznaczyć swoje granice, czyli 
Innych – w szczególności Żydów. Istotnym aspektem moich analiz będzie 
pytanie, jak przełom polityczny, który nastąpił po roku 1989, przedefinio-
wał tradycyjne role płciowe i rozszerzył granice narodowej tożsamości, włą-
czając w ich obręb tych, którzy do tej pory służyli jako negatyw pomagający 
określić, kim „Polak” nie jest, i jak te zmiany odbijają się w polskim teatrze.

Autorzy wstępu do książki Nationalisms and Sexualities przywołują także 
rolę, jaką Anderson przypisuje mediom w kształtowaniu wspólnoty wyobrażo-
nej. Zwracają jednak uwagę na to, że media nie muszą powielać stereotypów, 
lecz przeciwnie – mogą służyć obywatelskiej edukacji, tworzyć przeciwnar-
racje ujawniające niebezpieczeństwo ukryte w schematycznych wyobraże-
niach54. W moim odczuciu podobną rolę może, a nawet powinien, odgrywać 
teatr – zwłaszcza ten uznawany za „narodowy”. Nie oznacza to jednak, że 
musi on być „poprawny politycznie”. Wierzę bowiem, że owa przeciwnarracja 
może przybierać bardzo różne kształty – nie tylko dawać nowe wzorce i potę-
piać stereotypy, ale stać się po prostu jednym z punktów zapalnych refleksji 
i dyskusji o ważnych społecznie kwestiach. Nie ukrywam jednak, że postawa 
reżyserów wobec zarysowanej tu tematyki będzie dla mnie jedną z ważniej-
szych kategorii oceny ich prac, przed którą nie chcę uciekać – podobnie jak 
reprezentanci kierunku w humanistyce (przede wszystkim w krytyce litera-
ckiej), zwanego „zwrotem etycznym”55. Teatr, który propaguje lub waloryzu-
je pozytywnie dyskursy ksenofobiczne, mizoginiczne czy homofobiczne, jest 
dla mnie w dużej mierze narzędziem wspierającym tradycyjny nacjonalizm, 

54 Nationalisms and Sexualities, s. 12.
55 Por. numer 1–2 „Tekstów Drugich” z 2002 roku poświęcony zagadnieniu „zwrotu 

etycznego”, przede wszystkim teksty: M. Nussbaum, Czytać, aby żyć, przeł. A. Bielik-Robson; 
R. Rorty, Etyka zasad a etyka wrażliwości, przeł. D. Abriszewska; N. Carroll, Sztuka a krytyka 
etyczna. Przegląd najnowszych kierunków badań, przeł. J. Zięba. Oprócz tego np.: M. Dobner, 
Krytyka etyczna, „Niedoczytania. Pismo innego uczestnictwa w kulturze”, 12 III 2008, http://
niedoczytania.pl/krytyka-etyczna-czyli-na-kolanie-wydziergane/ [dostęp 26.02.2016]; P. Rams, 
Etyka czy polityka? Ku nowym paradygmatom lektury, „Polisemia. Naukowe czasopismo inter-
netowe” 2010, nr 2, http://www.polisemia.com.pl/numer-2-2010-2/etyka-czy-polityka-ku-
-nowym-paradygmatom-lektury [dostęp 26.02.2016]. 
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którego nie można mylić z patriotyzmem. Ten drugi bowiem – jak pisze 
Graff – „nie jest sprzeczny z otwarciem na świat, ani ze sprzeciwem wobec 
zachowań plemiennych własnego narodu, takich jak rasizm”56. Graff zauważa 
bowiem, że na tożsamość narodową składają się również takie zjawiska, jak 
przywiązanie do ojczystych krajobrazów, zadomowienie w kulturze i języku, 
więź z innymi, których uważa się za „swoich”57. Przywołując teorię Ander-
sona, stwierdza, że kategoria narodowości pozostaje „jednym z kluczowych 
elementów nowoczesnej wrażliwości, głównym wyznacznikiem zbiorowej 
tożsamości, systemem organizującym naszą orientację w świecie”58. Kon-
struktywistyczny (czy raczej performatywny) charakter czyni ją natomiast 
podatną na zmiany i negocjacje, warto więc kształtować owo wyobrażenie 
narodu według „otwartych, demokratycznych reguł”59. Zgadzając się z nią, 
czynię teatr (i sztukę w ogóle) w pewien sposób odpowiedzialnym etycznie 
za kształtowanie tego „pozytywnego” wyobrażenia.

56 A. Graff, Rykoszetem..., s. 215.
57 Ibidem, s. 218.
58 Ibidem, s. 221.
59 Ibidem, s. 222.
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Teatr a narodowa wspólnota /„różnota”

1.

Pytając o wyobrażoną wspólnotę narodową w teatrze, siłą rzeczy, nie da się 
ominąć bardzo grząskiego i niepewnego tematu „(T)teatru (N)narodowego”. 
Pole to jest trudne do określenia i ścisłego zarysowania również ze względu 
na wielość możliwych kryteriów estetycznych i ideowych. Dramatyczne te-
atry narodowe w znaczeniu instytucjonalnym są w Polsce dwa: Teatr Naro-
dowy w Warszawie i Narodowy Stary Teatr w Krakowie. Fakt, że bohatero-
wie mojej pracy na pewnym etapie swojej twórczości obejmowali dyrekcję 
tych placówek, jest dla mnie cenną informacją o tym, w jakim kontekście 
ich twórczość była i jest rozpatrywana. Ten fakt natomiast zdecydowanie nie 
wyczerpuje tematu. Teatr Narodowy – jako instytucja generująca wiele dys-
kusji i pytań – jest punktem wyjścia. Teatr, który mnie interesuje, to przede 
wszystkim „teatr narodowy” pisany małymi literami, czyli taki, który z róż-
nych powodów jest uznawany za narodowy, ponieważ – bez względu na to, 
w jakiej instytucji powstaje – okazuje się dla społeczeństwa istotny, podej-
muje ważną dla niego problematykę, którą osadza w kontekście historycz-
nym, mitologicznym, kulturowym, symbolicznym i politycznym. To także 
teatr, którego kluczowym zadaniem jest konfrontacja oraz problematyzacja 
przeszłych, teraźniejszych i projektowanych na przyszłość wyobrażeń wspól-
noty narodowej (czyli wszystkich tych, którzy – z różnych powodów – czu-
ją się jej częścią) o sobie samej. Dlatego, pisząc o „teatrze narodowym”, nie 
mam na myśli teatru utrwalającego tradycyjne wartości i kanoniczne inter-
pretacje, stojącego „na straży czystości i piękna polszczyzny”, pielęgnujące-
go „kanon – zwłaszcza ten romantyczny – i narodową tradycję” – choć i tak 
bywa on definiowany60. Zaznaczyć muszę, że w Polsce po roku 1989, a już na 

60 W ten sposób Piotr Morawski rekonstruuje cele teatru narodowego w 1965 r. podczas 
obchodów dwusetnej rocznicy teatru narodowego w Polsce. Por. P. Morawski, Źródła teatru pub-
licznego, http://www.250teatr.pl/teksty,64,zrodla_teatru_publicznego.html [dostęp 19.02.2016].
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pewno od początku XXI wieku, dużo więcej i częściej dyskutuje się o teatrze 
politycznym, zaangażowanym, a ostatnio – publicznym, niż o teatrze naro-
dowym, choć – jak się wydaje – te wszystkie ujęcia nie są z sobą w ostrym 
konflikcie. Świadczyć może o tym chociażby dyskusja wokół 250-lecia te-
atru publicznego w 2015 roku. Kwestia podziału na teatr narodowy i teatr 
publiczny pojawiała się w tekstach opublikowanych, na przykład, na inter-
netowej stronie obchodów w dziale „Teatr publiczny – narracje”61, przy czym 
większość autorów sugerowała, że teatr narodowy jest jednym z elementów 
panoramy teatru publicznego62. Cechy, które miałyby charakteryzować tea-
try publiczne, wydają mi się w wielu punktach zbieżne z tymi, które można 
wpisać w misję teatrów narodowych. Charakteryzuje je więc między innymi: 
dbałość o edukacje społeczną63 oraz „o rozwój kulturalny” widzów64, stymu-
lowanie „sporów ideowych i obyczajowych, przełamywania tabu”, „podtrzy-
manie i rozwój wartości niematerialnych”, to, że są „narzędziem przemian 
społecznych”65, „miejscem […] debaty na tematy, które zbiorowość uznaje za 
najistotniejsze dla niej samej”. Teatry publiczne mają być „dostępne dla każ-
dego i otwarte na różnorodność opinii i głosów – nawet tych, których jego 
twórcy nie akceptują”, mają podejmować dialog z przeszłością66, poszerzać 
i umacniać „sferę publiczną” i brać „aktywny udział w debacie publicznej 
[…], także przez wprowadzanie nowych tematów i stawianie nowych pytań, 
kwestionowanie oczywistości, podważanie pozycji hegemonów (kimkolwiek 
byliby), czy wreszcie wydobywanie symptomów, sygnałów, napięć i grup, któ-
re dopiero szukają swojego języka”67. Mimo to twórczość niektórych artystów 

61 Por. http://www.250teatr.pl/idea,teatr_publiczny_-_narracje.html [dostęp 19.02.2016]; 
por. np. W. Dudzik, Narodowy – publiczny – prywatny; O. Łukaszewicz, Teatr publiczny; 
M. Dziewulska, Milczenie widzów w grudniu 2015; P. Morawski, Źródła teatru publicznego; 
M. Zadara, Nie wiemy, co gramy – ku definicji teatru publicznego.

62 Najmocniej wyrazili to Dariusz Kosiński w tekście: Nie „czy” tylko i.. i…, e-teatr.pl, 
1 VI 2015, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/203181.html [dostęp 19.02.2016], umieszczo-
nym na stronie e-teatr.pl, w odpowiedzi na poniżej przywołaną polemikę na temat obchodów, 
oraz Michał Zadara, pisząc: „Celem działania teatru publicznego jest rozwój widowni. Jego 
grupą docelową nie są jednak obywatele, nie jest naród, tylko mieszkańcy – osoby znajdujące 
się w geograficznym zasięgu tego teatru. Jeśli jest to teatr miejski, powinien dbać o mieszkań-
ców miasta, jeśli wojewódzki, powinien umożliwić osobom z całego województwa korzystanie 
ze spektakli, a jeśli narodowy, to zasięg powinien obejmować cały kraj”. Por. M. Zadara, Nie 
wiemy, co gramy – ku definicji teatru publicznego.

63 Por. O. Łukaszewicz, Teatr publiczny.
64 M. Zadara, Nie wiemy, co gramy – ku definicji teatru publicznego.
65 P. Morawski, Źródła teatru publicznego.
66 D. Kosiński, Teatr publiczny – azyl pod napięciem, http://www.250teatr.pl/idea,teatr_

publiczny_azyl_pod_napieciem.html [dostęp 19.02.2016].
67 Cyt. za D. Kosiński, Rok teatru ważnego, http://www.250teatr.pl/teksty,41,rok_teatru_

waznego.html [dostęp 2.02.2016]. Warto zauważyć, że podobne zatarcie ostrych podziałów na 
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nadal określa się przymiotnikiem „narodowy” i nie są to wszyscy artyści zali-
czani do nurtu teatru politycznego. Wydaje mi się, że kwestią podstawową, 
by jakaś twórczość została umieszczona w idiomie narodowym, jest właśnie 
praca na tradycyjnym wyobrażeniu o charakterze wspólnoty przez odwołania 
do zakorzenionego w historii oraz mitologii porządku kulturowego i sym-
bolicznego (niekoniecznie za pomocą tekstów uznawanych za klasyczne).

Chcąc osadzić Grzegorzewskiego i Klatę w kontekście refleksji nad tea-
trem narodowym, czy szerzej – zaangażowanym w życie wspólnoty narodo-
wej, naszkicuję ten obszar, wskazując głównie na koncepcje, które wydają mi 

teatr narodowy i publiczny wywołało polemikę na łamach pisma „Teatr” (2015, nr 5), wska-
zując poniekąd – mimochodem – na przyczyny tego procesu. Kilka osób podważało decyzję, 
by obchody dedykować teatrowi publicznemu, a nie narodowemu, przytaczając argumenty 
historyczne, ideologiczne, a nawet leksykalne i próbując definiować różnicę między teatrem 
publicznym a narodowym. I tak, za narodowy uznaliby więc teatr „programowo polski” (P. Ken-
cki, Rocznicowe liberum veto, „Teatr” 2015, nr 5, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/203198.
html [dostęp 21.02.2016]), taki, który „odnosi się do wspólnoty etniczno-kulturowej, w zna-
czeniu szerszym po prostu do wspólnej tradycji, kultury, języka”, a także „«oświecony» to zna-
czy: służący dobru i powodzeniu wspólnoty ludzi, do której przynależność wynika z wybo-
ru i/lub z urodzenia” (M. i M. Piekutowie, Fluctuat nec mergitur, „Teatr” 2015, nr 5, http://
www.teatr-pismo.pl/przestrzenie-teatru/1139/fluctuat_nec_mergitur/ [dostęp 21.02.2016]). 
Określenie „teatr publiczny” natomiast „odnosiło się raczej do całej instytucji, podczas gdy 
podkreślenie polskości jednoznacznie wyodrębniało nasz zespół od trup francuskiej i włoskiej” 
(Kencki) oraz „oznacza nieograniczoną dostępność” (Piekutowie). Piekutowie sugerują też, że 
zastąpienie słowa „narodowy” określeniem „publiczny” jest wyrazem autocenzury i politycz-
nej poprawności. Piszą jednocześnie: „Bójmy się za to nacjonalizmów. Ale nie tych mniema-
nych, rodzimych”. Uważają więc, że Polska powinna podążyć za narastającymi tendencjami 
separatystycznymi w Europie. Na zarzuty co do formuły obchodów, tekstu programowego 
oraz argumenty (historyczne, polityczne, leksykalne) odpowiedział Dariusz Kosiński w tekście 
Nie „czy” tylko i… i…, wskazując przede wszystkim na niebezpieczeństwo separatystyczności 
i ekskluzywności (w znaczeniu odrębności, zamknięcia na wiele grup i zjawisk), które stoją za 
próbą dokonania sztywnych podziałów na teatr publiczny, narodowy czy programowo polski 
(również powołując się na problematyczne przykłady historyczne), które mogą prowadzić do 
„lustracji narodowej wszystkich scen”, dążącej do podziału na „naszych” i „obcych” (D. Kosiń-
ski, Nie „czy” tylko i… i…). Trudno mi się z obawami Kosińskiego nie zgodzić. Wydaje się, że 
w pewnym stopniu zgadza się też z nimi Jacek Kopciński, pisząc w odpowiedzi: „Kosiński za-
tytułował swoją odpowiedź Nie «czy», tylko i, i, odnosząc się do naszego hasła z okładki, które 
buduje polemiczne napięcie z hasłem jubileuszu. Podpisuję się pod tą formułą, żałując, że nie 
znalazła ona swojego odzwierciedlenia w nazwie tegorocznych obchodów”, które najchętniej 
zatytułowałby „250 lat teatru narodowego i publicznego w Polsce”. Por. Kopciński do Kosiń-
skiego: Narodowy czyli wolny, e-teatr.pl, 1 VI 2015, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/203250.
html [dostęp 2.02.2016]. Na polemikę odpowiedzieli rownież Piekurowie: Narodowy – pub-
liczny. Piekurowie odpowiadają Kosińskiemu, e-teatr.pl, 15 VI 2015, http://www.e-teatr.pl/pl/
artykuly/204023.html [dostęp 2.02.2016]. Na łamach „Twórczości” zareagowała jeszcze E. Ba-
niewicz, Publiczny, narodowy, repertuarowy?, „Twórczość” 2015, nr 10, http://www.e-teatr.pl/
pl/artykuly/211525.html [dostęp 2.02.2016]).
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się najbardziej operatywne. Poziom dyskusji na temat narodowej, wspólno-
towej, społecznej i politycznej misji teatru wpływał bowiem w dużej mierze 
na sposób osadzania obu artystów na tym polu.

2.

Fakt, że działalność Teatru Narodowego jest związana z instytucją, a więc 
koniecznością ciągłego układania repertuaru i określania tak zwanego „stylu 
narodowego”, sprawiał, że kwestia kanonu narodowej literatury dramatycz-
nej oraz środków wyrazu stosowanych do ich inscenizacji podlegała ciągłej 
rewizjonistycznej dyskusji, podobnie jak cele i misja wyznaczane tej insty-
tucji w obrębie wspólnoty. Stąd tak liczne, w ciągu wielu lat podejmujące 
tę kwestię pisma: słynna Lekcja XVI Adama Mickiewicza, teksty Hilarego 
Meciszewskiego, Jana Nepomucena Kamińskiego, Stanisława Koźmiana, 
Leona Schillera, Mieczysława Limanowskiego i Juliusza Osterwy, Wilama 
Horzycy oraz zawarte w nich programy artystyczne. Te ciągłe negocjacje 
wynikają właśnie ze zmiennego kontekstu historycznego, społecznego i po-
litycznego. Pod tym względem teatr, który wciąż musi się konfrontować 
z publicznością, jej potrzebami i oczekiwaniami, jest chyba sztuką najbar-
dziej podlegającą siłom czasu, w których powstaje, i energiom społecz-
nym, które mu towarzyszą. Nic więc dziwnego, że niemal każdy przełom 
polityczny pociągał za sobą wzmożoną dyskusję na temat kształtu teatru 
narodowego – nie tylko w sensie instytucjonalnym, ale przede wszystkim 
ideowym. Ostatnia wielka debata odbyła się jednak w dwudziestoleciu 
międzywojennym – po odzyskaniu niepodległości. Myślenie o polskości, 
wspólnotowości, narodowej tradycji (a w tym o literaturze) ani w latach 
dziewięćdziesiątych, ani na początku XXI wieku nie należały do tematów 
popularnych. Problem ten widoczny jest również w dyskusjach na temat 
Teatru Narodowego podejmowanych w okresie poprzedzającym jego ot-
warcie – zarówno na łamach pism teatralnych, jak i w prasie codziennej. 
W roku 1990 ukazała się na łamach pisma „Teatr” sonda pod tytułem Jaki 
powinien być Teatr Narodowy?, w której wypowiedzieli się reżyserzy starsze-
go i młodszego pokolenia, aktorzy, pisarze, historycy oraz krytycy teatru, 
literatury i sztuki, dziennikarze, publicyści i działacze polityczni68. Skła-
dające się na nią głosy oscylowały między skrajnościami: od stwierdzenia, 
że scena narodowa jest zupełnie niepotrzebna – wyrażonego między in-
nymi przez Piotra Cieślaka69, po – częściej się pojawiającą – perspektywę 

68 Jaki powinien być Teatr Narodowy? (ankieta), „Teatr” 1990 nr 5, 6, 8, 9.
69 Jaki powinien być Teatr Narodowy? (ankieta), „Teatr” 1990 nr 9, s. 4.
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bardzo konserwatywną, odwołującą się do idei międzywojennych. Wypowie-
dzi „środka” zawierały niewiele konkretnych rozwiązań. Sondę tę najlepiej 
podsumowywał towarzyszący jej wywiad z Marcinem Królem, który zwracał 
uwagę na chaos w myśleniu o polskiej spuściźnie narodowej, tendencję do 
porzucania tej problematyki oraz towarzyszące temu poczucie wykorzenie-
nia i brak konkretnego pomysłu na pozytywne przeformułowanie tożsamości 
narodowej70. Równie niepłodna okazała się późniejsza dyskusja bezpośrednio 
poprzedzająca otwarcie narodowej sceny w roku 1997. Choć znów liczne oso-
by związane z teatrem wypowiadały się na temat przyszłego kształtu narodo-
wej sceny, to – jak zauważył Radosław Krawczyk w poczynionym po latach 
podsumowaniu debaty – nie polegała ona na twórczej wymianie poglądów, 
lecz na wyrażaniu sądów fundamentalnych, bez możliwości zmiany zajmowa-
nego stanowiska. Poza tym dotyczyła często kwestii technicznych, pomijając 
temat oblicza przyszłego Teatru Narodowego. Okazała się też hermetyczna:

[…] dyskusja o Narodowym nie wyszła poza ramy środowiskowe, ale obracała się 
w wąskim kręgu: ministerstwo, związki twórcze, artyści, krytycy. Nikt z najsze-
rzej pojmowanych środowisk humanistycznych […] nie odczuł potrzeby zabrania 
głosu w tej sprawie71. 

Podobnego zdania jest Małgorzata Dziewulska, która w rozmowie z Do-
rotą Sajewską mówi:

[…] nie możemy przyjąć […] pewnika, że Teatr Narodowy był strasznie ważną 
instytucją, bo tak nie było. Był, owszem, bardzo ważny dla ludzi teatru i publicz-
ności zakochanej z wielu powodów w polskim teatrze, to fakt. Przed otwarciem 
po odbudowie były dyskusje, angażowały się wielkie autorytety, ale to w sensie 
ogólnospołecznym miało znaczenie raczej symboliczne. Po ’89 powstawała rze-
czywistość, w której znaczenie Teatru Narodowego musiało się, też z wielu powo-
dów, marginalizować72. 

Kolejna dyskusja odbyła się przy okazji obchodów 250-lecia teatru pub-
licznego w Polsce w roku 2015, kiedy to kilka osób podważało decyzję, by ob-
chody dedykować teatrowi publicznemu, a nie narodowemu, przytaczając ar-
gumenty historyczne, ideologiczne, a nawet leksykalne i próbując definiować 
różnicę między teatrem publicznym a narodowym73. Ujawniła ona spolaryzo-
wanie sądów i problematyczność (oraz pewne niebezpieczeństwo74) tworzenia 
ostrych podziałów między teatrem publicznym a narodowym, ale kwestie misji, 

70 Odnaleźć własną tożsamość, z Marcinem Królem rozmawiają Janusz Majcherek i Marek 
Zagańczyk, „Teatr” 1990, nr 8, s. 6–8.

71 R. Krawczyk, Świątynia sztuki czy grobowiec?, „Dialog” 1996, nr 11, s. 140.
72 D. Sajewska, Pod okupacją mediów, s. 296. 
73 Szczegółowo omawiam ją w przypisie numer 67. 
74 D. Kosiński, Nie „czy” tylko i... i… oraz przypis 67.
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funkcji, repertuaru narodowej sceny zostały w niej właściwie całkowicie pomi-
nięte. Symptomatyczne wydaje się, że jej źródłem stało się poczucie zagrożenia 
idiomu stricte „narodowego” w dyskursie wokół polskiego teatru. Symptoma-
tyczne jest też to, że dyskusja ta okazała się, jeszcze silniej niż poprzednie, śro-
dowiskowa i toczyła się na łamach mediów oraz portali branżowych.

Wszystkie przywołane dyskusje toczące się po roku1989 – ich kształt, za-
sięg oraz tematyka – wskazują na pewien kryzys i głęboką problematyczność 
paradygmatu „teatru narodowego”75 w Polsce po 1989 (który albo traci swoje 
znaczenie, albo wchodzi w skład innych zjawisk, takich jak teatr publiczny). 
Zdaniem Dariusza Kosińskiego, wyrażonym w książce Teatra polskie. Histo-
rie76, wiąże się on z pewnością z kryzysem tradycji narodowej, będącej wyni-
kiem degradacji wartości:

Pieniądze, ceremonialny patos i inscenizowane nieustannie drugorzędne konflikty 
to jedyne wartości, jakimi karmi się wspólnota polska, uwiedziona możliwością 
dostępu do globalnego supermarketu77. 

Inaczej kryzys idei teatru narodowego (nazywanego przez niego, co zna-
mienne, teatrem wspólnotowym) – jako aktywnie uczestniczącego w życiu 
społecznym i wspólnotowym, w którym scenę i widownię, a również po-
szczególnych widzów łączy silna więź – tłumaczy Zbigniew Majchrowski 
w tekście Szczątki założycielskie. Twierdzi on, że kryzys takiej funkcji teatru 
wyrasta z pozycji, jaką zajął on wobec „Wielkiej Reformy Teatru” zainicjo-
wanej przez gdański Sierpień, który odkrył „cały repertuar widowiskowych 
sposobów kolektywnej ekspresji”78. Reforma ta, zdaniem Majchrowskiego, 
ominęła jedynie teatr, który nie wnosił do życia społecznego żadnej nowej 
wartości. W jego opinii teatr posierpniowy powinien postawić pytanie o to:

[…] jak od rozpoznania się we wspólnocie przejść do wspólnoty przyzwalającej na 
zróżnicowanie postaw, jak sytuacyjną zaledwie – w prostej opozycji do partyjnej wła-
dzy – solidarność Polaków przekształcić teraz w społeczność różnorodnych wspólnot 
o odrębnych korzeniach, odmiennych poglądach, sprzecznych interesach79. 

Polskie społeczeństwo, a co za tym idzie – publiczność, poznało różne 
sposoby definiowania swojej tożsamości, przez co artyści teatru – sztuki, 
która, zdaniem Majchrowskiego (i moim), „zdaje się szczególnie uwrażli-
wiona na nowe konfiguracje w refleksji antropologicznej, w innych sztukach, 

75 D. Kosiński, Teatra polskie. Historie, s. 279.
76 Wydanej kilka lat wcześniej niż przywołana powyżej polemika.
77 D. Kosiński, Teatra polskie..., s. 281.
78 Z. Majchrowski, Szczątki założycielskie [w:] 20-lecie. Teatr polski po 1989 roku, red. 

D. Jarząbek, M. Kościelniak, G. Niziołek, Kraków 2010, s. 9. 
79 Ibidem, s. 10.
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w obyczajowości”80 – rozpoczynając pracę, muszą decydować, „do jakiej 
wspólnoty komunikacyjnej ma odwoływać się przedstawienie”81. W tej per-
spektywie „porozumienie sceny z widownią przestało być oczywiste, bo nie 
wystarcza już śpiew, «żeby Polska była Polską»”82.

Kosińskiego i Majchrowskiego łączy to, że zauważając przemiany tożsa-
mościowe, jakie zaszły po roku 1989, pokazują konieczność włączenia się te-
atru w ten proces. Według Kosińskiego jednak, jest to na razie mglista wizja 
przyszłości – zwiastowana Trylogią Jana Klaty83. Dla Majchrowskiego nato-
miast, teatr już się w ten proces włączył w postaci nowo zdefiniowanego te-
atru „w sprawie”, zmierzającego w stronę

[…] teatru jako instytutu badania życia społecznego, w różnorodnym zakresie: 
narodowych mitów, artystycznych legend, sytuacji rodzinnych, kondycji wyklu-
czonych84. 

Co więcej, Majchrowski formułuje w tekście Trans-Polonia niejako nowy 
model spojrzenia na kwestie tożsamości narodowej i patriotyzmu. W jego 
ujęciu Trans-Polonia to:

Polska bez granic bądź Polska poza granicami czy ponad granicami, Polska nie 
substancjalnie terytorialna, ale Polska emocjonalna, Polska duchowa, Polska fan-
tazmatyczna85. 

Jest to więc Polska dokonująca reinterpretacji tego, co składa się na pol-
skość, między innymi kwestii paradygmatu romantycznego, relacji polsko-
-żydowskich, polskiego patriarchatu i katolicyzmu86. Trans-Polonia ma też 
charakter translatoryczny, Majchrowski pyta więc, „jak przekładać Polskę, pol-
skość, polską literaturę, polski dramat na inne języki w innych kulturach?”87. 
Jego zdaniem, najpełniejszy wyraz owa Trans-Polonia znajduje właśnie w tea-
trze88. Wnioski te, jak mniemam, wiążą się ściśle z przemianami, jakie zaszły 

80 Ibidem, s. 17.
81 Ibidem, s. 14–15.
82 Ibidem, s. 15.
83 D. Kosiński, Teatra polskie, s. 282.
84 Z. Majchrowski, Szczątki założycielskie, s. 17.
85 Z. Majchrowski, Trans-Polonia. Z Gdyni w świat, Jubileuszowa Sesja Naukowa w Te-

atrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, red. A. Osiwalska, Gdańsk 2011, s. 6.
86 Ibidem, s. 12–13.
87 Ibidem, s. 13.
88 Notabene, wydaje się, że Dariusz Kosiński w 2015 r. byłby chyba skłonny podzielić opi-

nie Majchrowskiego, skoro pisze wtedy, między innymi, że zadaniem teatru publicznego jest 
„wydobywanie symptomów, sygnałów, napięć i grup, które dopiero szukają swojego języka”. 
Cyt. za D. Kosiński, Rok teatru ważnego. 
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w polskim teatrze i społeczeństwie w ciągu pierwszego dwudziestolecia po 
roku 1989.

3.

Polska w latach dziewięćdziesiątych oraz na początku XXI wieku to przestrzeń 
silnych przemian politycznych, obyczajowych i kulturowych. Rok 1997, kiedy 
Grzegorzewski obejmował dyrekcję Teatru Narodowego, był okresem próżni 
w dyskusji na ten temat, wynikającej w dużej mierze ze społecznej dezorien-
tacji. Jak zauważają Krystyna Duniec i Joanna Krakowska:

Celebrowanie konsensusu, retoryka bezalternatywności w sferze gospodarki, a za-
razem sprowadzenie ideologicznych sporów do przeciwstawiania zdrowego roz-
sądku – oszołomom sprawiały, że co najmniej na kilka lat podstawowe terytoria 
politycznej i światopoglądowej ekspansji – jak historia i historyczne rozliczenia, 
tożsamość narodowa, ład społeczny i ekonomiczny – zostały wyłączone z poważ-
nej refleksji i debaty. W pierwszej dekadzie niepodległości postpolityka opanowała 
i zdyscyplinowała niemal wszelkie znane i nazwane polityczne napięcia89. 

Moment debiutu Klaty – rok 2003 – w jakimś stopniu wpisuje się w po-
czątek procesu intensywnej autorefleksji nad tożsamością Polaków. I o ile po-
czątkowe lata wolnej Polski przebiegały pod znakiem „końca paradygmatu 
romantycznego”, ogłoszonego w słynnym tekście Marii Janion90, o tyle na-
stroje, które zaczęły panować na początku drugiego dziesięciolecia w wolnej 
Polsce, zdawały się tę tezę obalać. Sama Janion w książce Niesamowita Sło-
wiańszczyzna wskazuje na wskrzeszenie postromantycznej retoryki w roku 
2004 przy okazji wstąpienia do Unii Europejskiej i wyborów do Parlamentu 
Europejskiego91. Wydaje się zresztą, że integracja europejska istotnie przyczy-
niła się do ożywienia debaty na temat polskiej tożsamości narodowej – za-
równo tej nawiązującej do spuścizny romantycznej, jak i krytycznej wobec 
niej (którą jednak najczęściej podejmował polski teatr). O ile więc w latach 
dziewięćdziesiątych mówienie o Polsce było zdecydowanie niepopularne, 
o tyle w kolejnej dekadzie absolutnie zdominowało dyskurs publiczny. Pisze 
o tym, na przykład, Zbigniew Majchrowski we wstępie książki Trans-Polonia, 
wskazując na liczne publikacje poświęcone tej tematyce z Polską w tytule: Co 
z tą Polską? oraz Polska, głupcze! Tomasza Lisa, Czytając Polskę Kingi Dunin, 
Polska do wymiany Przemysława Czaplińskiego92.

89 K. Duniec, J. Krakowska, op. cit., s. 38.
90 M. Janion, Romantyzm bleknący, „Dialog” 1993, nr 1–2. 
91 M. Janion, Powstanie narodu polskiego [w:] eadem, Niesamowita Słowiańszczyzna, s. 303–307.
92 Z. Majchrowski, Trans-Polonia, s. 5.
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Również w teatrze na przełomie XX i XXI wieku nastąpił istotny zwrot, 
który przez wielu badaczy postrzegany jest jako proces „upolityczniania” 
teatru – zwieńczony w pierwszym dziesięcioleciu nowego stulecia. Związa-
ny był on z wieloma różnorodnymi zjawiskami i debiutami. Różni badacze 
teatru inaczej wyznaczali przełomowe zjawiska poprzedzające i rozpoczyna-
jące ten okres oraz jego dynamikę93. Za swego rodzaju syntetyczne podsu-
mowanie debaty nad nowym teatrem politycznym w Polsce, uzupełnione 
o refleksję na temat zjawisk inspirujących polskich artystów, uznać można 
natomiast teksty Doroty Sajewskiej z roku 2010 – Medialność teatru poli-
tycznego94, oraz Krystyny Duniec i Joanny Krakowskiej – Soc, sex i histo-
ria, opublikowany w roku 2012. Wywodząc nowy polski teatr polityczny 
z teatru niemieckiego, Sajewska wyznacza dwa nurty. Pierwszy, w który 
wpisuje działalność między innymi Krzysztofa Warlikowskiego, Grzegorza 
Jarzyny i kierowanego przez niego TR Warszawa, inspirowany jest prowa-
dzonym przez Thomasa Ostermeiera teatrem Schaubühne am Lehniner 
Platz oraz jego manifestem Teatr w dobie przyspieszenia95. W teatrze tym 
„przekroczenie tabu, seksualność, przemoc, brutalność traktowane są jako 
moc oczyszczająca”. Spektakle miały więc stanowić rodzaj terapii szokowej, 
która otworzy widzom oczy na świat i wyostrzy słuch na „głosy dotychczas 
niesłyszane”, „ludzi dotychczas niewidzianych”, „problemy dotychczas nie-
rozważane” i „historie dotychczas nieopowiedziane”96. Drugi – w Polsce 
późniejszy, bo przypadający na początek XXI wieku – inspirowany jest, 
według Sajewskiej, działalnością Volksbühne pod kierownictwem Fran-
ka Castorfa. Ten nurt, w ramach którego na pierwszym miejscu autorka 

93 Por. np. P. Gruszczyński, Młodsi zdolniejsi [w:] idem, Ojcobójcy. Młodsi zdolniejsi 
w teatrze polskim, Warszawa 2003 (pierwodruk: „Dialog” 1998, nr 3); Strategie publiczne, 
strategie prywatne. Teatr polski 1990–2005, red. T. Plata, Warszawa 2006; P. Gruszczyński, 
Nowi niezadowoleni, „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 24, http://www.e-teatr.pl/pl/arty-
kuly/20192.html [dostęp 26.02.2016]. Tekst ten wywołał szeroką dyskusję przedrukowy-
waną w „Tygodniku Powszechnym”: M. Dziewulska, Dziadkobójcy, „Tygodnik Powszechny” 
2006, nr 25, http://jerzygrzegorzewski.net/?artykul=dziadkobjcy [dostęp 26.02.2016]; J. Sie-
radzki, Popyt na niezadowolenie, „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 26, http://www.e-teatr.
pl/pl/artykuly/27269.html [dostęp 26.02.2016]; R. Pawłowski, Zadowoleni kontra niezado-
woleni, „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 28, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/27699.html 
[dostęp 26.02.2016]; A.R. Burzyńska, Zadowoleni niezadowoleni „Tygodnik Powszechny” 
2006, nr 29, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/27836.html [dostęp 26.02.2016]; Łukasz 
Drewniak, Nisza „Polywood”, „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 32, http://www.e-teatr.pl/
pl/artykuly/28403.html [dostęp 26.02.2016] oraz podsumowanie debaty: P. Gruszczyński, 
Skuteczność mundurka, „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 33, http://www.e-teatr.pl/pl/arty-
kuly/28462.html [dostęp 26.02.2016]. 

94 D. Sajewska, Medialność teatru politycznego [w:] 20-lecie. Teatr polski po 1989.
95 Th. Ostermeier, Teatr w dobie przyspieszenia, przeł. K. Wielga, „Didaskalia” 2000, nr 36.
96 D. Sajewska, Medialność teatru politycznego, s. 84.
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wymienia Jana Klatę, podejmuje kwestie, które przez wcześniejsze poko-
lenie zostały odrzucone. Mierzy się więc z „naszą tożsamością kulturową: 
z byciem Polakiem, z byciem katolikiem, z byciem wschodnim Europej-
czykiem”. Sajewska zauważa też, że jest to „pierwsze pokolenie, które świa-
domie identyfikuje swój teatr z działaniem politycznym”97. Nieco inaczej, 
choć też nie całkiem odmiennie, opisują zjawisko „upolityczniania” teatru 
polskiego K. Duniec i J. Krakowska. Definiują teatr polityczny jako ten, 
który wpływa na rzeczywistość:

[…] tych, co czują i widzą więcej, których więcej boli, uwiera i wścieka. W re-
beliantów wobec instytucji, prawa, norm społecznych, obyczajów. Wobec teatru. 
Wobec samych siebie wreszcie98. 

Kolejne etapy upolityczniania polskiego teatru wyznaczają słowa w tytu-
le tekstu. Pierwszym przejawem takiego teatru jest więc wprowadzony pod 
koniec lat dziewięćdziesiątych temat norm obyczajowych i psychologicz-
nych – („sex”)99. Później – na początku XXI wieku – do dramatu i teatru 
wkroczył temat socjalny, rozpatrywany w rodzimych realiach („soc”). Pro-
ces uspołeczniania teatru najsilniej przebiegał, ich zdaniem, w spektaklach 
Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego i co ważne – dojrzał w ich spektaklu 
Dziady. Ekshumacja do

[…] zdekonstruowania en bloc wszystkich niemal mitów założycielskich polskości 
ufundowanych na romantycznych paradygmatach, martyrologicznych narracjach 
i wybiórczej pamięci historycznej100. 

Następnie, po roku 2006, za sprawą Transferu! Jana Klaty w teatrze poja-
wił się temat przeszłości („historia”), który dopełnił

[…] projekt polityczności krystalizujący się w teatrze. Projekt, który uwzględnia 
zarówno różnorodne koncepcje podmiotowości, jak i warunki tworzenia wspól-
noty – wolność określania tożsamości indywidualnych i możliwość renegocjowa-
nia tożsamości zbiorowych101. 

Podsumowując, nowy teatr polityczny w Polsce powstał więc na począt-
ku XXI wieku, choć jego korzeni szukać należy po roku 1997. Cechowało 
go mocne zaangażowanie twórców w polską rzeczywistość polityczną, spo-
łeczną, ekonomiczną i kulturową, którą tematyzowali – głównie w tonie kry-
tycznym – w swoich spektaklach. Od perspektywy jednostkowej (z której 

97 Ten cytat i poprzedni: ibidem, s. 87.
98 K. Duniec, J. Krakowska, op. cit., s 37.
99 Ibidem, s. 40.
100 Ibidem.
101 Ibidem.
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jednak teatr nie rezygnował) bardziej interesowały ich więc relacje wspólno-
towe. Swoje wypowiedzi artystyczne identyfikowali natomiast z działaniem 
politycznym i społecznym – miały one wywierać realny wpływ na widzów, 
a tym samym – na rzeczywistość.

W takiej atmosferze rozmowa o  społeczeństwie, polityce, polskości, 
wspólnocie, tożsamości i przeszłości proponowana przez Jana Klatę – za-
równo w spektaklach, jak i wywiadach – spotkała się z entuzjazmem i apro-
batą, na którą nie mógł liczyć Grzegorzewski. Tworzył on bowiem Teatr 
Narodowy w okresie, gdy „młodsi zdolniejsi” koncentrowali się na kwe-
stiach obyczajowych, wskazując na przenikanie się sfer prywatnej i publicz-
nej. Znamienne więc, że T. Plata w tekście Osobiste zobowiązania przywo-
łuje również dyrekcję Grzegorzewskiego w Teatrze Narodowym, twierdząc, 
że był on prowokatorem i „rozumiał społeczne zobowiązanie teatru – jako 
prowokujące nawroty do tekstów tworzących podglebie wyobrażeń zbioro-
wości na temat samej siebie”102. Taka definicja jego działalności, połączona 
ze spostrzeżeniem Gruszczyńskiego, że „młodsi zdolniejsi” „po cichu, bez 
zbędnych manifestacji zrzucili «płaszcz Konrada»”103, zdawkową wzmian-
ką Sajewskiej o tym, że polski kontekst kulturowy został przez pokolenie 
Warlikowskiego i Jarzyny „ze zrozumiałych względów” odrzucony104, oraz 
kategorycznym stwierdzeniem Duniec i Krakowskiej, że teatr końca lat 
dziewięćdziesiątych funkcjonował w oderwaniu od kwestii historycznych 
i społecznych105, jeszcze silniej wydobywa fakt, że odnoszący się do – co 
prawda, bardzo specyficznie pojmowanych, ale jednak – kwestii narodowych 
program Grzegorzewskiego nie wpisał się w zachodzące w tym samym cza-
sie zmiany w polskim teatrze. I choć również w jego teatrze dochodziło do 
bolesnego spięcia tego, co prywatne, ze sferą publiczną, to jednak konteks-
tem tego procesu była w jego spektaklach polska kultura, historia i narodo-
wa mitologia. Te zaś zostały na powrót zaakceptowane i silnie przetworzone 
w teatrze w okresie, w którym Grzegorzewski kończył swoją dyrekcję (rok 
2003), a zaraz potem – twórczość i życie (rok 2005). Trzeba jednak dodać, 
że Grzegorzewski nie wpisał się także w proces upolityczniania polskiego 
teatru niejako z własnej woli. Choć dyskusja, jaką chciał zaproponować wi-
dzom, była w wielu miejscach zbliżona do problematyki polskiego teatru 
na początku XXI wieku, a momentami zaskakująco aktualna, to jednak sam 
reżyser unikał – w przeciwieństwie do młodych twórców – bezpośredniego, 
jawnego zaangażowania politycznego.

102 T. Plata, op. cit., s. 229.
103 P. Gruszczyński, Młodsi zdolniejsi, s. 17.
104 D. Sajewska, Medialność teatru politycznego, s. 85.
105 K. Duniec, J. Krakowska, op. cit., s. 40.
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4.

Zestawienie w tej pracy nazwisk Grzegorzewskiego i Klaty, choć może zaska-
kiwać i dziwić, nie jest jednak przypadkowe. Mimo odmiennego kontekstu, 
to ich twórczości chyba najczęściej w czasie ostatnich dwudziestu kilku lat 
przypisywano, w różnym kontekście, przymiotnik „narodowy” (rozumiejąc 
go zapewne w różny sposób).

Grzegorzewski, który objął dyrekcję nowo otwartej sceny narodowej, zo-
stał niejako instytucjonalnie do tego przymiotnika przypisany. Sam reży-
ser w wywiadach i innych wypowiedziach publicznych sytuował się właśnie 
w takim kontekście. Odwoływał się do tradycji, mitów i literatury narodo-
wej. Prowadzony przez siebie teatr ochrzcił mianem Domu Wyspiańskiego. 
Realizowany przez niego repertuar spełniał wszelkie „wymogi” niemal kano-
nicznego – a więc i w pewien sposób anachronicznego – sposobu rozumienia 
słowa „narodowy”. W repertuarze znalazły się więc między innymi: Nie-Bo-
ska komedia, Noc listopadowa, Wesele, montaż dzieł Witkacego (połączonych 
z tekstami księdza Józefa Tischnera i Włodzimierza Wolskiego) pod tytułem 
Halka Spinoza albo Opera Utracona albo Żal za uciekającym bezpowrotnie ży-
ciem, Operetka. Grzegorzewski do tak zwanego kanonu narodowego, na który 
składają się utwory romantyczne oraz dzieła Wyspiańskiego, dołączył twórców 
dwudziestowiecznych. O tym, że wybór właśnie jego na stanowisko dyrektora 
Teatru Narodowego nie był z pewnością przypadkowy, świadczy chociażby to, 
że na otwarcie Grzegorzewski mógł pokazać, wyreżyserowane niedługo przed 
nominacją w Starym Teatrze w Krakowie, Dziady – dwanaście improwizacji 
na podstawie „arcydramatu narodowego” Adama Mickiewicza. Spektakl ten 
nie był wyjątkiem, w jego dorobku znajdowały się liczne inscenizacje „kano-
nicznych” dzieł podejmujących wątki narodowej mitologii, odnoszące się do 
polskiej tradycji i historii. Nie dziwi więc, że jeszcze przed objęciem funkcji 
dyrektora, a także przy okazji pierwszej premiery w Teatrze Narodowym, po-
jawiały się również liczne interpretacje jego teatru świadczące o tym, że jest 
on ważnym i – wbrew pozorom – wyjątkowo wyrazistym głosem w rozważa-
niach na temat polskiej tożsamości narodowej i kondycji społecznej. Wystarczy 
wymienić chociażby Marię Janion, która broniła jego inscenizacji Nie-Boskiej 
komedii w 1979 roku przed zarzutami „ucieczki od historii”, twierdząc, że 
Grzegorzewski, podobnie jak Zygmunt Krasiński, pragnął „zakwestionować 
rozumienie «czasu historycznego» jako «uszeregowanej linii skutków i przy-
czyn»”, a w swojej inscenizacji pozostał wierny autorowi („Sądzę, że Grzego-
rzewski wystawił Nie-Boską komedię tak, jak ją Krasiński napisał”106). Elżbieta 

106 Por. M. Janion, Czas formy otwartej, „Życie Literackie” 1979, nr 48, http://www.e-te-
atr.pl/pl/artykuly/70718.html?josso_assertion_id=C307811653C37235 [dostęp 26.02.2016]. 
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Morawiec w tekstach dotyczących teatru Grzegorzewskiego na długo przed 
objęciem przez niego narodowej sceny wydobywała wątki dotyczące narodu, 
wspólnoty, zbiorowości i pamięci czy (polskich) mitów107. Podobne opinie 
pojawiały się w rozdziale książki Małgorzaty Sugiery o teatrze Grzegorzew-
skiego zatytułowanym Historia i teatralna „teraźniejszość”   108 oraz w tekstach 
między innymi: Tadeusza Nyczka109, Grzegorza Niziołka110, Tomasza Kubikow-
skiego111, Piotra Gruszczyńskiego112, Marii Prussak113, Joanny Walaszek114... 

Ciekawe, że Janion zwraca również uwagę na, bardzo dla mnie ważny, wątek przypuszczalnego 
wpływu wypowiedzi reżysera na odbiór spektaklu, pisząc: „Grzegorzewski posiadł umiejętność 
równoległego, jednoczesnego snucia wielu wątków, potrafił przekroczyć na scenie czas jedno-
liniowy. Nie przejawia się bynajmniej w ten sposób odejście, odwrót czy ucieczka od historii, 
tak sądziło nietrafnie tak wielu recenzentów wrocławskiego przedstawienia. Być może «zawi-
nił» tu sam reżyser, wyznając w rozmowie z Elżbietą Morawiec (zamieszczonej w programie), 
że brak mu zupełnie poczucia czasu historycznego”.

107 Oddźwięk takiego myślenia pojawia już w recenzji Ślubu: E. Morawiec, „Ślub” jak sen, 
„Życie Literackie” 1976, nr 7, a intensyfikuje w kolejnych np.: eadem, Chochole dusze, „Życie 
Literackie” 1977, nr 28; eadem, Nie stargam cię – nie! Ja uwydatnię, „Tygodnik Powszechny”, 
12 VI 1988; eadem, Wieczyste koło udręki i nicości, „Gazeta Krakowska”, 11 III 1995; eadem, 
„Dziady – 12 improwizacji; wyzwanie pamięci [w:] eadem, Jerzy Grzegorzewski mistrz światła 
i wizji, Kraków 2006, s. 164–169.

108 M. Sugiera, Między tradycją i awangardą. Teatr Jerzego Grzegorzewskiego, Kraków 1993. 
109 T. Nyczek, Kilka obserwacji, dzięki którym bez większego trudu można dojść do przekona-

nia, że Jerzy Grzegorzewski jest najbardziej albo prawie najbardziej paradoksalnym twórcą naszej 
kultury, być może nie tylko teatralnej, „Teatr” 1992, nr 4/5.

110 Por. np. G. Niziołek, Spróchniała księga pamięci [w:] idem, Sny, komedie, medytacje, 
Kraków 2000 (pierwodruk: „Res Publica” 1988, nr 5); idem, „Otchłań lepsza niźli ziemi 
padół…”, „Teatr” 1992, nr 4/5; idem, Stanisław Ignacy Wyspiański [w:] idem, Sny, komedie, 
medytacje (pierwodruk: „Didaskalia” 1997, nr 22). 

111 Por. T. Kubikowski, Każdy w swoją stronę, „Odra” 1996, nr 4, http://www.e-teatr.pl/pl/
artykuly/96550.html?josso_assertion_id=0FEFB49942075CF7 [dostęp 26.02.2016]. Kubi-
kowski zauważa wyjątkowość Grzegorzewskiego w obrębie polskiego teatru początku lat dzie-
więćdziesiątych, która tkwi właśnie w podejmowaniu wątków narodowych: „Jest już komuna-
łem, że brak nam przedstawień korespondujących z dzisiejszym czasem, z narodową i społeczną 
kondycją, i z narodowymi problemami – poza sceną aż nadto widocznymi. Brak twórczych 
przedstawień klasyki. Znikła już właściwie szansa, żeby w planowanym terminie otworzył się na 
nowo pełnowartościowy Teatr Narodowy. I właściwie tylko jeden z najwybitniejszych reżyserów 
uprawiał w ciągu ostatniego roku intensywnie i przejmująco teatr narodowy z małych liter; się-
gał do podstawowych dramatów naszej tradycji i przy ich użyciu mówił ważne rzeczy dzisiejsze.

Paradoksalnie, był to Jerzy Grzegorzewski; paradoks polega zaś na tym, że według ustalonej 
opinii twórca to najbardziej hermetyczny z hermetycznych”.

112 Por. P. Gruszczyński, Wolność czyli prawdziwy koniec bohatera Polaków, „Teatr” 1996, nr 4.
113 Por. np. M. Prussak, Cóż tam? Jest jaka sztuka? – nic, „Didaskalia” 1997, nr 22, http://

jerzygrzegorzewski.net/?artykul=%E2%80%9Ecoz-tam-jest-jaka-sztuka-%E2%80%94nic-
-%E2%80%9D [dostęp 26.02.2016].

114 Por. np. J. Walaszek, Wskrzeszanie wspomnień, „Dialog” 1989, nr 4; eadem, „Dzia-
dy”. Improwizacje sceniczne Grzegorzewskiego i Radziwiłowicza, „Didaskalia” 1995, nr 8–9; 
eadem, „Dziady – Dwanaście improwizacji”. Pół roku później, „Didaskalia” 1996, nr 11; eadem, 
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Za największy sukces w tej dziedzinie uznać należy z pewnością Wesele z roku 
1977, które zostało odczytane jako niezwykle przenikliwe studium na temat 
polskiego społeczeństwa tamtego okresu115. Tak jednoznacznego odbioru nie 
zyskał już chyba żaden spektakl tego reżysera. Wymieniając cały szereg dowo-
dów o znaczeniu Grzegorzewskiego w myśleniu o polskiej wspólnocie naro-
dowej, nie sposób zapomnieć jednak o przeciwnikach jego teatru – atakują-
cych jego sposób podejmowania tej tematyki. Takie głosy pojawiały się jeszcze 
przed objęciem przez Grzegorzewskiego dyrekcji sceny narodowej, nasiliły się 
jednak właśnie po roku 1997. Sztandarowym przykładem jest tu polemika 
między Romanem Pawłowskim a reżyserem tocząca się na łamach „Gazety 
Wyborczej” po premierze Nocy listopadowej i dalsza, konsekwentna „kampa-
nia” prowadzona przez tego recenzenta przeciwko Teatrowi Narodowemu pod 
kierownictwem Grzegorzewskiego. Spór ten dotyczył w dużej mierze właśnie 
odmiennych wyobrażeń i oczekiwań na temat funkcji narodowej sceny, od-
czytywania polskiej „klasyki” dramatycznej osadzającej się w tym idiomie, a co 
za tym idzie – odmiennych wyobrażeń na temat kondycji tożsamości naro-
dowej Polaków i tego, jaki kształt powinna ona przyjąć w wolnym państwie 
po przełomie 1989 roku116. Status Grzegorzewskiego jako twórcy Teatru Na-
rodowego w swojej książce Teatra Polskie. Historie Dariusz Kosiński również 
ujmuje konkluzją o niepowodzeniu, pisząc:

A jednak, mimo sporego grona entuzjastów, mimo stworzenia przynajmniej kilku 
arcydzieł, dyrekcja Grzegorzewskiego skończyła się niezwykle bolesną klęską. […] 
Jego teatr, dziś czczony i otaczany legendą, był za życia reżysera krytykowany za 
elitarność i niezrozumiałość rzekomo „postmodernistycznej” wizji, co miało spra-
wić, że mijał się z czasem i publicznością117. 

Klęska Grzegorzewskiego, który, zdaniem Kosińskiego, „chciał tworzyć 
teatr świadomie narodowy”118, jest dla tego autora dowodem kryzysu funkcji 

„Dziady – Dwanaście improwizacji”. Rok później, „Didaskalia” 1996, nr 15, eadem, „Dzia-
dy – Dwanaście improwizacji” w Warszawie, „Didaskalia” 1997, nr 17.

115 Por. np. M. Fik, O nagości śnić, „Polityka” 1977, nr 53; J. Kłossowicz, Narodowa psy-
chodrama, 12 VI 1977, źródło nieznane, tekst dostępny m.in. pod adresem: http://jerzygrze-
gorzewski.net/?artykul=narodowa-psychodrama [dostęp 26.02.2016]; Wracając do „Wesela” 
1977. Rozmowa po premierze Józefa Opalskiego i Anieli Łempickiej, „Teatr” 1977, nr 24; M. Szy-
bist, Wesele, „Echo Krakowa”, 20 VI 1977; J. Kuna, Wesele, „Dziennik Polski”, 23 VI 1977; 
A. Schiller, Z punktu widzenia wyższej blagi, „Kultura” 1977, nr 31, E. Morawiec, Chochole 
dusze, „Życie Literackie” 1977, nr 28; T. Nyczek, op. cit., M. Sugiera, op. cit.

116 Por. R. Pawłowski, Powstanie w teatrze, „Gazeta Wyborcza”, 29 XI 1997; J. Grzego-
rzewski, Prawo teatralnej formy, „Gazeta Wyborcza”, 9 XII 1997; R. Pawłowski, „Co” przed 
„jak”, „Gazeta Wyborcza”, 9 XII 1997. Szersza analiza tej polemiki znajduje się w podrozdzia-
le Batalia o Teatr Narodowy.

117 D. Kosiński, Teatra polskie. Historie, s. 279.
118 Ibidem, s. 280.
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polskiej sceny, a co za tym idzie – poczucia tożsamości narodowej. Kwestię 
zaburzonej komunikacji między sceną a widownią w teatrze Grzegorzewskie-
go w zupełnie inny sposób tłumaczy Małgorzata Dziewulska, która w wie-
lu tekstach problematyzuje pozycję, jaką zajmował reżyser w odniesieniu do 
wspólnoty, dowodząc, że nie była to porażka, lecz zamiar Grzegorzewskie-
go. Dziewulska twierdzi bowiem, że nie interesowało go współodczuwanie, 
raczej zależało mu na budowaniu relacji nieporozumienia z widzem, a przez 
to jego dyrekcję sceny narodowej uznać można za swoisty sabotaż119. Czy 
chodzi więc faktycznie o niepowodzenie, czy też raczej o sytuację, w której 
niezrozumienie jest w jakiejś mierze celem, za którym idzie konkluzja o wy-
czerpaniu się języka opisującego wspólnotowe przeżycia, czy jak to formu-
łuje Dziewulska – sygnał, że „wizja narodowej wspólnoty teatralnej nie jest 
już niestety zdolna do wydania skutków artystycznych”120?

Fragment z książki Kosińskiego o Teatrze Narodowym może stać się sym-
bolicznym – acz niezamierzonym przez autora – łącznikiem między Grzego-
rzewskim i Klatą. Na ostatniej stronie tego rozdziału, zaledwie kilka akapitów 
za konkluzją odnośnie do projektu Teatru Narodowego Jerzego Grzegorzew-
skiego, autor przywołuje Klatę. Widzi bowiem w jego teatrze właśnie próbę 
stworzenia nowego języka mówienia o polskiej tożsamości narodowej. Fakt, 
że Klata jest jedynym twórcą młodszego pokolenia pojawiającym się w tym 
rozdziale, wydaje się znaczący i mało, w gruncie rzeczy, zaskakujący. Właś-
ciwie od samego początku jego kariery kształt tożsamości narodowej stał się 
jednym z głównych tematów jego teatru. Klata odnosił się jednak – inaczej 
niż Grzegorzewski – do historii najnowszej, badał nowe mity i mielizny na-
rodowego dyskursu. W Rewizorze nawiązywał do realiów politycznych epoki 
PRL-u, które, jak sugerował w finale, w dużej mierze wyznaczyły standardy 
postępowania na współczesnej scenie politycznej, w H. odnosił się do mitu 
„Solidarności”, w Uśmiechu grejpruta i Lochach Watykanu roztaczał krytyczną 
wizję polskiego katolicyzmu, w Transferze! podjął temat przesiedleń wynika-
jących z nowego, powojennego porządku ustalonego podczas konferencji jał-
tańskiej, na zamówienie Muzeum Powstania Warszawskiego z okazji rocznicy 
wybuchu powstania zrealizował Triumf Woli. W tym przykładowym zestawie 
widać wyraźnie brak wielkich dzieł „narodowych”. Jedyna realizacja dramatu 
romantycznego to Fanta$y Juliusza Słowackiego – utwór dość wyjątkowy, 

119 Por. np. M. Dziewulska, Stłucz mu okulary; eadem, Inna obecność, Warszawa 2009; 
eadem, Uwagi o przeszkadzaniu. Jerzy Grzegorzewski wobec publiczności i recenzentów [w:] 
20-lecie. Teatr polski po 1989 roku. Małgorzata Dziewulska, pisząc o braku porozumienia mię-
dzy sceną a widownią w teatrze Jerzego Grzegorzewskiego, powołuje się często na pracę ma-
gisterską M. Michalak, Strategie komunikacji w teatrze Jerzego Grzegorzewskiego, praca magi-
sterska, Warszawa 2009.

120 M. Dziewulska, Stłucz mu okulary.
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bo funkcjonujący właściwie obok narodowej mitologii. Zresztą tym, co za-
interesowało Klatę w tekście Słowackiego, nie były realia polskiego dworku 
czy patriotyzm, lecz fakt, że to jego zdaniem utwór „jedyny tak naprawdę 
w polskiej literaturze dramatycznej – o pieniądzach i o tym, co można za nie 
kupić, o władzy pieniądza”121. Umieścił więc akcję na współczesnym bloko-
wisku, a jego spektakl, jak twierdzi Monika Żółkoś, był o:

[…] międzyludzkich relacjach i hierarchiach socjalnych zdominowanych przez 
pieniądz, o zredukowaniu naszych marzeń do pogoni za kasą, wreszcie o tym, że 
żyjemy w strefie wpływów USA122. 

Narodowe zainteresowania Klaty osadzają się więc w innym repertuarze. 
Właściwie tylko Trylogia opiera się na tekście wpisanym w „kanon” polskiej 
literatury narodowej – choć i ona funkcjonuje w nim na innych prawach 
niż na przykład Dziady, jest bowiem spopularyzowaną częścią tegoż kano-
nu – chociażby dzięki filmom Jerzego Hoffmana. Choć Klata odwołuje się 
przede wszystkim do historii najnowszej, to jednak w jego teatrze aż roi się 
od narodowej, wykraczającej poza wiek XX, symboliki (flaga, huzar na ko-
niu, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, wizerunek Matki Polki i popo-
wstaniowej żałobnicy, hymn) oraz narodowego mesjanizmu, w którym Klatę 
najbardziej interesuje idea ofiarniczej śmierci. Wszystkie te kwestie oraz aż 
nazbyt liczne, by można je przeoczyć, wypowiedzi reżysera na tematy naro-
dowe przyczyniły się do utworzenia takiego wizerunku reżysera. Wizerun-
ku – dodajmy – dynamicznego, zmieniającego się wraz z jego spektaklami 
oraz językiem i pozycją, którą przypisuje sobie w wywiadach. Obraz buntow-
nika wpisywanego w idiom „teatru politycznego” spoważniał, przeistaczając 
się w wizerunek, który określam mianem „specjalisty od polskości”. Klata 
w oczach dziennikarzy uznawany jest za artystę, który wchodzi w krytyczny 
dialog ze wspólnotowymi mitami. Świadczą o tym nie tylko tytuły recenzji 
z jego spektakli powstałych po premierze Trylogii: Jana Klaty wyzwalanie z pol-
skości, Horror polskiej wojny domowej, Klaty wojna polsko-polska, Polska bitwa 
w centrum handlowym, Ile Polski w Polsce?, Polska jak szklana pułapka, Polska 
rozregulowana, czyli Klata w wersji light, Przegrana bitwa Polaków i Klaty123 

121 Słowacki nie tylko dla brunetów. Jan Klata: – To nie będzie skandal dla skandalu, z Janem 
Klatą rozmawia Grażyna Antonowicz, „Dziennik Bałtycki + Wieczór Wybrzeża – Gdańsk”, 
13 XI 2005, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/50758.html [dostęp 26.02.2016]. 

122 M. Żółkoś, Klata kontra Słowacki, „Didaskalia” 2005, nr 70, http://www.e-teatr.pl/en/
artykuly/20826.html [dostęp 26.02.2016].

123 Por. kolejno: J. Derkaczew, „Gazeta Wyborcza”, 8 I 2011; J. Cieślak, „Rzeczpospoli-
ta”, 10 I 2011; M. Wróbel, „Polska Gazeta Wrocławska”, 26 X 2010; A. Kyzioł, „Polityka” 
2010, nr 46; S. Krysiak, „Nowa Siła Krytyczna”, 15 IV 2009; J. Derkaczew, „Gazeta Wy-
borcza”, 13 V 2009; K. Kamińska, „Gazeta Wyborcza – Wrocław”, 12 V 2009; J. Cieślak, 
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(na uwagę zasługuje fakt, że często w tych tytułach pojawia się nazwisko re-
żysera), oraz wywiadów: Chorzy na polskość 124, Jestem skazany na polskość 125. 
Klata był też zapraszany na przykład do udziału w rozmowach o powieściach 
Jarosława Marka Rymkiewicza i jego wizji powstania warszawskiego oraz pol-
skiej wspólnoty narodowej126, jego poglądy na Polskę skonfrontowano w po-
pularnym piśmie „Gala” z poglądami Andrzeja Żuławskiego, a w piśmie dla 
mężczyzn „MaleMEN” – udostępnianym na portalu „Onet Facet” – pisze 
się o nim w leadzie, że „zmienia wrażliwość Polaków”127. Takie tezy nie po-
jawiają się jedynie w prasie codziennej (której nie chcę bagatelizować, bo to 
ona przede wszystkim tworzy wizerunek reżysera), ale również w pracach na-
ukowych – jak chociażby we wspomnianej już książce Kosińskiego czy w tek-
ście K. Duniec i J. Krakowskiej, w którym autorki piszą, że Transfer! dokonał 
w polskim teatrze „zwrotu historycznego”, a co za tym idzie – „przemienia 
polską pamięć zbiorową”128. Dopełnieniem tego procesu jest fakt, że Klata 
w styczniu 2013 roku objął dyrekcję krakowskiej sceny narodowej, czyli Sta-
rego Teatru, deklarując przy tym, iż przymiotnik „narodowy”:

[…] nie jest dla mnie w żaden sposób garbem i nie uważam, że należy się go wsty-
dzić czy o nim zapominać, wybierając bliżej nieokreśloną przyszłość. Pytanie może 
brzmieć zupełnie inaczej: „Jak ona będzie wyglądała właśnie z tym słowem?”. Bądź: 
„Jak będzie wyglądała, kiedy go zabraknie?”. To zawsze jednak będzie opowiada-
nie się wobec tego pojęcia129. 

Tym, co łączy Grzegorzewskiego i Klatę, wydaje się więc właśnie idiom 
narodowy – realizowany w różny sposób i znajdujący inny odbiór, choć tak 
samo uhonorowany dyrekcją „narodowej sceny”. Będę próbowała pokazać 
kolejne punkty styczne, które pojawiają się między twórczością tych reżyserów 
właśnie w kręgu rozważań nad tożsamością narodową czy wspólnotowością. 

„Rzeczpospolita online”, 17 IX 2012, http://www.rp.pl/artykul/9147,933912-Przegrana-bi-
twa-Polakow-i-Klaty.html [dostęp 26.02.2016].

124 A. Żuławski, J. Klata, Chorzy na polskość, „Gala” 2011, nr 23, http://www.gala.pl/
gwiazdy/wywiady/zobacz/artykul/andrzej-zulawski-i-jan-klata-chorzy-na-polskosc.html [do-
stęp 26.02.2016]. 

125 Jestem skazany na polskość, z Janem Klatą rozmawia Iga Nyc, „Wprost” 2009, nr 10, 
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/68247.html [dostęp 26.02.2016]. 

126 Guślarz w mundurze Jüngera, z Janem Klatą rozmawia Cezary Michalski, „Dzien-
nik – dodatek Europa”, 20/21 IX 2008, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/59742.html [do-
stęp 26.02.2016].

127 R. Geremek, Jan Klata: jak wznieca się pył, „MaleMEN” 2010, nr 9, http://facet.onet.pl/
znani/oni/jan-klata-jak-wznieca-sie-pyl,1,3209234,artykul.html [dostęp 26.02.2016]. W tym 
tekście równie silnie podkreślana jest jednak kontrowersyjność i buntowniczość spektakli Klaty. 

128 K. Duniec, J. Krakowska, op. cit., s. 41–42.
129 Teatr nie folwark, z Janem Klatą rozmawiają Arek Gruszczyński i Witold Mrozek, 

„Przekrój” 2012, nr 36, www.e-teatr.pl/pl/artykuly/145431,druk.html [dostęp 25.06.2016].
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Jak starałam się zaznaczyć w poprzednich podrozdziałach tej części, ów „idiom 
narodowy” oznaczał jednak co innego w latach dziewięćdziesiątych niż na 
początku XXI wieku. Odmienny kontekst społeczny, polityczny i teatralny 
wpływał natomiast w znacznym stopniu nie tylko na twórczość obu arty-
stów, ale też na jej recepcję. To, co w teatrze Grzegorzewskiego zostało często 
niezrozumiane lub niedostrzeżone, u Klaty okazuje się nad wyraz czytelne 
i nośne. Wynika to, oczywiście, z jednej strony z odmiennego języka teatral-
nego obu twórców – subtelnego i często hermetycznego w przypadku Grze-
gorzewskiego i dosadnego, jaskrawego w przypadku Klaty. Z drugiej strony 
jednak – z pewnością wpływał na nie również poziom debaty publicznej i te-
atralnej, które w ostatnim dwudziestoleciu, jak zauważyła Małgorzata Dzie-
wulska w rozmowie z Dorotą Sajewską, wchodziły z sobą w coraz silniejsze 
i bardziej skomplikowane relacje130.

130 D. Sajewska, Pod okupacją mediów, s. 304–307.



Część II

Rewolucje





Rozdział 1

Jaka rewolucja?

Rewolucja systemowa?131

Rewolucja jest jednym z ważniejszych motywów zarówno w teatrze Grzego-
rzewskiego, jak i Klaty. Temat ten, różnorodnie podejmowany i realizowany, 
towarzyszył Grzegorzewskiemu właściwie w każdym okresie jego twórczości. 
W swoim dorobku miał on trzy najważniejsze polskie dramaty o rewolucji: 
dwukrotnie reżyserował Szewców Stanisława Ignacego Witkiewicza i Nie-
-Boską komedię Zygmunta Krasińskiego, raz Operetkę Witolda Gombrowi-
cza, a myślał też o stworzeniu jednego spektaklu na podstawie wszystkich 
tych tekstów132. Rewolucja jako taka stanowi treść dwóch spektakli Jana Kla-
ty: Szewców u bram według Witkacego i Sprawy Dantona Stanisławy Przy-
byszewskiej, oddźwięki tego tematu widoczne są jednak również w innych 
przedstawieniach tego reżysera.

Temat rewolucji w kontekście ostatniego dwudziestolecia i roku 1989 
wydaje się zarówno ważny, jak i problematyczny. Wydarzenia roku 1989 za-
owocowały rozkładem totalitaryzmu komunistycznego w Polsce na rzecz de-
mokracji, miały więc charakter emancypacyjny. Wraz z przemianami w in-
nych krajach Europy Środkowej, nazwane zostały Jesienią Ludów i uznane za 
przykład „bezkrwawej rewolucji”. Jednakże przemiany te, choć noszące miano 
rewolucyjnych, miały charakter ewolucyjny i kompromisowy. „[…] krytycy 
porozumień Okrągłego Stołu skłonni byli uważać, że potrzebna nam jest […] 
zmiana całościowa, rewolucyjna, a nie ‹‹ewolucja systemowa››”133 – pisze Pa-
weł Śpiewak w książce Pamięć po komunizmie, w której wskazuje na słabości 
opozycji. Dowodzi, że w roku 1989 nie posiadała ona praktycznie żadnego 

131 Wstępna wersja tego podrozdziału została opublikowana pod tytułem Rewolucja w tea-
trze Jerzego Grzegorzewskiego i w teatrze Jana Klaty w książce 20-lecie. Teatr polski po 1989 roku.

132 Por. R. Węgrzyniak, „Snuję plany. Patrzę przed siebie…” Początki teatru Grzegorzew-
skiego, „Didaskalia” 2005, nr 67/68, s. 9. 

133 P. Śpiewak, Pamięć po komunizmie, Gdańsk 2005, s. 30.
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programu, a wspólnotowość wartości łącząca ją ze społeczeństwem była czy-
sto prowizoryczna134. W innym świetle wydarzenia końca 1989 roku stawia 
Antoni Dudek w książce Reglamentowana rewolucja. Stwierdza, że wszelkie 
ustępstwa władz PRL były związane z rewolucyjnymi nastrojami społeczny-
mi, a decydującą rolę w procesie rozkładu reżimu odegrały wygrane przez 
opozycję wybory135. Dlatego wydarzenia końca lat osiemdziesiątych uznaje 
za, co prawda reglamentowaną, ale jednak rewolucję136. W odpowiedzi moż-
na jednak znów przywołać argumenty Śpiewaka, że opozycja przestraszyła się 
wyborczego sukcesu, a jej dalsze rządy z władzami komunistycznymi poczę-
ły się coraz bardziej izolować od społeczeństwa i zamykać w gabinetach137.

Powyższe opinie stanowią skromną reprezentację szerokiej dysputy. Mają 
jednak zaznaczyć złożoność tego procesu. Warto zauważyć, że ich głównym 
tematem jest udział społeczeństwa w przemianach oraz ocena opozycji jako 
jego przedstawiciela. Kwestie te, ważne w analizie każdej rewolucji, w przy-
padku zmian dążących do demokracji wydają się kluczowe, bo wpływają na 
proces kształtowania poczucia odpowiedzialności obywatelskiej. Zwłaszcza że 
powodzenie projektu demokracji zarówno w Polsce, jak i w państwach Eu-
ropy Środkowej jest równie problematyczne, jak sam charakter przewrotu. 
Państwa Europy Środkowej po roku 1989 przyjęły model zachodni, uznając 
to za „powrót do normalności”. Jak wskazuje Grzegorz Dziamski, projekt ten 
nie udał się i w rezultacie Europa Środkowa pozostała w stanie zawieszenia 
między starym a nowym systemem, nie wytwarzając żadnych własnych mo-
deli. Jej dalsze egzystowanie naznaczone zostało kompleksem gorszości i trau-
mą przeszłości138. Jeszcze inne światło na przyczyny dezorientacji polskiego 
społeczeństwa po roku 1989 rzuca koncepcja Andrzeja Ledera, który stawia 
tezę, że zasadnicze dla współczesności zmiany w strukturze społecznej zaszły 
nie w roku 1989, lecz dużo wcześniej, w latach 1939–1956139. Dotyczyły one 
przemian zarówno na poziomie ekonomicznym, jak i symbolicznym i były 
związane z jednej strony z Zagładą Żydów, którzy niemal dosłownie zniknęli 
z Polski, pozostawiając po sobie dobra materialne, z drugiej zaś – z reformą 
rolną i pozbawieniem dotychczasowych elit szlacheckiego pochodzenia ich 
pozycji przez władze PRL. Rewolucję tę Leder nazywa jednak „prześnioną”, 

134 Ibidem, s. 25. 
135 A. Dudek, Reglamentowana rewolucja, Kraków 2004. 
136 Ibidem, s. 489–490. 
137 P. Śpiewak, op. cit., s. 33–35.
138 G. Dziamski, Hybrydyczna tożsamość Europy Środkowej po 1989 roku [w:] Dylematy 

wielokulturowości, red. W. Kalaga, Kraków 2006, s. 172–175. 
139 A. Leder, Kto nam zabrał tę rewolucję?, „Krytyka Polityczna. Dziennik Opinii”, 19 IV 

2013, http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20130419/leder-kto-nam-zabral-te-
-rewolucje [dostęp 26.02.2016]. Szerzej na ten temat: idem, Prześniona rewolucja. Ćwiczenie 
z logiki historycznej, Warszawa 2014.
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ponieważ „w tym kluczowym obszarze rewolucji polskie społeczeństwo […] 
było stosunkowo mało podmiotowe”140. Zmiany przeprowadzone w Polsce 
przez władze totalitarne przeżywane były jako coś zewnętrznego, coś z czym 
społeczeństwo się nie identyfikowało, mimo że były one w istocie realizacją 
mściwego marzenia grup do tej pory „«wydziedziczonych», przede wszystkim 
chłopskich”. Transformacja 1989–1990 była dopełnieniem procesu rozpoczę-
tego wraz z II wojną światową. Ludzie, a właściwie ich dzieci i wnuki, którzy 
w PRL-u skorzystali z szansy awansu społecznego: „tworzą dzisiaj «kościec» 
struktury społecznej”141, czyli nowe mieszczaństwo wywodzące się z PRL-ow-
skich elit. Dynamika tych niejawnych, „prześnionych” procesów skutkuje, 
w opinii Ledera, niepewnością tej grupy co do swojej tożsamości. Ten stan 
trwa do dzisiaj i jego wynikiem jest niemożliwość wypracowania nowego sy-
stemu symbolicznego. Nowe mieszczaństwo nie może bowiem przyjąć sym-
boliki zaproponowanej przez władzę PRL, ale nie umie też stworzyć nowego 
systemu na podstawie Okrągłego Stołu i demokratycznych wyborów 4 lipca 
1989 roku. Nie udaje się to, ponieważ: „wydarzenia te i ich symbole dopeł-
niają sens rewolucji z lat 1939–1956, oznaczają kompromis pomiędzy dwoma 
zwalczającymi się odłamami dominującej warstwy ukształtowanej w trakcie 
tej rewolucji”142. W jego koncepcji przemiany roku 1989 rozpatrywać należy 
więc w szerszym kontekście historycznym.

By zestawić „rewolucyjny” dorobek Grzegorzewskiego i Klaty, zajmę się 
czterema realizacjami polskich tekstów kanonicznych na temat rewolucji: Ope-
retką z roku 2000 i Nie-Boską komedią z 2002 Jerzego Grzegorzewskiego143 
oraz Szewcami u bram z 2007144 i Sprawą Dantona z 2008 roku Jana Klaty145. 
Zgodnie z tym, co twierdzi Jerome Bruner, formy narracji oraz ich interpretacje 
zmieniają się wraz z okolicznościami historycznymi i kulturowymi146. Jego teza 
jest w dużej mierze tożsama z opinią przywoływanego już w tej pracy Stanleya 
Fisha, który uważa, że każda interpretacja zależna jest od towarzyszącego jej, 

140 A. Leder, Kto nam zabrał tę rewolucję? 
141 Ibidem. 
142 Ibidem.
143 Oba spektakle zostały zrealizowane w Teatrze Narodowym w Warszawie, premiery ko-

lejno: 25 czerwca 2000, 9 czerwca 2002 r. Opisy spektakli powstały na podstawie rejestracji 
dostępnych w Archiwum Teatru Narodowego w Warszawie oraz – w przypadku Nie-Boskiej 
komedii – pamięci autorki. 

144 TR Warszawa, premiera: 11 listopada 2007 r. Opis spektaklu powstał na podstawie 
pamięci autorki oraz rejestracji: Szewcy u bram, Archiwum TR Warszawa.

145 Teatr Polski we Wrocławiu, premiera: 29 marca 2008 r. Opis spektaklu powstał na pod-
stawie pamięci autorki oraz rejestracji spektaklu dla TVP Kultura: Sprawa Dantona, realizacja 
nagrania: Józef Kowalewski, Archiwum Teatru Polskiego we Wrocławiu, Instytut Teatralny im. 
Z. Raszewskiego w Warszawie, sygn. IT/1899/DVD – Sprawa Dantona. 

146 J. Bruner, Kultura edukacji, przeł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Kraków 2006, s. 199. 
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jak najszerzej rozumianego, kontekstu. Być może realizacja całego „kanonu 
rewolucyjnego” przez dwóch reżyserów wskazuje na potrzebę jego reinterpre-
tacji po roku 1989. Znamienne bowiem, że Grzegorzewski i Klata dokonują 
w dramatach licznych zmian. W tej sytuacji interesować mnie będzie kilka 
kwestii: czy i w jaki sposób wizje rewolucji w analizowanych spektaklach ko-
mentują przełom i okres transformacji; zmiany poczynione w tekstach oraz 
różnice w ujęciu rewolucji przez Grzegorzewskiego i Klatę.

Reakcją na dobę transformacji wydaje się fakt, że zarówno Grzegorzew-
ski, jak i Klata umieszczają swoje spektakle w czasie przejściowym. Operetka 
obrazuje świat początku XX wieku jako cywilizację starzejącą się, podlegającą 
destrukcji, trzymaną jedynie powtarzanymi, sztucznymi pozami, kostiumami 
i absurdalnymi konwenansami, groteskową i przygnębiającą zarazem. Kobiety 
ubrane w starodawne suknie, mężczyźni w eleganckie fraki – wypowiadają swo-
je kwestie ze skrajną sztucznością. To świat pogrążony w impasie, wyczerpany, 
nieubłaganie zmierzający do śmierci. Atmosfera końca epoki została u Grze-
gorzewskiego wyostrzona posuniętym wiekiem męskiej obsady oraz ułomnoś-
cią fizyczną, mającego odnowić modę i historię, Fiora. Procesowi powolnego 
rozpadu ulega również forma Operetki. Jest to szczególnie widoczne w scenie 
balu, która sprawia wrażenie dziwnie rozbitej, rozproszonej, mało dynamicznej. 
Atmosferę niemocy i zahamowania współtworzą też niektóre elementy sceno-
grafii. W głębi wzorowanej na Jamie Michalika, eleganckiej kawiarni stoi po-
zbawiony kół, unieruchomiony stelaż karocy, który przeistoczył się w ozdobny 
mebel. Znajdujące się na przedzie tory są po obu stronach urwane. Przedmioty 
te wydają się więc znakiem wybrakowania świata pozbawionego celu oraz me-
taforą pułapki bezruchu i powtarzalności naznaczającej istnienie postaci. Nie-
-Boska komedia ukazuje świat pogrążony w melancholii, niemocy, spowolnieniu. 
Rozpięty między dwoma bohaterami, Henrykiem (Jan Englert) i Pankracym 
(Jerzy Radziwiłowicz), między starym a nowym, między kultem przeszłości 
a pragnieniem nowości. Uosobieniem starych zasad jest wywodzący się z ary-
stokracji Henryk: to on przypomina o znaczeniu tradycji, pytając Pankracego 
o to, kto podtrzymywał i dbał o tożsamość oraz język narodowy. On też pyta 
o wiarę, Boga i sumienie. Postawa Henryka sprawia jednak wrażenie patetycznej 
pozy, a jedyne, co jest w nim autentyczne, to poczucie bezsilności i osobiste-
go bankructwa w obliczu zbliżającej się śmierci. „Za to, żeś nic nie kochał, nic 
nie czcił prócz siebie, prócz siebie i myśli twych, potępion jesteś – potępion na 
wieki”147 – mówi do niego Maria (Dorota Landowska), najlepiej chyba podsu-
mowując jego postawę. Wydaje się więc, że wartości w przeszłości kultywowane 
przez arystokrację już dawno przemieniły się w zestaw pustych (i opresyjnych) 
słów oraz gestów, i to nie tylko za sprawą rewolucji.

147 Por. Z. Krasiński, Nie-Boska komedia, Warszawa 1974, s. 96.
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Punktem wyjścia Szewców u bram jest rzeczywistość zapętlona w powtórze-
niach, marazmie, nudzie, niemocy. Akcja umieszczona jest na zapleczu super-
marketu – marginesie świata. „Okno na świat” stanowią tylko ustawione w głę-
bi sceny, tworzące jeden duży ekran, telewizory. Czeladnicy (Lech Łotocki, Jan 
Drawnel) – identycznie ubrani pracownicy magazynu – wykonują serię auto-
matycznych czynności. Dużo młodszy, niż to sugeruje dramat, Sajetan (Janusz 
Chabior), choć jest z nich najaktywniejszy i pełni rolę przywódcy, powtarza 
dwukrotnie: „Nie wierzę już w żadną rewolucję”. Nie potrafi ani zmotywować 
Czeladników do działania, ani sam dokonać konstruktywnego czynu. Dużo 
o tym świecie mówi też występ przybyłych do magazynu Kmiotków Narodo-
wych (Maria Maj, Eryk Lubos, Adam Marszalik, Christian Emany) – żałosna 
scenka kabaretowa, w której przedstawiciele mniejszości (kobieta, transwestyta, 
chłop, ciemnoskóry) domagają się swoich praw, nieudolnie cytując ośmiesza-
jące ich frazy Witkacego. Akcja Sprawy Dantona dzieje się na scenie wysypanej 
trocinami, na której porozstawiane są metalowe i kartonowe kontenery będące 
schronieniem bohaterów. To świat bez żadnych zasad i rządów – kojarzy się ze 
współczesnymi slumsami – miejscem zamieszkania ludzi biednych i bezdom-
nych. Usytuowanie to obniża ton akcji i osadza rewolucję w scenerii sugerującej 
niziny społeczne. Może być znakiem świata po katastrofie – wydziedziczonego 
z tradycji. Na dwa walczące o przejęcie nad nim władzy obozy (gangi?) skła-
dają się groteskowe, kierujące się własnymi interesami postaci. Z jednej strony 
pogrążeni w marazmie jakobini, z drugiej – przerażeni wszystkim dantoniści. 
Nawet ich przywódcom odebrano przypisaną w dramacie wzniosłość: młody, 
lecz chory i słaby Robespierre (Marcin Czarnik) wydaje się zakompleksionym 
fanatykiem, zaś Danton (Wiesław Cichy) jest cyniczny, wyrachowany, nie wie-
rzy już w żadną ideę i dba tylko o własne dobro. W tej sytuacji trudno myśleć 
o możliwości stworzenia nowego, konstruktywnego ładu.

Choć status świata przedstawionego jako przestrzeni przejściowej jest u obu 
reżyserów podobny, inaczej wyznaczają oni perspektywy historyczne. Dla Grze-
gorzewskiego punktem wyjścia jest zniszczony, stary świat. Zarówno Operetka, 
jak i Nie-Boska komedia są zakorzenione w pamięci o cywilizacji poprzedza-
jącej społeczeństwo masowe i kapitalizm. W Nie-Boskiej komedii − podob-
nie jak Krasiński – Grzegorzewski nie umieszcza wydarzeń rewolucyjnych 
w jakimś konkrecie historycznym, jedynie stylizuje świat przedstawiony na 
okres schyłku społeczeństwa feudalnego. Obraz wyzwolonych kobiet, nihi-
lizm rewolucjonistów, obraz zdewastowanego kościoła oraz zerwanie z trady-
cją i podważenie autorytetu „ojców”– wszystko to kojarzy się jednak również 
z rewolucją kulturalną i seksualną w drugiej połowie XX wieku. W Operetce 
przywołuje wydarzenia historyczne XX wieku, obrazy rewolucyjne zamienia 
w klisze wojenne kojarzące się zarówno z pierwszą, jak i II wojną światową, 
z kolei skandujące w finale „młodość” Złodziejaszki (Sławomir Federowicz, 
Łukasz Lewandowski) przywodzą na myśl rewolucję studencką 1968 roku. 
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U Klaty szeroki, stosowany eklektycznie, horyzont historyczny pozbawiony jest 
perspektywy wcześniejszego ładu i wartości, do których można by się odnieść. 
Jeśli Klata przywołuje jakąś rzeczywistość historyczną, jest to rzeczywistość re-
wolucyjna. Do pokazania rewolucyjnych zrywów stosuje raczej dwudziesto-
wieczne ruchy kulturowe, dlatego podobnie jak Grzegorzewski (choć w inny 
sposób) przywołuje motywy rewolucji kulturalnej i seksualnej (w Szewcach 
u bram takie skojarzenia budzi postać wyzwolonej Iriny, w Sprawie Danto-
na skojarzenia z filmem Casanova Felliniego oraz emancypacja żony Danto-
na, a w obu spektaklach homoerotyczne napięcia między mężczyznami) oraz 
związane z nimi ruchy artystyczne, jak na przykład subkultury muzyczne, do 
których odnoszą towarzyszące akcji piosenki (The Beatles, The Clash, Nir-
vana – przedstawiciele rock’n’rolla, punku, grunge’u). To w nich widzi rewo-
lucyjną, buntowniczą energię. Wydaje się również wskazywać na to, że zna-
czenie rewolucji uległo pluralizacji i z masowego zrywu zmieniło się w wiele 
drobniejszych, różnorodnych ruchów i zjawisk.

Grzegorzewskiego i Klatę wiąże fundamentalna nieufność i ironiczny sto-
sunek do projektów rewolucyjnych. Widoczne jest to już w samym sposobie 
jej obrazowania. U Grzegorzewskiego właściwie nie ma przedstawień rewolu-
cji. W Operetce najpierw Fior odczytuje fragment trzymanego w ręce drama-
tu, później akcję przerywa seria klisz wojennych: umundurowani mężczyźni, 
maszerujący, podcinający sobie gardła, rozstrzeleni aparatem fotograficznym 
niczym u Kantora czy zagazowani pod prysznicem. Zwiastunem przemiany, 
odrodzenia wydaje się scena śpiewu i tańca arystokratów wokół zmartwych-
wstałej Albertynki. Zainicjowane po chwili przez Złodziejaszków skandowanie 
słów „nagość, nagość”, któremu towarzyszy wymachiwanie pięściami, prawie 
od razu niweluje ów optymizm. W Nie-Boskiej komedii wątek rewolucyjny 
został znacznie okrojony. Obraz rewolucji ogranicza się do kilku scen z obo-
zu buntowników: wyuzdanych rytuałów, ewokacji bezlitosnej agresji, kultu 
zbrodni, pociągających, ale śmiercionośnych kobiet, bezlitosnych i cynicz-
nych mężczyzn oraz grupy szaleńców przywołujących obrazy zbrodni i śmier-
ci. Objawia się w atmosferze przesiąkniętej poczuciem rozpadu, degradacji, 
beznadziei, strachu, szaleństwa oraz splotem śmierci i erotyzmu. W ten spo-
sób oddana zostaje podstawowa ambiwalencja idei rewolucji: jej destrukcyj-
na siła znajduje wyraz w obrazach wojny, zbrodni, grozy i destrukcji, zaś jej 
fatalna, pociągająca i fascynująca moc – w zmysłowości i erotyzmie. U Klaty, 
choć sposób obrazowania rewolucji jest inny, również nie ma jej „typowych” 
reprezentacji. W Szewcach u bram najpierw pokazana zostaje pozbawiona siły 
rewolucja Szewców przy dźwiękach Smells like Teen Spirit Nirvany. Później 
zamach stanu dokonany przez Scurvy’ego i Dziarskich Chłopców. Następnie 
w Celi Śmiechu Sajetan próbuje podjąć bunt przy dźwiękach piosenki Lon-
don Celling The Clash. Ostatnia scena spektaklu jest, być może, kolejną próbą 
reprezentacji pełnego siły rewolucyjnego gestu. Postać Kobiety z chochołem 
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wychodzi na scenę i pali symbol narodowego marazmu przy dźwiękach Wor-
king Class Hero Johna Lennona w wykonaniu Marianne Faithfull. Klata miesza 
w tej scenie różne porządki: tradycyjny obraz kobiety jako symbolu rewolu-
cji, niszczonego chochoła oraz buntowniczą muzykę. Zakres jego poszukiwań 
w Szewcach u bram określa też fakt połączenia dramatu Witkacego z rewo-
lucyjnymi tekstami Lenina komentowanymi przez Slavoja Žižka w Rewolu-
cji u bram. Odwołuje się więc do źródeł postrzegania rewolucji w XX wieku: 
koncepcji politycznej i ideologicznej w wydaniu Lenina oraz filozoficzno-ar-
tystycznej wizji Witkacego. Oba ujęcia filtruje zaś przez komentarz Žižka, od 
którego nie tylko bierze poszczególne fragmenty dotyczące możliwości zaist-
nienia rewolucji w liberalnym kapitalizmie, ale też stosuje opisane przez niego 
mechanizmy funkcjonowania świata. W Sprawie Dantona masowy zryw, któ-
rym miała być Rewolucja Francuska, zamienia się w skompromitowaną walkę 
polityczną. W przedstawieniu nie ma obecnych w dramacie scen obrazujących 
nastroje ludu – są tylko, walczące o władzę terrorem lub populizmem, elity 
polityczne funkcjonujące na zasadzie władzy absolutnej ich lidera. Ewokacją 
tej sytuacji jest scena procesu, która zamienia się w kampanię wyborczą skie-
rowaną do widowni: grupa Robespierre’a grozi piłami mechanicznymi, gru-
pa Dantona inicjuje Marsyliankę w stylu gospel. W Sprawie Dantona Klata 
przywołuje wiele, pochodzących z różnych porządków, obrazów i hymnów 
rewolucji. Na początku Robespierre, leżąc w wannie, układany jest w pozę 
Marata – męczennika rewolucji francuskiej – na wzór trzymanego przez nie-
go obrazu Davida. Podobny zabieg zastosowany został w budowaniu postaci 
Eleonore (Kinga Preiss), żony Robespierre’a ucharakteryzowanej na Marian-
nę – symbol rewolucji. Ubrana na czerwono, w czapce frygijskiej, przemyka 
co jakiś czas przez scenę, wymawiając zalotnie słowa: „Rrrrobespierrrre” i „rrre-
wolucja”. Wydarzeniom towarzyszy cała seria utworów muzycznych z rewolu-
cją w tytule – od Chopina po Tracy Chapman. Reżyser wywołuje więc prze-
różne, tradycyjne i współczesne motywy, jakby sprawdzał ich przydatność do 
podjętego przez siebie tematu.

Brak reprezentacji masowych zrywów – przysłowiowego „ludu idącego na 
barykady” – u obu reżyserów może wynikać stąd, że właściwie we wszystkich, 
oprócz Operetki, spektaklach rewolucja jest tak naprawdę sporem dwóch sil-
nych indywidualności. Zbiorowość występuje jedynie jako obiekt manipulacji. 
Rewolucja nie zależy więc od mas i tak naprawdę nie jest walką o ich interesy. 
Taki stosunek do idei rewolucji w kontekście zbiorowej inicjatywy lat osiem-
dziesiątych, można odczytać z jednej strony jako wyraz głębokiego rozczarowa-
nia ideałami, hasłami „Solidarności” i bezpośredni wynik elitarności „rewolucji 
gabinetowej” 1989 roku. Z drugiej zaś wydaje się komentarzem na temat braku 
głębszej świadomości społecznej co do zachodzących w jej obrębie procesów.

Sama rewolucja nie przynosi więc oczekiwanego wyzwolenia, a rewolucjo-
niści nie są bohaterami. W Operetce zmartwychwstanie Albertynki (Paulina 
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Kinaszewska) zamiast prowadzić do odrodzenia ludzkości, zostaje przechwy-
cone przez Złodziejaszków jako gest polityczny oraz ideologiczny. Wyzwole-
nie, równość i wolność, które polegać mają raczej na przycięciu wszystkich 
do jednej idei – stają się terrorem. W Nie-Boskiej komedii obóz rewolucjoni-
stów zostaje scharakteryzowany jako rzeczywistość bankrutujących wartości. 
Akcja przedstawienia umieszczona jest w kościele – na scenie stoi ogromny 
krzyż, ławki kościelne, konfesjonał. Jest to jednak świątynia podlegająca pro-
cesowi profanacji. Przy krzyżu stoi drabina – symbol łączności z Bogiem wy-
daje się znakiem jej zerwania. To pod krzyżem odbywają się obrzędy nowej 
wiary przeprowadzane przez leżącego w wannie Leonarda. Ławki kościelne, 
na początku miejsce modlitwy Marii i chrztu Orcia (Beata Fudalej), stają się 
przestrzenią ubranych w łachmany szaleńców-rewolucjonistów (Grzegorzewski 
utożsamił z sobą te postaci), którzy siedząc w nich, śpiewają pieśń ewokującą 
obraz zagłady. Tam też Pankracy dokonuje mordu, beznamiętnie skręcając im 
karki. Konfesjonał zaś jest miejscem schadzki Henryka z Muzą (Anna Ułas). 
Pełen ironii dystans do rzeczywistości rewolucyjnej wprowadza również po-
stać Pankracego: zauroczonego starym porządkiem świata i potępiającego jego 
niszczycieli, a jednocześnie starającego się przyjąć rolę człowieka mającego, po 
koniecznej ku temu destrukcji, przywrócić światu jego wielkość. Pankracy ma 
do pełnych nienawiści, przekonanych o słuszności swojej misji rewolucjoni-
stów stosunek głęboko cyniczny. Dużo o tej postaci mówi jego początkowa 
charakteryzacja na Hamma z Końcówki Becketta. Pankracy, podobnie jak on, 
wydaje się człowiekiem zgorzkniałym, bezlitosnym, rozczarowanym, który 
nie wierzy już ani w Boga, ani w ostateczny koniec. Poza tym wciąż prowadzi 
z innymi jakąś tylko sobie znaną grę. Nawet stylizacja na Hamma jest jedynie 
przebraniem. Element nihilistycznego eksperymentu zawiera też jego począt-
kowy monolog W Wenecji, w którym pyta: „Czy zawsze wolno będzie niszczyć 
i tylko rzadko albo nigdy odnowić to, co upadło?”148. Ambiwalentny wymiar 
ma też jego finałowy akt samoukrzyżowania. Można go uznać jednocześnie za 
wyraz pychy i gest autoironiczny: Pankracy przybija się nie do krzyża, lecz do 
krzesła, poza tym jego czyn jest z góry skazany na niepowodzenie. Nieudolne 
samoukrzyżownanie podsumowane zdaniem: „Galilejczyku, zwyciężyłeś”, jest 
również wyrazem ostatecznej rozpaczy, samotności, przegranej. Grzegorzewski 
zrezygnował więc z profetycznego finału. Rewolucja doprowadza w jego spek-
taklu do destrukcji i śmierci149. U Klaty ironia w stosunku do rewolucji rodzi 

148 Z. Krasiński, W Wenecji [w:] „Program do spektaklu Nie-Boska Komedia”, Warszawa 
2002, http://www.e-teatr.pl/pl/programy/2010_03/22678/nie_boska_komedia__teatr_naro-
dowy_warszawa_2002.pdf [dostęp 26.02.2016]. 

149 Istotne wydaje się też zestawienie z finałem jego poprzedniej realizacji tego dramatu 
z 1979 r. Tam Grzegorzewski zachował profetyczny charakter finału: „Pęka horyzont i w jego 
szczelinie ukazuje się Chrystus na krzyżu, brzmi przejmująca fraza muzyczna. Po «Galileae 
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się w groteskowym potraktowaniu postaci i ich politycznych walk, obnaża-
niu schematów manipulacji i terroru oraz słabości politycznych przywódców. 
Rewolucja zmienia się w groteskowy spektakl polityczny, serię nieudolnych, 
wchłanianych przez system buntów lub pustych póz. Przywołując szlagiery re-
wolucyjne, Klata zwraca też uwagę na niebezpieczeństwo komercjalizacji idei 
rewolucji, która staje się medialnym towarem. Podobny mechanizm zachodzi 
w przypadku rewolucyjnych symboli, co można zaobserwować w zmianie sta-
tusu kobiety jako symbolu rewolucji w Szewcach u bram i Sprawie Dantona. 
O ile Kobieta z chochołem (Maria Maj) w finale Szewców u bram posiadała 
iście rewolucyjną i prowokacyjną siłę, o tyle Marianna w Sprawie Dantona jest 
raczej zabawna i malownicza. Wydaje się, że stała się pustą alegorią rewolucji, 
o której Maria Janion pisze w tekście Bogini Wolności150. Marianna jest całko-
wicie odizolowana od rewolucyjnych rozgrywek. To symbol sprywatyzowany 
przez Robespierre’a. O ile w Szewcach u bram bunt skierowany był przeciw 
totalitarnym rządom Scurvy’ego i miał w sobie naturalność spontanicznego 
oporu, o tyle w Sprawie Dantona Klata wchodzi w sam środek podzielone-
go środowiska, które nie ustanawia swojego sprzeciwu względem nadrzędnej 
władzy, lecz staje się polem zaspokajania jednostkowych ambicji. W Sprawie 
Dantona nie dość, że reżyser podchodzi ironicznie do idei rewolucji, to jeszcze 
wydaje się wykonywać gest autoironiczny w stosunku do swojego poprzednie-
go spektaklu. Największy sceptycyzm do idei rewolucji ujawnia jednak tym, 
że rewolucyjna polityka prowadzi u niego, podobnie jak u Grzegorzewskie-
go, do terroru (w Szewcach u bram jest to terror Scurvy’ego, w Sprawie Dan-
tona – Robespierre’a) oraz do marazmu i destrukcji, które najlepiej wyraża 

vicisti!» pojawia się dziewczyna z gołębiem, która mówi: «Z gór podniosły się mgły – i ko-
nają teraz po nicościach błękitu. – Dolina Świętej Trójcy obsypana światłem migającej broni 
i Lud ciągnie zewsząd do niej jak do równiny Ostatniego Sądu». I znowu znana już, do głębi 
przenikająca fraza muzyczna” (J. Opalski, Nie-Boska Komedia 1979, „Życie Literackie”, 18 
VII 1979). I choć finał ten miał charakter niejednoznaczny, a w kontekście opisów spektakli 
stoi w pewnej sprzeczności z wymową całości („wizja zawierająca w sobie wszystkie piękności 
i uroki utopii, lecz niejako samoistna, niewiążąca się dość jasno z całością realizacji” – pisze 
M. Fik w tekście Wariacje na temat Nie-Boskiej – „Polityka” 1979, nr 22), to jednak zawiera 
jakiś cień optymizmu („Zdaje się nawiązywać do starych koncepcji chiliastycznych, wedle 
których po ostatecznej katastrofie ma nastąpić tysiącletnie królestwo szczęśliwości” – sugeru-
je Opalski). Być może ten finał czytać można w kontekście następujących już po premierze 
wydarzeń historycznych: pielgrzymki Jana Pawła II w czerwcu 1979 r., która stała się jednym 
z ważniejszych impulsów powstania „Solidarności” w 1980 r. W tym sensie finał, nieprzy-
stający do pogrążonej w ciszy, marazmie atmosfery spektaklu, jest przeczuciem nadchodzą-
cych zmian. W tym kontekście zakończenie Nie-Boskiej Komedii z 2002 r. wydaje się jeszcze 
bardziej ironiczne i jednoznacznie pesymistyczne; nie ma w nim miejsca nawet na niejasny, 
ambiwalentny znak odrodzenia. 

150 M. Janion, Bogini Wolności [w:] idem, Kobieta i duch inności, Warszawa 1996.
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chaotyczny i nieco katastroficzny finał Sprawy Dantona przy dźwiękach Revo-
lution No. 9 The Beatles.

Stosowana przez reżyserów odrębna estetyka, inny zakres czasowy i sieć 
skojarzeń wynikają z odmiennych powodów, dla których podejmują oni te-
mat rewolucji. Grzegorzewski unikał w teatrze bezpośredniego komentowania 
sytuacji politycznej kraju. Jego zaangażowanie objawiało się w refleksji nad 
sytuacją kultury, kondycją współczesnego człowieka, znaczeniem tradycji i pa-
mięci oraz w delikatnych aluzjach i analogiach do rzeczywistości pozateatralnej. 
Jednocześnie jednak w tym kontekście warto powrócić do ram historycznych 
jego spektakli, bo na tym polu ujawnia się specyficzny rodzaj niebezpośred-
niego komentarza do kondycji współczesnego polskiego społeczeństwa, który 
zawarł w spektaklach o rewolucji. Osadzając ten temat w szerokich, niedoo-
kreślonych ramach czasowych, reżyser podjął też wątek walki klas w bardzo 
tradycyjnym ujęciu. Zarówno w Nie-Boskiej komedii, jak i Operetce Grzego-
rzewski przywołuje dawne antagonizmy arystokracji i ludu w zdumiewająco 
anachronicznej, dziwnie nieadekwatnej formie (zachowane zostały na poziomie 
tekstu, uwydatnione rodzajem kostiumów – bogatych w przypadku arystokra-
tów, zgrzebnych, skromnych, szarych, niezindywidualizowanych w przypad-
ku ludu – i relacji między postaciami). Bardzo wyraźnie i sugestywnie ukazał 
ich wzajemną nienawiść; zwłaszcza w Nie-Boskiej komedii obraz rewolucjoni-
stów zawęża się właściwie w dużej mierze do erupcji nienawiści i pragnienia 
mordu rewolucjonistów na arystokratach. Oczywiście, można tę kwestię zba-
gatelizować, powołując się na teksty literackie, gdyby nie to, że w przypadku 
innych wątków Grzegorzewski bardzo istotnie zmienia dramaty. Trudno też 
stwierdzić, czemu reżyser miałby powielać, pozornie nieaktualne już, społecz-
ne antagonizmy, nie widząc w nich niczego istotnego w aktualnym kontek-
ście historycznym. Wydaje się, że coś w tym temacie Grzegorzewskiego moc-
no interesowało i kazało mu patrzeć na społeczeństwo oraz rewolucję w dużo 
szerszej, niż przemiany w i po roku 1989, perspektywie. Pod tym względem 
stanowisko Grzegorzewskiego wydaje się nieco podobne (choć oczywiście, nie 
analogiczne) do koncepcji Andrzeja Ledera. Istotne wydaje się, że w przedsta-
wieniach Grzegorzewskiego rewolucję oglądamy z perspektywy ginącej ary-
stokracji (wskazuje na to nie tylko miejsce akcji – kawiarnia w Operetce czy 
kościół wypełniony starymi, bogato zdobionymi eksponatami w Nie-Boskiej 
komedii – ale też fakt, że to arystokracja staje się „głównym bohaterem” spek-
taklu, to z jej perspektywy widzowie obserwują akcję, w niewielkim stopniu 
poznając obóz przeciwny). Zdaniem Ledera, brutalna i skuteczna walka z do-
tychczasową elitą społeczną, odgrywającą rolę „strażników narodowej tożsa-
mości”, będących nosicielami zespołu symboli i wyobrażeń, wiary, tradycji, 
doprowadziła w trakcie i po wojnie do unicestwienia „potężnej struktury wy-
obrażeń rządzących wszystkimi warstwami polskiego społeczeństwa, wyob-
rażeń, które przez wieki kształtowały w Polsce stosunki społeczne i stały na 



63Rozdział 1. Jaka rewolucja?

drodze do zmiany mentalności”151. Lokując akcję w „salonie”, reżyser osadzał 
ją więc w obrębie grupy społecznej decydującej przez wieki o wyobrażeniu na 
temat tożsamości narodowej Polaków i pokazał proces destrukcji tego porządku 
symbolicznego, który ostatecznie nie zostaje zastąpiony nowym. Jednocześnie 
Grzegorzewski w żadnym ze spektakli nie czyni ludu faktycznym, świadomym 
podmiotem rewolucji i – tak jak pisałam – unika pokazywania zbiorowych 
przewrotów lub – jak w Operetce – zastępuje obrazy rewolucji przez wyobra-
żenia kojarzące się z I i II wojną światową, przywołując w ten sposób widmo 
totalitaryzmu. Dynamika reprezentacji postaci z warstw niższych jako źródła 
rewolucji i jednoczesnej marginalizacji ich pozycji w obrębie samego przewro-
tu wydaje się korespondować z tezą Ledera o niepodmiotowym uczestnictwie 
polskiego społeczeństwa w „rewolucyjnych” zmianach. Patrząc na spektakle 
Grzegorzewskiego z tej perspektywy, można stwierdzić, że przywołanie sta-
rego świata arystokracji i motywu walki klas nie jest (tylko) melancholijnym 
gestem powrotu do bezpowrotnie utraconej przeszłości. Służy raczej bardzo 
aktualnej diagnozie stanu zbiorowej świadomości. Leder zauważa bowiem, że 
taka dynamika zmian społecznych decyduje o dezorientacji, niepewności co 
do swojej tożsamości, o braku stabilnego systemu symbolicznego polskiego 
społeczeństwa. Uczynienie nowego mieszczaństwa świadomym podmiotem 
politycznym może się udać jedynie przez nazwanie i określenie sensu tych 
zmian152. Spektakle Grzegorzewskiego nie tylko intuicyjnie diagnozowałyby 
więc przyczyny współczesnej kondycji społecznej. Nagminne przywoływanie 
dawnego porządku społecznego jako źródła porządku symbolicznego, przy-
woływanie antagonizmów między „panami”, szlachtą, arystokracją a klasami 
podległymi wydaje się uaktualniać na scenie nieuświadomioną bazę opisanych 
przez Ledera procesów. W ten sposób odświeża te „zapomniane” czy zigno-
rowane, uznane za nieaktualne, pokłady energii społecznych i emocjonalne 
podstawy, na których opierała się „prześniona” rewolucja.

Perspektywa ustawiana przez Klatę jest węższa. Reżyser zdecydowanie za-
kłada, że momentem źródłowym dla współczesnego stanu narodowej świa-
domości była transformacja systemowa. Dlatego niestabilność i zmienność, 
różne projekty sprawowania władzy, nieuczciwa walka o rząd dusz, skłon-
ność do terroru i kłamstwa, właściwe rewolucyjnemu światu, wydają się mu 
świetnie pasować do charakterystyki polskiej polityki ostatniego dwudzie-
stolecia. W Szewcach u bram, powstałych zaraz po odejściu PIS-u od władzy, 
postać Scurvy’ego jest ucharakteryzowana na Zbigniewa Ziobrę. Poza tym 
konfrontacja Scurvy’ego z Iriną przyjęła postać przesłuchania komisji śled-
czej i kojarzy się z Sex Aferą. Jednak ta doraźna aluzyjność nie wyczerpuje 
tematu Szewców... Premiera spektaklu odbyła się 11 listopada, w dniu święta 

151 A. Leder, Kto nam zabrał tę rewolucję? 
152 Ibidem. 
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niepodległości. Spektakl rozpoczyna trzykrotne powtórzenie rozmowy To-
warzysza X z Towarzyszem Abramowskim dotyczącej kompromisu. Po każ-
dym powtórzeniu puszczona zostaje piosenka Wind of Changes. Prolog ten 
uznać można za aluzję do wydarzeń 1989 roku, w których podwaliną naszej 
wolności stał się problematyczny kompromis. Później zaś władzę w sejmie 
obejmowały na zmianę postsolidarnościowa prawica i postkomunistyczna 
lewica – życie polityczne zapętliło się więc w serii ciągłych, nieprzynoszą-
cych zmian powtórzeń. Nieprzypadkowo też w pewnym momencie w tle 
puszczone zostaje nagranie triumfującego Wałęsy, wywołujące zarówno no-
stalgię, jak i gorzki smak utraconej utopii. Obnażając manipulację, bezideo-
wość, domenę wizerunku nad przekonaniami, prywatę, terror, manipulację 
mediów sankcjonujących władzę – Klata charakteryzuje mechanizmy funk-
cjonowania areny politycznej. Ukazując marazm Czeladników oraz Kmiot-
ków Narodowych, później zaś powołując publiczność do roli posłusznego 
Scurvy’emu społeczeństwa, w scenie, w której prokurator każe wszystkim 
wstać do przysięgi przed przesłuchaniem Iriny, wydaje się komentować stan 
polskich obywateli – naiwnych i sfrustrowanych, więc podatnych na mani-
pulację. Choć aluzje do współczesnej polskiej polityki w Sprawie Dantona 
nie są tak jednoznaczne, spektakl również budzi takie konotacje. Spór fana-
tyzmu i populizmu, prowadzona przez Robespierre’a agresywna walka z ko-
rupcją, tandetna atrakcyjność Dantona – przypominają polską arenę poli-
tyczną. Podobnie jak przyczyna klęski rewolucyjnej, która tkwi w postawie 
jej bohaterów dbających o zaspokojenie prywatnych, chorych ambicji oraz 
interesów partii. Poza tym Klata nieraz porównywał Robespierre’a do Jaro-
sława Kaczyńskiego, a jąkający się Legendre (Rafał Kronenberger) kojarzy się 
z Adamem Michnikiem. Spektakl Klaty nie tylko więc rozprawia się z ideą 
rewolucji doprowadzającą w finale spektaklu świat do chaosu, lecz także z Pol-
ską areną polityczną po roku 1989.

Taka postawa reżyserów warunkuje inną relację z publicznością. Grze-
gorzewski, nawiązując do poprzedzającego porządek demokratyczny spo-
łeczeństwa klasowego, reminiscencji z początków XX wieku czy do wojen 
światowych, wydaje się odwoływać do pamięci kulturowej widza. W obu 
spektaklach nie budował z widownią bezpośredniego dialogu o współczes-
nej rzeczywistości, a świat rewolucyjny prezentował tak, że dopiero przez za-
angażowanie emocjonalne i intelektualne mógł on wywoływać refleksję nad 
teraźniejszością. Być może zresztą właśnie przez przywołanie pozornie nieak-
tualnych antagonizmów społecznych spektakle te najsilniej działały na pod-
świadomość widza. Klata, zupełnie odwrotnie, swoimi spektaklami chce dość 
bezpośrednio komentować współczesną Polskę. W obu spektaklach zwraca się 
bezpośrednio do publiczności, obsadzając ją w roli manipulowanego tłumu 
(warto tu zauważyć, że w Sprawie Dantona publiczność musi przejść przez 
scenę, by zasiąść na widowni, co sprawia wrażenie, że widzowie wychodzą ze 
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świata scenicznego jedynie na czas spektaklu). Jednocześnie jednak w boga-
tym zestawie współczesnych odniesień umieszcza również tradycyjne sym-
bole, takie jak chochoł czy Marianna. Ulegają one jednak karykaturyzacji: 
chochoł przypomina stracha na wróble, a Marianna ogrodowego krasnala. 
Klata prowokuje więc pytanie o to, jak przeszłość i  tradycja współtworzą 
współczesne myślenie o rewolucji, pokazując trwałość wytworzonego niegdyś 
dyskursu, połączoną z brakiem jego aktualności. Przeszłość jest tu, odwrot-
nie niż u Grzegorzewskiego, zaledwie jednym z kontekstów bezpośredniej 
refleksji o współczesności.

Grzegorzewski, przez konstruowanie świata wymieszanych kategorii, 
bezwolnego, pogrążonego w marazmie, dotyka problemu zarówno kondy-
cji ponowoczesnej rzeczywistości, jak i bezformia Polski w okresie trans-
formacji. Jednocześnie pokazuje rozpad społeczeństwa klasowego, przy-
wołuje wojny światowe, a  także niebezpieczeństwo rewolucji w świecie 
kapitalistycznym – z jednej strony ujawnia dokonane w ostatnich wiekach 
kulturowe przewartościowania i zniszczenia, z drugiej zaś – brak systemu 
symbolicznego, który mógłby stać się wzorem na przyszłość. Jego spekta-
kle wydają się więc „raportem o stanie” życia zbiorowego i symboliczne-
go Polaków. Klata, koncentrując się przede wszystkim na okresie transfor-
macji, wydaje się ujawniać wiarę w możliwość konstruktywnej przemiany 
przez zaangażowanie społeczne obywateli. Brutalnie ośmieszając „rewolu-
cję” 1989 roku jako wyizolowaną ze społeczeństwa rozgrywkę polityczną, 
jednocześnie wydaje się wskazywać na to, że warto skorzystać z wprowa-
dzonej wtedy demokracji.

Rewolucja seksualna?

Należy zatrzymać się w tym miejscu na powtarzającym się we wszystkich tych 
spektaklach motywie rewolucji kulturalnej i seksualnej. W Polsce znamien-
ny wydaje się pewien złożony paradoks. Rewolucja kulturalna i obyczajowa 
w krajach demokratycznych cieszących się względnym dobrobytem mia-
ła lewicowe zaplecze ideologiczne i dążyła nie do wolności narodowej, lecz 
jednostkowej. Dlatego w Polsce, walczącej o autonomię z systemem komu-
nistycznym, musiała być odbierana w sposób dość ambiwalentny. Tak było 
w przypadku zmiany postrzegania ról płciowych, związanej z propagowaną 
przez władze PRL – przynajmniej w sferze deklaracji – emancypacją kobiet. 
Jej figurami stały się: zwiastująca nowy model kobiecości traktorzystka oraz 
zmieniające wizję mężczyzny hasło: „Ludwiku, do rondla!”153, które uznane 

153 Por. np. M. Środa, Kobiety i władza, Warszawa 2009, s. 124.
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zostały za dość groteskowe, śmieszne reprezentacje „świata na opak”, jaki, 
zdaniem Graff, był ukazany w filmie Seksmisja.

W związku z tym przemiany 1989 roku, jakie zaszły na płaszczyźnie relacji 
płci, miały charakter iście osobliwy. Z jednej strony, to właśnie wtedy na grunt 
polski zostały ostatecznie przeszczepione realne skutki rewolucji obyczajowej 
na Zachodzie – posunięte dużo dalej niż dość pozorne „równouprawnienie” 
postulowane w PRL-u. Świadczyć może o tym, na przykład, wzmożona dzia-
łalność ruchów feministycznych154 (związana ze zmianą świadomości kobiet; 
większość działaczek opozycji nie widziała w okresie PRL-u problemu dys-
kryminacji ze względu na płeć w Polsce) czy zmiana statusu kobiet w życiu 
publicznym (powolna i żmudna, ale jednak zauważalna w takich formach, 
jak chociażby: Kongres Kobiet, parytety, włączanie żeńskich form określają-
cych zawody do tej pory uznawane za męskie). Z drugiej strony, zmiany te 
doprowadziły do odświeżenia i aktualizacji tradycyjnego, narodowego pa-
triarchatu. Agnieszka Graff twierdziła w roku 2001:

Przestańmy się łudzić, że polski patriarchat znajduje się w stadium demokratycz-
nych przeobrażeń. To jest patriarchat młody i prężny; patriarchat, którego pazury 
są głęboko wbite w podłogę parlamentu, a może i w glebę pod parlamentem. On 
przemawia z pozycji siły155. 

Stało się tak, ponieważ działania „Solidarności” w latach osiemdziesią-
tych, a później przełom 1989 roku zostały zinterpretowane jako powrót do 
patriarchalnej normalności:

[…] wielki zryw wolnościowy, jakim była „Solidarność”, stanowił na planie sym-
bolicznym akt przywrócenia porządku patriarchalnego, który system totalitarny 
zburzył. Tak jak komunizm stał się w zbiorowej nieświadomości okresem Seksmi-
sji, haniebnego uwięzienia w podziemnym świecie odwróconych ról, tak wyjście 
na powierzchnię stanowiło moment odzyskania męskości. […] „Solidarność” była 
wielkim męskim rytuałem przejścia156. 

Co więcej, w roku 2008 ta sama autorka nie zweryfikowała swojego po-
glądu. Przy okazji drugiego wydania książki Świat bez kobiet pisała:

Ta książka miała się zdezaktualizować. Słowo daję, że tak miało być. Polska miała 
się ucywilizować […]. Owszem, w tekście otwierającym ten zbiór [Patriarchat po 
Seksmisji, z tego rozdziału pochodzą przytoczone powyżej cytaty – przyp. M.K.] 

154 Por. np. S. Chutnik, Transformers, czyli przemiany w Polsce po 1989 roku w oczach trzy-
dziestolatki [w:] Kobiety w czasach przełomu 1989–2009, publikacja przygotowana w ramach 
regionalnego programu „Demokracja płci/Polityka kobiet”, koordynacja A. Graff, A. Mrozik, 
red. A. Grzybek, Warszawa 2009.

155 A. Graff, Świat bez kobiet: płeć w polskim życiu publicznym, Warszawa 2008, s. 31.
156 Ibidem, s. 38.
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twierdziłam, że polski patriarchat ma pazury „głęboko wbite w podłogę parlamentu 
[…]” , ale przecież pisałam tak tylko ku przestrodze. Żeby nie zapeszyć. W grun-
cie rzeczy miałam poczucie, że patriarchalne pazury są pożółkłe i popękane, a to, 
co słychać w Sejmie podczas debat na temat równości płci, to jedynie ostatnie po-
mruki formacji, która właściwie przechodzi do historii157. 

Po czym konkluduje:

Jeśli Świat bez kobiet się zdezaktualizował, to przez swój liberalny optymizm, po-
godną wiarę w postęp i zbawienny wpływ Unii Europejskiej158. 

Symbolicznym i realnym gestem przywrócenia patriarchatu stała się na-
tomiast zdaniem niemal wszystkich feministek ustawa antyaborcyjna z roku 
1993, która, na przykład według Bożeny Umińskiej-Keff, oznacza, że „kobiety 
są pozbawione elementarnych praw z zasobu praw jednostki i człowieka”159. 
Ustawa ta, jak pisze Graff, była wyrazem bezradności i niepewności nowych 
rządów, które nie radząc sobie z problemami ekonomicznymi i gospodar-
czymi, przedmiotem demonstracji swojej władzy uczyniły kobiety, a kon-
kretnie – „uspołecznione” kobiece ciała160. Również Magdalena Dąbrowska 
łączy z sobą zjawiska transformacji systemowej, kryzysu męskości i odradza-
jącego się patriarchatu. W artykule Męskość w okresie transformacji: zmiana 
ekonomiczno-społeczna a polityka płci na przykładzie debat aborcyjnych w Pol-
sce161 twierdzi, że debata aborcyjna, która odbyła się w Polsce na początku 
lat dziewięćdziesiątych, była sposobem radzenia sobie z kryzysem męskości 
wynikającym z utraty dominacji ekonomicznej mężczyzn162. Powołując się 
na badania socjologiczne, autorka dowodzi, że transformacja zagroziła pozy-
cji mężczyzny postrzeganego w tradycji jako „żywiciel rodziny” , a co za tym 
idzie – patriarchalnym normom i wzorom męskości163. Dyskurs polityczny 
doprowadził więc do zastąpienia władzy ekonomicznej dominacją symbolicz-
ną – zarówno w sferze publicznej rozumianej jako przestrzeń narodowa, jak 
i w sferze prywatnej. Cytując liczne przemowy sejmowe, Dąbrowska poka-
zuje, że rola żywiciela rodziny została zastąpiona funkcją obrońcy życia i war-
tości wpisaną w polski mit heroiczny164 oraz dyskurs mesjanistyczny („płód 

157 Ibidem, s. 5.
158 Ibidem, s. 6.
159 B. Umińska-Keff, Odzyskać traktory [w:] Kobiety w czasach przełomu 1989–2009, s. 21.
160 A. Graff, Świat bez kobiet, s. 31.
161 M. Dąbrowska, Męskość w okresie transformacji: zmiana ekonomiczno-społeczna a polity-

ka płci na przykładzie debat aborcyjnych w Polsce [w:] Męskość jako kategoria kulturowa. Praktyki 
męskości, red. M. Dąbrowska, A. Radomski, Lublin 2010. 

162 Ibidem, s. 41.
163 Ibidem, s. 28.
164 Ibidem, s. 31.
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przyjmuje na siebie rolę przewodnika i pasterza, tego, który przekroczył 
własną śmierć”165). W ten sposób utworzono nowe fundamenty dla męskiej 
tożsamości i dominacji, czyniąc z nich podstawę nowego dyskursu nacjona-
listycznego opartego zawsze na tradycyjnym modelu męskości.

Przewrót solidarnościowy i ustawa antyaborcyjna przywróciły patriarchat, 
nie zdołały jednak zahamować wielu innych zmian społecznych i kulturowych, 
które ten system osłabiają, czyniąc tradycyjny model męskości nieaktualnym 
i nieadekwatnym w nowej rzeczywistości. Jak pisze Zbyszko Melosik – autor 
jednej z pierwszych polskich prac poświęconych kryzysowi męskości:

Pojawia się tutaj zasadniczy paradoks: oto mężczyźni nadal dominują nad kobie-
tami, jednak – jak to ujął jeden z uczestników internetowej dyskusji – „stoją jed-
nocześnie na coraz bardziej przegranych pozycjach” (mężczyźni mają przewagę, 
ale to oni przegrywają)166. 

Oznacza to, że mężczyźni mają władzę, która z jednej strony spotyka się 
z coraz szerszą krytyką, a z drugiej – wciąż kruszeje i kapituluje wobec wyzwa-
lających się spod niej kobiet. Poza tym w opublikowanym w roku 2009 arty-
kule Graff zauważa, że „temat płci się w ciągu tych 20 lat upolitycznił: nastą-
piło coś, co można nazwać utratą zbiorowej nieświadomości”167, co jest zmianą 
pozytywną, ponieważ wynika w istocie z feministycznej wizji świata. Autorka 
zwraca uwagę na to, jak ważną rolę odegrały w tym procesie właśnie kobiety:

Kongres [Kobiet – przyp. M.K.] pokazał, że język praw i sporów zastąpił język 
oczywistości także w świadomości kobiet – i to kobiet o bardzo różnych świato-
poglądach168. 

Magdalena Środa wskazuje natomiast na powolną, acz istotną zmianę 
w postrzeganiu swojej roli, statusu i praw przez kobiety:

Feminizm spowodował, że kobiety stały się wyzwolone, wymagające i, co waż-
niejsze, dostrzegły atrakcyjność gier, ról i zabaw zarezerwowanych dotąd wyłącz-
nie dla mężczyzn169. 

Zmiana wizerunku kobiety wpłynęła w oczywisty sposób na mężczyzn:

Seksmisja nie budzi podobnej irytacji, bo rozumiemy, że powstała w innej epo-
ce – w czasach, gdy mizoginia i bunt przeciw systemowi świetnie ze sobą współ-
grały. […] Uroczy mizogin-buntownik, nieco cyniczny, ciut niedomyty, depresyjny 

165 Ibidem, s. 37.
166 Z. Melosik, Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Kraków 2006, s. 10.
167 A. Graff, Gdzie się podziała baba na traktorze i cyniczny twardziel. O bezpowrotnie utra-

conej genderowej niewinności [w:] Kobiety w czasach przełomu 1989–2009, s. 31.
168 Ibidem, s. 32.
169 M. Środa, Kobiety i władza, s. 125.
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romantyk – oto centralna postać zbiorowej wyobraźni schyłku komuny. Resztki 
tego uroku miał w sobie jeszcze Bogusław Linda na początku lat dziewięćdziesią-
tych. Pamiętacie?... „Bo to zła kobieta była…”. Cóż, dziś tak się nie da. Dziś Seks-
misja to nostalgiczna podróż w czasie, a Psy i Sarę ogląda się jako autoparodie. Nie-
winność utraciliśmy bezpowrotnie. To se ne wrati, panowie i panie, to se ne wrati170

– pisze Graff, zauważając jednocześnie, że utrata nieświadomości wywołuje 
nostalgię przede wszystkim w mężczyznach.

Iwona Chmura-Rutkowska i Joanna Ostrouch – autorki książki Mężczyźni 
na przełęczy życia. Studium socjopedagogiczne, analizującej sytuację mężczyzn, 
których czasy socjalizacji przypadały na okres PRL-u, a dorosłość zaczyna-
ła się po roku 1989 – potwierdzają i uzupełniają przytoczone już przyczyny 
zmian statusu mężczyzn we współczesnej Polsce:

Po 1989 roku w Polsce nastąpiło kilka istotnych zmian. W kontekście ról związa-
nych z płcią najważniejsze wydają się: przemiana kulturowa polegająca na poja-
wieniu się wielu nowych wzorów i stylów życia, rozwój rynku dóbr i usług, któ-
ry wpłynął na nowe presje konsumpcyjne, oraz nagła zmiana na rynku pracy171. 

Zauważają jednocześnie, że wraz z tymi zmianami nie pojawiły się adekwat-
ne korekty w procesie socjalizacji mężczyzn i kobiet. O ile jednak problematyka 
kobieca jest podejmowana zarówno w pracach naukowych, jak i popularnych 
oraz propagowana przez ruch feministyczny, o tyle męska – jest w dużej mierze 
pomijana. Okazuje się natomiast, że to właśnie mężczyźni wydają się gorzej przy-
stosowani do zmian społecznych, które nastąpiły w ostatnich latach, co wiąże się 
ze zjawiskiem określanym powszechnie jako „kryzys męskości”. Iwona Chmura-
-Rutkowska i Joanna Ostrouch przytaczają jego najważniejsze przyczyny:

Zdaniem D. Pankowskiej, najistotniejsze z nich to zrównanie w krajach demokra-
tycznych prawnego statusu kobiet i mężczyzn, zakwestionowanie wyższości intelek-
tualnej mężczyzn dzięki rozwojowi badań psychologicznych oraz powszechnemu 
dostępowi kobiet do edukacji, przejęcie przez kobiety najważniejszych wyznacz-
ników męskiej roli (aktywność zawodowa i społeczna) oraz cech stereotypu mę-
skiego (niezależność, orientacja na osiągnięcia), spadek znaczenia siły fizycznej na 
rzecz technologii oraz brak wzorców męskości prezentowanych synom przez ojców. 
Ponadto wymagania stawiane mężczyznom przez współczesne kobiety bywają nie-
jasne – oczekują, by byli czuli i łagodni, a jednocześnie by potrafili dumnie stawić 
czoła trudnościom, by włączali się w obowiązki domowe i wychowanie dzieci oraz 
zarabiali dużo pieniędzy na utrzymanie rodziny. W konsekwencji nastąpiła relaty-
wizacja kategorii męskości – pojawiło się wiele równoprawnych i często sprzecz-
nych z sobą wersji męskości, wywołując swoisty kryzys172. 

170 A. Graff, Gdzie się podziała…, s. 36.
171 I. Chmura-Rutkowska, J. Ostrouch, Mężczyźni na przełęczy życia. Studium socjo-

pedagogiczne, Kraków 2007, s. 21.
172 Ibidem, s. 18.
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Wśród tych konkurujących modeli wymienić można dwa główne: trady-
cyjny i nowy. Model tradycyjny:

[…] ujmuje męskość jako dominację, agresję i specjalizację w określonych dzie-
dzinach. Opiera się na dualizmie ról płciowych i przekonaniu o „naturalnej” asy-
metrii cech kobiecych i męskich. Wymaga od mężczyzny podporządkowania sobie 
innych, nieustannej walki o potwierdzenie swej męskiej tożsamości i utrzymanie 
w opozycji do cech uznawanych za kobiece173. 

Nowy paradygmat głosi natomiast partnerstwo mężczyzn i kobiet, rów-
ność, wymienność ról, współdziałanie, „pozwala na eksponowanie zarów-
no cech męskich, jak i kobiecych, przyznaje prawo do wyrażania własnych 
emocji i pragnień”174.

Postrzeganie przemian roku 1989 jako procesu, dzięki któremu „upokorzo-
ny w swej męskości mężczyzna, funkcjonujący w systemie socjalistycznym, od-
rodził się po 1989 roku jako prawdziwy heros kulturowy z «Solidarności»”175, 
oraz fakt, że „związana z nim wielka mitologia jest w Polsce wciąż żywa i wpły-
wa znacząco na tożsamość współczesnego mężczyzny”176, nie powstrzymały 
więc jednoczesnego procesu dekonstrukcji tradycyjnej męskiej tożsamości, na-
stępującej w wyniku działań feministycznych, przemian kulturowych, społecz-
nych i ekonomicznych. Być może na ten proces znacząco wpłynął również fakt, 
że „herosi «Solidarności» są obecnie deprecjonowani – mówi się o ich współpra-
cy z tajnymi służbami PRL-u, o zaprzedaniu przez nich ojczyzny...”177 – pod-
ważając tym samym „rewolucyjność” zmian, które zaszły w Polsce, oraz mit 
założycielski polskiego patriarchatu po 1989. Każe też spojrzeć na „kryzys 
męskości” jako bezpośredni wynik nie tylko epoki transformacji, lecz także 
samego przebiegu „rewolucji” – która w istocie staje się „rewolucją bez rewo-
lucji” i wydaje się raczej mitem założycielskim nie tyle odrodzonej męskości, 
ile właśnie jej kryzysu. Jeśli bowiem narracja o zrywie wolnościowym, zamiast 
eksponowania takich typowo męskich cech, jak walka, odwaga, bunt, zdecy-
dowanie i sukces, zawiera takie słowa, jak kolaboracja, konformizm, sabotaż 
czy zdrada – to musi wpływać na sposób postrzegania samej męskości.

Znaczące jest więc to, że zarówno u Grzegorzewskiego, jak i Klaty w spekta-
klach, które podejmują problem rewolucji, nie ma scen batalistycznych, główni 
bohaterowie wydają się raczej śmieszni i żałośni niż odważni i „męscy”, a po-
dejmując temat rewolucji, reżyserzy jednocześnie w dużej mierze odnoszą się 
do okresu transformacji. Myślę bowiem, że oba zjawiska – odradzającego się 

173 Ibidem.
174 Ibidem, s. 19.
175 A. Winiarska, Kobieta, mężczyzna i „Solidarność”, „Tygiel Kultury” 2008, nr 1–3. 
176 Ibidem.
177 Ibidem.
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patriarchatu, który wypiera kobiety ze sfery publicznej, oddając władzę w ręce 
mężczyzn, i postępującego kryzysu męskości, które wynikają bezpośrednio lub 
pośrednio z charakteru oraz konsekwencji przemian 1989 roku – zaobserwo-
wać można we wszystkich czterech spektaklach o rewolucji. Grzegorzewski 
i Klata wydają się dość ironicznie podchodzić do ideału męskości, mitu nie-
skazitelnych męskich wspólnot i przypisanego im bohaterstwa, wskazując na 
słabość, skryte pod więziami homospołecznymi wzajemne pożądanie oraz 
opresyjność tych konstruktów. Niepowodzenie projektu rewolucyjnego wy-
daje się w dużej mierze wynikać właśnie ze słabości niejako zmuszonych do 
sprostania określonej roli, ale całkowicie do tego niezdolnych mężczyzn oraz 
wykluczenia kobiet. By prześledzić ten proces, zajmę się w następnej części 
pracy szczegółową analizą Operetki oraz Szewców u bram właśnie pod kątem 
kryzysu męskości. Dokonując tej interpretacji, zderzę więc oba spektakle z dys-
kursem z zakresu gender studies – przede wszystkim jego częścią skoncentro-
waną na badaniu męskości. Wydaje mi się bowiem, że choć przedstawienia 
te bardzo różnią się zarówno pod względem estetycznym, jak i tematycznym, 
a ich puenty wydają się w dużej mierze przeciwstawne, to pokazują podobne 
mechanizmy ujawniające i tematyzujące zagadnienie kryzysu męskości. W obu 
motyw ten zderzony zostaje z wyzwoleniem kobiet. W obu też służy w dużej 
mierze do scharakteryzowania przebiegu i znaczenia przewrotu w 1989 roku, 
jak i powstałej po nim rzeczywistości, ze szczególnym uwzględnieniem rela-
cji między płciami. Taka analiza wymagać będzie ode mnie niejednokrotnie 
dokonania nowego opisu postaci i poszczególnych scen, ponieważ oba spek-
takle nie były – o ile mi wiadomo – czytane w tym kontekście. W przypadku 
Grzegorzewskiego na plan pierwszy wysunęło się nostalgiczne wspominanie 
„starego świata”, a w przypadku Klaty – bezpośrednie aluzje polityczne. Mimo 
to będę odwoływać się również do tekstów krytycznych, które – jak się oka-
zuje – zawierają liczne, niekiedy, jak mniemam, podświadome odniesienia do 
stereotypów płci. Fakt, że nie zostały one przywołane ze świadomością ich zna-
czenia w perspektywie genderowej, wydaje mi się symptomatyczny. Uważna 
lektura recenzji pozwoli mi odnieść oba spektakle do przekonań ich autorek 
i autorów (jako przedstawicieli społeczeństwa) na temat męskości i kobieco-
ści w kontekście rzeczywistości doby transformacji.





Rozdział 2

Operetkowy kryzys

Analogie i metryki

Oglądając Operetkę Grzegorzewskiego z 2000 roku178 z książką Kryzys mę-
skości w kulturze współczesnej Zbyszko Melosika (powstałą sześć lat później) 
w ręku, można stwierdzić, że niemal każdy rozdział rzuca nowe światło na 
poszczególne sceny i postaci. Melosik charakteryzuje bowiem procesy, które 
rozpoczęły się na wiele lat przed opublikowaniem jego pracy, a w Polsce naj-
silniej objawiły się właśnie w latach dziewięćdziesiątych wraz z kapitalizmem 
i inwazją kultury zachodniej. Co więcej, wydaje się, że i żyjącemu na emigra-
cji Gombrowiczowi nie były one zupełnie obce już w latach sześćdziesiątych 
XX wieku, choć problematyzował je, używając innego języka niż współcześni 
badacze gender i men studies. Jak dowodzi Monika Bolach w książce Płeć jako 
agrafka, rozważania Gombrowicza nad formą, męskością i kobiecością są nie-
mal tożsame z teoriami między innymi Elisabeth Badinter (autorką książki XY 
tożsamość mężczyzny) czy Judith Butler179. Poszukiwanie nowej formy, mody 
oraz sylwetki męskiej i damskiej w dramacie Gombrowicza – staje się w dużej 
mierze pytaniem o nowy układ relacji płci i nowe tożsamości z nim związane. 
W moim odczuciu jednym z głównych tematów spektaklu Grzegorzewskiego 
jest więc właśnie kryzys męskości, rozpatrywany z wielu różnych perspektyw, 
a prowokowany już przez wybrany do inscenizacji utwór.

Dobrana przez reżysera obsada również skłania do refleksji nad kwestią 
ról płciowych. Większość głównych postaci męskich spośród reprezentantów 
świata arystokracji przypadła bowiem aktorom w podeszłym wieku. By nie 
być gołosłowną, podam kilka dat: Książę Himalaj – Igor Przegrodzki – rocz-
nik 1926, Baron Firulet – Jacek Różański – rocznik 1946, Proboszcz – Jerzy 

178 Autorka tu i w dalszej części pracy powołuje się na nagranie spektaklu dostępne 
w Archiwum Teatru Narodowego w Warszawie, nie zaś na nagranie Teatru Telewizji, którego 
premiera odbyła się 9 grudnia 2001 r.

179 Por. M. Bolach, Płeć jako agrafka. O twórczości Witolda Gombrowicza, Toruń 2009.
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Łapiński – 1940 i w końcu Igor Gogolewski w roli Hrabiego Szarma – uro-
dzony w roku 1930. Partnerujące im aktorki są od nich dużo młodsze: Księż-
na Himalaj – Beata Fudalej – 1966, Markiza – Magdalena Warzecha – 1970 
oraz Albertynka – Paulina Kinaszewska – 1976. Taki układ ról sprawia wra-
żenie nieprzystawalności, bo starzejącej się reprezentacji męskiej przeciwsta-
wiono kobiety w sile wieku, dominujące swoją energią i witalnością. Pode-
szły wiek męskich postaci nie jest tu legitymacją wiedzy, doświadczenia czy 
autorytetu. Przeciwnie – bohaterowie są raczej słabi, zdziecinniali, momen-
tami wręcz żałośni w próbie manifestacji „pozorów” i rytuałów tradycyjnej 
męskości. Męskie postaci wydają się bowiem nie przyjmować do wiadomości 
swojego wieku – flirtują, rywalizują, jakby ulegali „obsesji młodości”, która, 
zdaniem Melosika, jest jedną z głównych współczesnych tendencji kulturo-
wych odbijających się w równiej mierze na kobietach, jak i mężczyznach. Jej 
objawem stał się kult operacji plastycznych i viagry.

Jeszcze bardziej niż analogia spektaklu i tez Melosika zaskakuje więc to, iż 
tak niewiele recenzji odnosi się bezpośrednio do problemu męskości. Autorzy 
opisują męskie postaci, posługując się stereotypami na temat płci, o których 
pisze Melosik (tę kwestię rozwinę w dalszej części pracy), ale nie poddają ich 
refleksji. Jest to o tyle dziwne, że w roku 2000, czyli w roku premiery Operetki 
Grzegorzewskiego, badania genderowe nie były w Polsce nieznane. A za sprawą 
spektakli Krzysztofa Warlikowskiego stawały się coraz powszechniejszą perspek-
tywą badania teatru (kluczowa pod tym względem inscenizacja Poskromienia 
złośnicy została zaprezentowana w styczniu 1998 roku). I choć faktycznie studia 
nad męskością do dzisiaj wzbudzają mniejsze zainteresowanie badaczy różnych 
dziedzin humanistycznych, to jednak nie mogły być zupełnie nieznane, skoro 
już roku 1993 ukazało się polskie wydanie jednej z ważniejszych książek poświę-
conych tej tematyce, czyli XY tożsamość mężczyzny180. I ta wiedza przenikała do 
krytyki teatralnej, o czym świadczy fakt, że w bardzo różnych tekstach na temat 
Hamleta Warlikowskiego z 1999 roku kwestia męskości głównego bohatera nie 
była powodem żartów, lecz impulsem do refleksji na temat ról płciowych181. 
Wydaje mi się, że brak tego tematu w recepcji Operetki Grzegorzewskiego nie 
wynika też z nieczytelności czy niejasności jego przeprowadzenia w spektaklu. 
Wątek jest niemal ostentacyjnie eksponowany. Kontekst genderowy jako moż-
liwa perspektywa interpretacyjna tego spektaklu zablokowany został, jak mi się 
wydaje, w dużej mierze przez wizerunek zarówno Jerzego Grzegorzewskiego, 
jak i Teatru Narodowego pod jego dyrekcją – łączonych z refleksją o tradycji, 

180 É. Badinter, XY tożsamość mężczyzny, przeł. G. Przewłocki, Warszawa 1993.
181 Temat ten pojawia się zarówno w pracach naukowych, jak i publicystycznych. Por. np. 

H. Karolak, Hamlet współczesny, „Zwierciadło” 2000, nr 1; J. Sieradzki, Teatr dla starych, mło-
dych, kochających inaczej... Bokiem, „Polityka” 1999, nr 47; A. Zawrzykraj, Shakespeare współ-
czesny: dramat ambiwalencji seksualnej, „Dialog” 2000, nr 11.
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przeszłości, romantyzmie, postromantyzmie i modernizmie, przeciwstawianych 
modnemu, nowoczesnemu, funkcjonującemu w obrębie najnowszych dyskur-
sów humanistycznych, pokoleniu „młodych zdolniejszych” i ich „siedzibie”, 
czyli TR Warszawa, w którym swoje spektakle, w tym Hamleta, reżyserował 
Warlikowski. Stąd, jak mi się wydaje, większość recenzji koncentruje się wo-
kół motywu starego świata i minionej epoki. Jacek Kopciński doszukiwał się 
więc analogii między podeszłym wiekiem bohaterów Operetki a czasem, który 
dzielił premierę od powstania utworu:

Patrzę jednak w kalendarz i zauważam, że tych trzydzieści lat z okładem, doda-
ne hrabiemu i baronowi, to dokładnie tyle, ile minęło od czasu ogłoszenia przez 
Gombrowicza Operetki. Dlatego znowu myślę o Kartotece i koncepcji Różewi-
cza, w Szarmie i Firulecie dostrzegając jakby personifikacje samego starzejącego 
się dramatu. 

Inną, wskazaną przez niego, możliwą interpretacją było odwołanie do mi-
nionej epoki, którą ukazuje Operetka:

Może ta jego Operetka to jest po prostu „stary świat”? Ten świat, o którym od lat 
pisze Czesław Miłosz, odchodzący na tonącym Titanicu także w rytmie operetko-
wych szlagierów... Więc nie tyle forma, ubiór, nóżka, ile zmierzch pewnej epoki 
i pewnej formacji kulturowej, w skali całej Europy, ale także w skali polskiej182. 

W kontekście końca epoki decyzje obsadowe analizowała Bogna Mikorska:

Grzegorzewski wyraźnie wzmacnia istniejący u Gombrowicza wątek końca epo-
ki – końca, który nie nadszedł jeszcze w czasach modernistycznego przesilenia. 
Nie tylko poprzez wyostrzenie napięcia między starością Szarma i młodością Al-
bertynki, lecz przede wszystkim poprzez – niezwykle zresztą zabawny – rysunek 
postaci Fiora. Jego zachodnioeuropejska i Proustowska dekadencja wpisana zostaje 
w modernistyczny klimat Jamy Michalikowej; nostalgiczna sekwencja nad tarniną 
cała jest z ducha Poddasza Leona Schillera183. 

Podobnego zdania była Beata Guczalska:

U Grzegorzewskiego tą centralną postacią nie jest, jak zazwyczaj, Fior, lecz hrabia 
Szarm. To on użycza nam swego spojrzenia, to z jego punktu widzenia konstruo-
wany jest sceniczny świat. Dzięki niemu wszystko, co widzimy, nosi piętno czegoś 
minionego, odległego, bezpowrotnie utraconego184. 

182 Ten cytat i poprzedni: J. Kopciński, Witkacy idzie na „Operetkę”, „Teatr” 2000, nr 9, 
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/128321.html [dostęp 26.02.2016].

183 B. Mikorska, La boheme, „Didaskalia” 2000, nr 39, http://www.e-teatr.pl/pl/arty-
kuly/128450.html [dostęp 8.07.2013].

184 B. Guczalska, Bezsilność, „Didaskalia” 2000, nr  39, http://jerzygrzegorzewski.
net/?artykul=bezsilnosc [dostęp 26.02.2016].



76 Pytanie o wspólnotę. Jerzy Grzegorzewski i Jan Klata

Guczalska stwierdzała również, że podeszły wiek postaci wprowadza te-
mat tęsknoty za utraconą bezpowrotnie młodością i odnosi tę refleksję bez-
pośrednio do Jerzego Grzegorzewskiego: „to sam Grzegorzewski siedzi na 
ławce obok Albertynki”185.

Choć wszystkie te interpretacje wydają mi się uzasadnione, to jednak są 
zdecydowanie niepełne.

„Zdobywca dam”

Reprezentantem arystokratów staje się Hrabia Szarm – podstarzały amant 
czy – jak go określiła Marzena Rutkowska w tekście Grzegorzewskiego smut-
ny konterfekt186 – „lowelas”. Już pierwsza scena spektaklu świadczy o tym, że 
reżyserowi zależało na pokazaniu przejścia od pozorów witalności do ewiden-
tnych oznak starości i choroby. Najpierw w przestrzeni przypominającej wnę-
trze „kultowej” (ale dziś odwiedzanej przede wszystkim przez ludzi starszych 
oraz turystów) krakowskiej kawiarni Jama Michalika rozbrzmiewa skoczna, 
grana na pianinie melodia, w rytm której przebiegający przez scenę przed-
stawiciele arystokracji przedstawiają Hrabiego. Wywołany przez nich Szarm 
wychodzi od strony publiczności, śpiewa „Ja jestem Szarm”, po czym muzy-
ka cichnie, pozostałe postaci znikają ze sceny, a Szarm, wypowiadając słowo 
„zgaga”, opada na ramiona Władysława, który pomaga mu dojść do ławki, 
poprawia jego ubranie, drapie po plecach, a następnie popycha zamieszczone 
na torach filmowych siedzisko, tak jakby bawił dziecko na karuzeli. Odzy-
skawszy – dzięki zabawie i śmiechowi – wigor, Szarm dopytuje o Albertynkę, 
jakby chciał zniwelować wrażenie słabości i okazać, że jest „w pełni mężczy-
zną”. Zaraz jednak znów się „zdradza”, prosząc służącego, by przyprowadził 
Złodziejaszka, którego notabene, ogląda przez monokl. Od tej pory młodzi 
i sprawni mężczyźni – Władysław i Złodziejaszek – stają się niejako „protezą 
męskości” Hrabiego187. Służący sprawuje nad nim opiekę i wykonuje czynno-
ści wymagające fizycznej sprawności, Złodziejaszek zaś – uwodzi Albertynkę.

185 Ibidem.
186 Marzena Rutkowska, Grzegorzewskiego smutny konterfekt, „Tygodnik Ciechanowski”, 

7 XI 2000, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/128334.html [dostęp 26.02.2016].
187 Zostaje to w pewnym sensie potwierdzone w relacji Szarma i Firuleta w ostatnim akcie: 

„SZARM: […] ja tego złodziejaszka ze smyczy spuściłem. Hélas! Lepiej było nie spuszczać, bo od 
tego wszystkie nieszczęścia się zaczęły… Ale ta przeklęta Albertynka tak ciągle o nagości i o na-
gości, i o nagości, i o nagości, i o nagości, i o nagości, i o nagości…, a ja byłem zdenerwowany, 
że to z tą nagością, nagością, nagością, nagością, nagością, nagością, nagością, nagością, naag… 
FIRULET: Pas! Spuściliśmy tedy złodziejaszków, żeby sobie pobahaszkowali, pohasali… bo to, 
wie pan, jak samemu nie można, to kohci przynajmniej, żeby taki wisus jeden z drugim…”.
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Relacja Szarma z mężczyznami nie tylko z tego powodu staje się silnym 
znakiem podważającym jego męskość. Istotną rolę odgrywają tu również alu-
zje homoseksualne. Pierwsza z nich pojawia się w czasie konfrontacji Szarma 
z Firuletem. Mężczyźni, prowadząc kulturalną sprzeczkę, padają sobie w obję-
cia i pozostają w nich przez dłuższą chwilę, opowiadając o swoich romansach 
z kobietą, którą Firulet najwidoczniej „odbił” Szarmowi. Uwagę zwraca zmy-
słowość tej konfrontacji. Uścisk nie przypomina bowiem walki, ani też przyja-
cielskiego objęcia. Mężczyźni przywierają do siebie całymi ciałami i pozostają 
w takiej pozycji przez dłuższą chwilę – nie wyrywając się, ani nie szamocząc, 
jakby wspólnie napawali się zapachem perfum wspominanej kobiety, którymi 
przesiąknięty jest Firulet. Kobieta staje się tu więc – paradoksalnie – symbo-
licznym łącznikiem między mężczyznami. Wygląda to tak, jakby mężczyźni, 
uwodząc (te same) kobiety, sublimowali stłumioną, wzajemną fascynację. Po-
dobna dwuznaczność pojawia się później, gdy Szarm w nagłym wybuchu en-
tuzjazmu zaprasza Albertynkę do Maxima, a snując „marzenia” o wykwintnych 
daniach, zwraca się zarówno w stronę Albertynki, jak i stojącego za nim Wła-
dysława. Hrabia wkłada wtedy swą laskę Władysławowi w zęby, a następie od-
biera ją i żartując, rytmicznie dźga między nogi stojącego w rozkroku chłopaka. 
Każde uderzenie powoduje śmiech zarówno Władysława, jak i Albertynki oraz 
radosny, gwałtowny okrzyk Szarma. Scena, choć wydaje się niewinnym, iście 
operetkowym żartem, jest przesycona erotyzmem. To napięcie powstaje jed-
nak zarówno między Szarmem a Albertynką, jak i między hrabią a jego sługą... 
Jeśli więc jednym z warunków tradycyjnej męskości jest udowodnienie hetero-
seksualizmu188, to te sceny wydają się męskość Szarma dość mocno podważać.

Jeszcze silniej w męskość hrabiego uderzają jednak sceny jego zalotów do 
Albertynki. Choć początkowe sekwencje wydają się świadczyć na korzyść 
Szarma, który wypełnia kanoniczny scenariusz flirtu (realizując tym samym 
ideologię playboya, która wpisuje się w „image mężczyzny dominującego”189), 
stopniowo zaczynają się kolejno pojawiać pęknięcia. Podczas śpiewania Al-
bertynce arii na swój temat, Szarm upada na brzuch – może „do nóżek jaśnie 
wielmożnej panny”, a może dla odpoczynku po forsującym układzie choreo-
graficznym. Gdy natomiast siada bardzo blisko Albertynki, a ta zaczyna do-
pytywać się o dotyk, którego zaznała w czasie snu, Szarm czuje się wyraźnie 
nieswojo. Wydaje się skrępowany, onieśmielony, a może nawet przestraszony 
bliskością dziewczyny. Kiedy skulony i zniechęcony siedzi koło niej, marzy 
chyba jedynie o tym, by natychmiast uciec. Tak też reaguje w kolejnej scenie, 
kiedy wbrew wypowiadanej kwestii: „Ja się nachylam, ty cofasz się”190 – ucie-

188 Por. É. Badinter, op. cit.
189 Z. Melosik, op. cit., s. 162.
190 J. Grzegorzewski, scenariusz spektaklu Operetka według tekstu W. Gombrowicza, 

Archiwum Teatru Narodowego, s. 24. 
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ka przed skaczącą w jego stronę i domagającą się, by ją rozbierał, Albertynką. 
Jej wyzwolenie seksualne widocznie go peszy, czy wręcz przeraża.

Słabość, choroba, niechęć do nawiązywania intymnych kontaktów z ko-
bietą to cechy będące dla Melosika oznaką „kryzysu męskości”. Melosik pisze:

W przeszłości – przynajmniej na poziomie powszechnej, popularnej świadomo-
ści – to jedynie ciało kobiety było słabe i kruche, podatne na choroby i ból. Ciało 
męskie z kolei zdawało się stanowić „stalowy pancerz”. Mężczyzna miał być nie-
wrażliwy na ból, odporny na choroby, które, jeśli już wystąpiły, zwalczał siłą włas-
nej woli i własnego organizmu191. 

Ciało Szarma noszące znamiona starości, odmawiające mu posłuszeństwa, 
wymagające podpory – jeśli nie w postaci laski, to Władysława – z pewnością 
nie przypomina „stalowego pancerza”. Hrabia wciąż – nawet uwodząc Al-
bertynkę – wspomina o swoich dolegliwościach, takich jak zgaga, migrena, 
poczucie słabości, których nie zwalcza siłą własnej woli, lecz co chwila prosi 
sługę o zastrzyki. Takie zachowania stanowią dla Melosika dowód na femi-
nizację i medykalizację męskiego ciała, a co za tym idzie – męskiej tożsamo-
ści, ponieważ „mężczyźni są postrzegani jako jednostki tak samo kruche jak 
kobiety”192. Z tego powodu:

Współczesny mężczyzna, zamiast „zdobywać świat” i „cieszyć się życiem”, wsłu-
chuje się w swoje ciało, myśli o potencjalnych chorobach i sposobach ich uniknię-
cia […]. Taka sytuacja wzmaga poczucie jego życiowej i męskiej niepewności193. 

Medykalizacja ciała ma też istotny wpływ na sposób postrzegania mę-
skiej potencji. Takie skojarzenia widoczne są w recenzjach, kiedy autorzy ko-
mentują stan zdrowia Szarma i rodzaj podawanych mu zastrzyków. Niektó-
rzy piszą o tym niemal wprost. W tekście podpisanym KH pojawia się, na 
przykład, opinia, że Hrabia Szarm „swój seksualny wigor musi stymulować 
zastrzykami”194. ROM w „Gazecie Wyborczej” pisze:

[…] wielki amant polskiej sceny, odtwórca ról arystokratów i władców, gra tu-
taj stetryczałego Don Juana, który nie może już się obejść się bez uzdrawiających 
zastrzyków195. 

Inni operują aluzjami:

191 Z. Melosik, op. cit., s. 19.
192 Ibidem.
193 Ibidem, s. 20.
194 KH, Młodzi przeciw starym, „Słowo Polskie Gazeta Wrocławska” 2004, nr 60, http://

www.e-teatr.pl/pl/artykuly/128340.html [dostęp 26.02.2016].
195 ROM, Operetka, „Gazeta Wyborcza + Gazeta Stołeczna”, 8 XII 2001, http://www.e-

-teatr.pl/pl/artykuly/128339.html [dostęp 26.02.2016]. 
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Wprawdzie wyfraczony Szarm nie rozstaje się ze swoją laseczką, energii mu jed-
nak nie staje i gdyby nie podawany regularnie narkotyk, już w pierwszym akcie 
mielibyśmy trupa na scenie. Tymczasem mamy dom starców196.

Hrabia Szarm (znakomity Ignacy Gogolewski) ledwie powłóczy nogami. Baron 
Firulet (Jacek Różański) to zużyty bibelot epoki. Nic więc dziwnego, że obaj wolą 
ubierać aniżeli rozbierać Albertynkę (Paulina Kinaszewska)197. 

Przywołuję te opinie, bo Grzegorzewski przecież nie zasugerował impo-
tencji Szarma bezpośrednio, lecz zastosował wiele aluzji, które zostały bez-
błędnie odczytane. Skojarzenie zastrzyków z impotencją jest też o tyle zna-
mienne, że viagra będąca właśnie lekiem na tę dolegliwość, jest przecież 
produkowana w tabletkach. Nawet ta niekonsekwencja nie zahamowała jed-
nak toku skojarzeń, co wydaje się świadczyć o gotowości widzów, by znaki, 
takie jak – wspominane też w recenzjach – słabość, choroba, niechęć do na-
wiązywania kontaktu fizycznego z dużo młodszą kobietą, kojarzyć automa-
tycznie z impotencją. Ta z kolei staje się w recenzjach ewidentnym, najbardziej 
dobitnym objawem „niemęskości” bohatera. Zgadza się to z oceną Melosika 
piszącego, że „potencja seksualna stanowi jedno z najistotniejszych kryteriów 
męskości” i dlatego „na poziomie subiektywnym mężczyzna najpierw czuje 
się mężczyzną przez swoją seksualność i potencję, a dopiero później poprzez 
inne atrybuty”198. Oczywiście, to subiektywne odczucie jest ściśle związane 
z panującymi w społeczeństwie przekonaniami:

Presja wywierana na mężczyznę w kwestii jego potencji pogłębiana jest w społe-
czeństwie współczesnym przez ideologię przymusu udanego życia seksualnego. 
Z tysięcy popularnych przekazów medialnych mężczyzna dowiaduje się też jedne-
go: życie to musi być intensywne. Owa intensywność zdaje się zarówno kryterium 
jego męskości, jak i symbolem udanego życia199. 

Symbolem tej tendencji stała się viagra – jako lek zapewniający nie tylko 
potencję, ale też wieczną młodość oraz niezależność od kobiet200. Zastrzyki 
powinny więc niwelować wszystkie dolegliwości Szarma. Okazuje się jed-
nak, że i one nie są w stanie tego uczynić. Mimo ich przyjmowania, Szarm 
pozostaje zdziecinniałym i chorym staruszkiem, który wymaga ciągłej opie-
ki Władzia. Co więcej – być może wywołane właśnie nimi – nagłe wybuchy 
entuzjazmu i energii Szarma wydają się jedynie pogłębiać wrażenie bezwła-
du, w który wpada później, oraz wskazywać na to, że w istocie „męskość” 
jest rolą do zagrania – rolą, na którą Szarm nie ma już sił.

196 J. Kopciński, Witkacy idzie na „Operetkę”. 
197 M. Rutkowska, Grzegorzewskiego smutny konterfekt.
198 Z. Melosik, op. cit., s. 65.
199 Ibidem.
200 Por. ibidem, s. 78–79.
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Wbrew pozorom Grzegorzewski nie ośmiesza jednak postaci Szarma. 
Przeciwnie – nadaje jej dużo poważniejszy, bardziej złożony, niż w drama-
cie, wymiar. Owo zderzenie starości i słabości z tradycyjnym wzorcem mę-
skości wydaje się szczególnie bolesne i gorzkie201. Grzegorzewski pokazuje 
bowiem, jak wymagająca jest „rola mężczyzny” i w jak dotkliwą autoparodię 
popada ten, który – mimo starań – nie jest w stanie jej sprostać. Reżyser wy-
daje się więc obnażać nie słabość Szarma, ale opresyjność nadanej mu roli. 
W jego ujęciu szczególnie ważne jest zderzenie ciała i formy, w której to cia-
ło nie jest w stanie się zmieścić i której nie jest w stanie sprostać, wywołując 
tym samym poczucie klęski. Problemy z tożsamością Szarma wynikają więc 
nie tyle z „kryzysu męskości”, ile właśnie z poczucia konieczności przyjęcia 
tradycyjnego wzorca. Bezwzględność, z jaką Szarm traktowany bywa w re-
cenzjach (nazywany jest starym lowelasem202, stetryczałym Don Juanem203, 
podstarzałym amantem204 i – jak wskazywałam wcześniej – pośrednio rów-
nież impotentem), jest najlepszym przykładem tego, jakie restrykcje może 
sprowokować nieumiejętność wypełnienia roli „prawdziwego mężczyzny” 
(a więc kogoś, kto, jak dowodzi Elisabeth Badinter, nie jest kobietą, nie jest 
dzieckiem i nie jest homoseksualistą205).

Nowe modele

Jedynymi wśród arystokracji mężczyznami w „sile wieku” są Profesor (Jan 
Monczka – rocznik 1956) i Fior (Wojciech Malajkat, urodzony w 1963 
roku). Mimo to również oni rozbrajają tradycyjny model męskości. Słabość 
i choroba Profesora, objawiające się „chronicznym wymiotowaniem”, zo-
stały zaprojektowane przez Gombrowicza. Postaci Fiora, nadał natomiast 

201 Na ten wymiar postaci Szarma i całego świata przedstawionego wskazywała Joanna 
Walaszek, pisząc: „Operetkowymi «hrabiami», «birbantami» i «lampartami» są tutaj – najdo-
słowniej – ludzie starzy. Czasem, jak Offenbach, zapominają partii tekstu; czasem, jak Szarm, 
muszą się reanimować. Tylko puder i róż mogą jeszcze wywołać na twarzy rumieńce życia, ale 
oni dalej figlują, psocą, fikają nogami, śpiewają idiotyczne kuplety. I wcale to nie jest śmiesz-
ne. Ani tym bardziej wzruszające. Duże, stare dziecko, jakim jest Hrabia Szarm […], gra z de-
speracją podszytą prawdziwym strachem. Dla tych starców operetkowy świat jest całym ich 
życiem – żenująco głupim, trywialnym, pozbawionym sensu. Ale jest życiem, trzymają się go 
jak tonący brzytwy, rozpaczliwie. Jeszcze jedno pas, jeszcze jedna dziewczynka-Albertynka... 
A może trochę zmienić modę...”. J. Walaszek, Po premierze, „Didaskalia” 2000, nr 39, http://
jerzygrzegorzewski.net/?artykul=po-premierze-%E2%80%9Eoperetka%E2%80%9D [do-
stęp 26.02.2016]. 

202 M. Rutkowska, Grzegorzewskiego smutny konterfekt.
203 ROM, op. cit.
204 KH, op. cit.
205 M. Janion, Niańka i kowboy [w:] É. Badinter, op. cit., s. 13.



81Rozdział 2. Operetkowy kryzys

Grzegorzewski rys nieobecny (lub nie tak oczywisty) w dramacie. Dyktator 
mody bowiem już od pierwszej sceny, w której się pojawia, realizuje stereo-
typ zniewieściałego artysty-homoseksualisty. Fior porusza się w sposób os-
tentacyjnie kobiecy: chodząc, kręci biodrami i uważnie stawia stopy w jed-
nej linii – niczym modelka na wybiegu, wygina się, wdzięczy, ruchem głowy 
odrzuca półdługie, falowane włosy, siedząc, zakłada nogę na nogę, nadaje 
każdemu ruchowi delikatności. Cały czas w ręku trzyma wachlarz, nosi buty 
na niewysokim obcasie i mówi z patetycznym, ale też kokieteryjnym zaśpie-
wem. Co chwilę uwodzi Offenbacha. Zaraz po zaśpiewaniu pierwszej arii 
podchodzi do niego, głaszcze go po głowie, następnie siada obok, z kokiete-
ryjną nieśmiałością przysuwa się, a gdy Offenbach zwiększa dystans między 
nimi – w porywie niepohamowanej namiętności – rzuca się na niego i przy-
gniata całym ciałem. Później, gdy na scenie pojawia się Hufnagiel (Mariusz 
Benoit), uwodzi również jego. W ogóle relacja Hufnagla i Fiora wydaje się 
warta rozważenia. Hufnagiel bowiem realizuje iście stereotypowy model mę-
skości, jest więc absolutnym przeciwieństwem Fiora. Już jego postawa – wy-
prężona, spięta, sztywna, jakby pod ubraniem nosił zbroję – o tym świad-
czy. Jest zdecydowany, brutalny, bezkompromisowy. Mówi niskim głosem, 
dzieląc wyrazy, jakby wydawał komendy. Porusza się sprężystym, zdecydo-
wanym, marszowym krokiem, gdy staje, wykonuje charakterystyczny przy-
tup, towarzyszący wojskowej pozycji „na baczność”. Ubrany jest we frak, 
którego czerwień współgra z jego porywczym, prowokacyjnym i brutalnym 
charakterem. Na nogach ma oficerki. Jego pierwszemu pojawieniu się na 
scenie towarzyszy demonstracja siły i władzy. Poprzedza je bowiem wejście 
lokajów, najpierw przemieszczających się na czworakach po konnych torach 
wyścigowych, później przeskakujących jeden przez drugiego. Ruchowi to-
warzyszą chóralne okrzyki „O bo tylko, galop, galop, galop! / O tylko galop 
w głowie mej…”206. Dopiero potem z boksów startowych wyłania się, dy-
rygujący nimi, Hufnagiel. W ten sposób wskazuje on na swoją przywódczą, 
dominującą pozycję wśród młodszych od niego mężczyzn. Gdy staje wypro-
stowany na środku sceny, Fior przechodzi obok niego powoli i zalotnie, po-
wtarzając te same, co lokaje, słowa. Zauważywszy, że Hufnagiel nie zwraca 
na niego uwagi, zbiega ze sceny dużymi susami, niczym obrażona, spłoszona 
panna. Delikatność i „kobiecość” jego ruchów oraz sposobu mówienia kon-
trastuje z poprzedzającą tę sekwencję demonstracją męskiej siły i domina-
cji Hufnagla. Jednak już w kolejnej scenie Fior podejmuje z nim dyskretną 
rywalizację o dominację w grupie arystokratów. Pod jego nieobecność (być 
może w ukryciu przed nim, o czym świadczy nagły przestrach dyktatora 
mód, kiedy słyszy dochodzący z oddali okrzyk Hufnagla) wygłasza monolog 

206 Spisane na podstawie scenariusza spektaklu dostępnego w archiwum Teatru Narodowego 
(s. 17; w kwestii Hufnagla) oraz nagrania spektaklu. 
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na temat poszukiwania nowej sylwetki męskiej i damskiej oraz o nieodgad-
nionym – przerażającym go – pędzie historii. Stojący w rzędzie na środku 
sceny arystokraci słuchają go z namaszczeniem, powtarzając niektóre słowa 
czy zwroty. Jeśli słuchacze przestają przytakiwać – Fior sam ich pyta, czy ma 
rację – jakby potwierdzał, że świetnie odnajduje się w roli „dyktatora mód”. 
Jednocześnie jednak widoczna przesada, z jaką wygłasza każde zdanie, i os-
tentacyjna bezradność – podkreślana zarówno w tym, co mówi („Odświeżyć 
/ Damską sylwetkę / I męską? […] Łatwo powiedzieć! / Łatwo powiedzieć: 
wprowadź nową modę! / Wymyśl nowe modele! Nowe? Ale jakie?”207), jak 
i łagodnym, stereotypowo „kobiecym” zachowaniem „przegiętego” homosek-
sualisty – mogą być odczytywane albo jako kokieteria, albo jako maska przy-
słaniająca rzeczywistą niepewność i niewiedzę. Ponadto w pewnym momen-
cie Fior ściąga pomału spodnie, odsłaniając pantalony, pozostali mężczyźni 
powtarzają jego gest, kobiety zaś – podciągają sukienki. Ten epizod wydaje 
się nieoczywisty. Z pewnością koresponduje z aluzjami homoseksualnymi, 
zwłaszcza że towarzyszą mu kwestie dotyczące nowych modeli płci. Odsłania-
jąc ukryte pod spodniami luźne pantalony – kojarzące się przede wszystkim 
z bielizną kobiet – Fior wydaje się delikatnie zwracać uwagę na to, że pod-
szewką męskości jest ukryta czy wyparta kobiecość. Jej odsłonięcie byłoby 
więc innowacją w formie męskości zasugerowaną przez Fiora. Ponadto prze-
sadnie „kobiece” zachowanie mężczyzn, przypisywane zazwyczaj homosek-
sualistom – jak zauważa Jacek Kochanowski – mimo że powiela stereotypy, 
to również „prowadzi do ujawnienia teatralności i spektakularności płci, za-
skakującego połączenia «męskiego» ciała i «kobiecych» znaczeń”208. W przy-
padku Fiora jest to tym wyraźniejsze, że w niektórych scenach (na przykład 
w scenie odsłonięcia masek, o której będę pisać nieco później) Fior porzuca 
wcześniejszy sposób zachowania, ujawniając jego konwencjonalny charak-
ter. Taka zmiana ról w obrębie manifestowania swojej tożsamości seksualnej 
i płciowej wpisuje się w świadomie subwersywną strategię homoseksualistów 
„radzenia sobie z problemem «zakwestionowania [ich – M.K.] męskości»”209. 
Stosowana przez nich gra z „płciowymi preskrypcjami, konstruując różnorod-
ne, zmienne, migotliwe, porozrywane strategie «transgenderowe»”, pozwala 
wziąć płeć w nawias210. Być może więc taka konstrukcja postaci Fiora ma na 
celu wprowadzenie już na wstępie założenia o performatywnym charakterze 
płci jako warunku koniecznego do podjęcia próby jej przemiany.

207 J. Grzegorzewski, scenariusz spektaklu Operetka, s. 23.
208 J. Kochanowski, Okaleczeni. Męskość w perspektywie queer [w:] Inna scena. Koniec mę-

skości? Konstrukcje męskiej tożsamości w polskim dramacie i teatrze w perspektywie gender i queer, 
red. A. Adamiecka-Sitek, D. Buchwald, Warszawa 2011, s. 28.

209 Ibidem, s. 27–28.
210 Ibidem, s. 29.
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Gest zdjęcia spodni – nieobecny w dramacie – okazuje się szczególnie 
ciekawy w jeszcze innym w kontekście. Pół roku wcześniej, w paździer-
niku 1999 roku, w TR Warszawa odbyła się premiera Hamleta Krzyszto-
fa Warlikowskiego. Spektakl wywołał ogromne kontrowersje, ponieważ 
w scenie w sypialni królowej Hamlet grany przez Jacka Poniedziałka poja-
wiał się nago. Oprócz licznych komentarzy w recenzjach211, scena ta wy-
wołała również bardzo bezpośrednie reakcje poszczególnych widzów – na 
przykład nauczycielki, która bojąc się o „morale” przyprowadzonej przez 
siebie młodzieży, weszła w bezpośrednią interakcję z aktorami, nakazując 
Hamletowi, by założył majtki212. Spektakl ten był jednym z pierwszych tak 
głośnych inscenizacji Warlikowskiego i z pewnością mocno zaakcentował 
temat płci, seksualności, przełamywał tabu nagiego męskiego ciała w tea-
trze. Warto bowiem zaznaczyć na marginesie, że choć Grzegorzewski dużo 
jawniej i bardziej ostentacyjnie rozebrał w finale swojej Operetki aktorkę 
grającą Albertynkę i kazał jej tak tańczyć i śpiewać przez około dziesięć mi-
nut – nikogo to nie oburzyło, nikt nie sugerował, że Albertynka powinna 
się ubrać, nikt nie proponował ukazania nagości w sposób symboliczny. 
Nagość Albertynki wynika jednak z dramatu i nie ma –  jak w przypad-
ku Hamleta – podtekstu kazirodczego, a co za tym idzie – nie przełamuje 
tabu normatywnej seksualności. Przeciwnie, przez uprzedmiotowienie ciała 
kobiecego potwierdza heteroseksualną normę. Złowieszczy finał pokazuje 
w istocie, że stereotypowa, łatwa do przyjęcia nagość Albertynki niczego nie 
zmienia, jest tradycyjną formą kulturową, wzmacniającą męską dominację 
Złodziejaszków. Rozebranie kobiety i wystawienie jej na widok publiczny 
jest gestem niemal oczywistym, rozebranie mężczyzny okazało się dla wie-
lu widzów czymś nie do przyjęcia.

W tym miejscu warto się zastanowić, co mogłoby oznaczać takie domnie-
mane nawiązanie do spektaklu Warlikowskiego (czy szerzej – do młodego 
pokolenia reżyserów) w spektaklu Grzegorzewskiego. Czy jest to kpina su-
gerująca odczytanie typu: jeśli, jak deklaruje Fior, nie wiemy, co zrobić (jaką 
modę wyznaczyć), zdejmijmy spodnie, by przynajmniej kogoś zaszokować? 
Pewnie przy całej groteskowości Fiora można by tak odczytać tę aluzję. Tym-
czasem jednak – jak pisał Jan Błoński – Gombrowicz naznaczył Fiora pewną 
szczególną wrażliwością i szlachetnością pobudek:

211 Por. np. J. Komorowski, Kilka chwytów na flet prosty, „Teatr” 1999, nr 10/12, http://
www.e-teatr.pl/en/artykuly/15210.html?josso_assertion_id=76EE503144356DEF [dostęp 
26.02.2016]; J.R. Kowalczyk, Nocą nago na strychu, „Rzeczpospolita”, 27 X 1999, http://
www.e-teatr.pl/pl/artykuly/15214.html [dostęp 26.02.2016].

212 Bardzo dokładnie sytuację tę opisuje niejaki Eryk Wiking w tekście Załóż majtki Ham-
lecie!, „Salon 24. Niezależne forum publicystów”, 24 IX 2012, http://lubczasopismo.salon24.
pl/rodzynkizzakalca/post/449955,zaloz-majtki-hamlecie [dostęp 26.02.2016]. 
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Bo Fior nie jest tylko trefnisiem […], ale także „twórcą stroju”, nawet – artystą. 
Trzeźwość i przyzwoitość nie opuszczają go ani na balu, kiedy odsłania złowiesz-
cze mundury faszystów, ani na ruinach zamku Himalaj, kiedy – naiwnie, ale 
uparcie – domaga się sądu. Tak, Fior nie szuka korzyści, jak arystokraci, ani ze-
msty, jak Hufnagiel. Nie przestaje rozważać, gdzie prawda, gdzie piękność! Może 
to sam Gombrowicz… albo raczej jedno z wcieleń Gombrowicza, pisarza (a więc 
twórcy form)213. 

Nie wydaje mi się, aby Grzegorzewski rezygnował z tego wymiaru posta-
ci. Choć Fior swój monolog wypowiada w sposób jawnie manieryczny – nie 
podważa zawartego w nim pytania o historię i formę. A już monolog koń-
czący pierwszy akt (będący reakcją na propozycję balu maskowego), scena 
odsłonięcia masek (w spektaklu po prostu przeczytana przez Fiora) pozbawio-
ne są wcześniejszej groteskowości i „homoseksualnego przegięcia”. Również 
w drugiej części, bezradnie domagający się sądu i powtarzający wciąż „Ja nie 
rozumiem”, Fior nie jest już postacią jednoznacznie komiczną – przeciw-
nie, dominuje w nim rys jak najbardziej poważny i – być może – na swój 
sposób tragiczny. Również jego entuzjazm spowodowany wyłonieniem się 
nagiej Albertynki wydaje się szczery i spontaniczny, świadczy chyba o na-
iwnej, lecz chwilowej, wierze w możliwość przemiany, do której cały czas 
dążył. Poza tym ciągłą niepewność, wątpliwości, niezdecydowanie, waha-
nie można uznać za pewien wyraz postawy etycznej. Fior chce przemienić 
ludzi i wie, że ta zmiana jest konieczna i oczekiwana, ale jednocześnie czu-
je się obezwładniony odpowiedzialnością oraz niewiedzą, w jaką stronę tę 
metamorfozę poprowadzić. Wszystko to wywołuje aporię, która jest – zda-
niem Derridy – istotą doświadczenia etycznego. Zwłaszcza że i tu, podobnie 
jak w filozofii dekonstrukcjonisty, niemożliwość decyzji wynika z konflik-
tu między doświadczeniem jednostkowym (wewnętrzna niemoc) a tym, co 
ogólne (potrzeba przemiany zbiorowości)214. To niezdecydowanie również 
oddala Fiora od „ideału męskości”, o czym w kolejnej scenie poinformuje 
go Hufnagiel.

Warto w tym miejscu przywołać opinię Piotra Gruszczyńskiego – nada-
jącego de facto Fiorowi właśnie rys tragiczny – który widzi w tej postaci sa-
mego Grzegorzewskiego:

Długo zastanawiałem się, dlaczego Fior paraduje po scenie w dziwnych okularach 
z okrągłymi, grubymi szkłami. W okularach, które w dodatku działają inaczej niż 
zwykle, bo zdają się oślepiać Fiora, który potyka się o sprzęty i ludzi. I nagle olśnie-
nie: to przecież Jerzy Grzegorzewski portretuje sam siebie w osobie Fiora, to jego 

213 J. Błoński, Historia i operetka [w:] idem, Forma, śmiech i rzeczy ostateczne. Studia o Gomb-
rowiczu, Kraków 1994, s. 197–198. 

214 M.P. Markowski, Przed prawem, „Teksty Drugie” 2002, nr 1–2, s. 47–48.
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oblicze i jego porte-parole. Te okulary, tyle razy widziane na fotografiach, zdemasko-
wały operetkową maskaradę. […] To Fior jednak staje się głównym bohaterem tej 
Operetki. Jego melancholijna tragedia (czy to nowy gatunek teatralny?) dominuje215. 

Ciekawe, że to właśnie Gruszczyński – już wtedy entuzjasta teatru Krzysz-
tofa Warlikowskiego, późniejszy autor wywiadu rzeki z tym reżyserem, który 
wydano pod tytułem Szekspir i uzurpator 216, oraz jego bliski współpracow-
nik – dostrzega ten melancholijny i tragiczny rys postaci Fiora, pytając jed-
nocześnie, czy nie jest to nowy typ bohatera217.

Inni recenzenci odnosili się do tej postaci dość obcesowo, nazywają ją 
(i często nadając tym określeniom pogardliwy wyraz): śmiesznym i żałos-
nym hermafrodytą218, homoseksualistą219, narcyzem i pięknisiem220, a nawet 
artystą „spedalonym”221; przypisują mu przy tym zawody kobiece, takie jak 
krawcowa222, oraz deprecjonują za pomocą kategorii klasowych – pisząc, na 
przykład, że nie jest kreatorem, lecz rzemieślnikiem223, albo że nie przypo-
mina światowca, lecz prowincjonalną krawcową pracującą w mrocznej sute-
renie224. Dość powszechnie odbiera się również w tych omówieniach powagę 
wypowiadanym przez niego słowom, jakby zakładając z góry, że mężczyzny 
zniewieściałego nie można traktować poważnie. Grzegorzewski prowokuje 
taki odbiór. Nie odbiera jednak powagi jego przekonaniom i dążeniom, co 
więcej – wydaje się z nimi identyfikować. Takie pęknięcie między formą a treś-
cią staje się sprawdzianem percepcji widzów. Czytając recenzje, można dojść 
do wniosku, że w tym wypadku forma niweluje treść. Odbiór ten demasku-
je przekonanie, że ostentacyjnie kobiecy mężczyzna nie może być wyrazicie-
lem większych idei, a co za tym idzie – nie może być obiektem identyfikacji.

Oglądany w tej perspektywie gest zdjęcia spodni nie wydaje się ironiczny 
i prześmiewczy – raczej tragiczny w swojej bezradności. Odarcie z masek, ale 
też inne spojrzenie na męskie ciało, nagość, tożsamość i seksualność zostają 

215 P. Gruszczyński, Ludzkości oblicze, „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 30, http://www.e-
-teatr.pl/en/artykuly/128322.html [dostęp 26.02.2016].

216 P. Gruszczyński, K. Warlikowski, Szekspir i uzurpator, Warszawa 2007.
217 P. Gruszczyński, Ludzkości oblicze.
218 B. Guczalska, Bezsilność.
219 KH, op. cit.
220 J. Sieradzki, Spod gorsetu, „Dialog” 2000, nr 9, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/128409.

html [dostęp 26.02.2016].
221 A. Schiller, Młodość pod skalpelem, „Wprost” 2000, nr 29, http://www.e-teatr.pl/pl/ar-

tykuly/128336.html [dostęp 26.02.2016].
222 J. Bończa-Szabłowski, Pytanie o krzesełka, „Rzeczpospolita”, 24 VI 2000, http://www.e-

-teatr.pl/pl/artykuly/128327.html [dostęp 26.02.2016].
223 M. Rutkowska, Grzegorzewskiego smutny konterfekt.
224 J. Bończa-Szabłowski, Pytanie o krzesełka.
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delikatnie zasugerowane, lecz także – szybko ukrócone przez wpadającego 
na scenę Hufnagla.

Kiedy Fior słyszy dochodzący zza kulis okrzyk Hufnagla powtarzającego 
jego ostatnie słowa, jakby sugerował, że podgląda tę scenę, kuli się, rozglą-
da i podciąga spodnie, po czym siada na ławeczce, kontynuując wykład do 
momentu pojawienia się Hufnagla. Rewolucjonista z okrzykiem „…galop, 
galop, galop!...”225 przechodzi za ustawionymi w rzędzie arystokratami, ude-
rzając każdego w pośladki. Następnie przebiega przez scenę krokiem sugeru-
jącym jazdę konną i przegania grupkę arystokracji ze środka na przód sceny. 
Mówi przy tym kwestie będące przeciwwagą w stosunku do tego, co głosił 
Fior przytłoczony niejasnym, a zawrotnym biegiem historii. Fakt, że Grze-
gorzewski skumulował kwestie obu postaci tak, że zamiast się przeplatać, jak 
w dramacie, następują po sobie, potęguje wrażenie rywalizacji między nimi. 
Hufnagiel opowiada się więc za przejęciem kontroli nad historią, używając 
metafory jeździeckiej, w której historia jest koniem, a on – jeźdźcem:

Nie zwykłem spadać z siodła. Nie, nie zwykłem spadać z siodła. Galop to moja 
specjalność! Pozwól pan, mistrzu, nie podzielam pańskiego niepokoju. Ta ławka? 
Pędzi? Galopuje? Nie wiadomo dokąd? To i co? Dosiadam, pędzę, galopuję! Hi-
storia? Pędzi? Galopuje? To i co? Dosiadam, pędzę, galopuję! Nie zwykłem spa-
dać z siodła!226 

Mówi te zdania rytmicznie w zawrotnym tempie, podchodząc do Fiora, 
łapiąc go za nogi, kładzie jego stopy koło swoich bioder i rytmicznie pod-
skakuje. Następnie mówi:

Cała rzecz w tym, żeby silnie kolanami i udami, lejców trochę popuścić i pejczem!227 

I wciąż podskakując, przesuwa ławkę. Cała scena budzi skojarzenie z gwał-
tem. Taką konotację wywołują zarówno wykonywane przez Hufnagla gesty, 
ton oraz rytm wypowiadanych zdań, jak i metafora jeździecka, sugerująca, że 
Hufnagiel „dosiada” Fiora. Gwałt ten nie podważa jednak męskości Hufnagla, 
mimo że dokonany jest na mężczyźnie, ponieważ za „prawdziwego” i niemę-
skiego homoseksualistę uchodzi mężczyzna przyjmujący pozycję pasywną. 
Jak twierdzi Emmanuel Reynaud, „w swej formie aktywnej homoseksualizm 
może być traktowany przez mężczyznę jako sposób potwierdzenia własnej 
siły”228. Jego zachowanie jest oznaką dominacji nad Fiorem, wręcz wyrazem 
pogardy w stosunku do jego słabości i niemęskości. Jednocześnie tak brutalne 
zagranie wskazuje na to, że Hufnagiel widzi we Fiorze autentycznego rywala, 

225 Spisane na podstawie nagrania spektaklu. 
226 J. Grzegorzewski, scenariusz spektaklu Operetka, s. 25.
227 Ibidem, s. 26.
228 E. Reynaud, La Sainte Virilité, Paris 1981. Cyt. za É. Badinter, op. cit., s. 107. 
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nad którym musi przejąć kontrolę. Ujawniany przez Fiora performatywny 
charakter płci zagraża bowiem również jego „męskości”, na której w dużej 
mierze opiera swoją władzę – zwłaszcza że następnie Hufnagiel de facto na-
rzuca swój pomysł na wyznaczenie nowej mody podczas balu maskowego, 
przejmując tym samym rolę Fiora. Znamienne, że i Fior pod jego wpływem 
zmienia swoje zachowanie – jakby „zarażony” tą ideą. Po wyjściu Hufnagla 
bierze pozostawiony przez niego worek, staje na środku sceny i wygłasza mo-
nolog wzorowany w dużej mierze na słowach rewolucjonisty. Rozpoczyna od 
słów „Galop… tak, tak… galop…”229 wypowiadanych w rytm tańca przy-
pominającego flamenco – sugerującego jazdę konną. Jego głos jest zdecydo-
wany, silny, a ruchy dynamiczne. Wygląda to tak, jakby Fior „przymierzał” 
rolę zaproponowaną przez Hufnagla. W finale jednak, niejako przyznając mu 
rację, mówi: „Ja sam też pędzę! Lecę! Galopuję! / Galopujący koń”230 i znów 
popada w melancholijny bezruch. Te ostatnie słowa wypowiada więc, stojąc 
w miejscu: porzuca worek, zdejmuje okulary i ociera czoło w geście zmęcze-
nia oraz rezygnacji. Wygląda to tak, jakby przyjmując propozycję Hufnagla 
i próbując wejść w zaproponowaną przez niego rolę, zdał sobie sprawę z nie-
bezpieczeństwa i grozy tego projektu – zwłaszcza że po tych słowach na chwilę 
zapada mrok, a gdy scena ponownie się rozjaśnia, zrezygnowany Fior powoli 
z niej schodzi, porzucając przyniesiony przez Hufnagla worek.

„Stary świat ogłosił krach”?

Jak wynika z powyższych analiz, reprezentantami stereotypowej męskości 
w tym spektaklu są późniejsi rewolucjoniści: apodyktyczny Hufnagiel i – pod-
legający tak naprawdę jemu, a nie arystokracji – młodzi, pełni energii lokaje 
oraz Złodziejaszki. Oznacza to, że Grzegorzewski dzieli bohaterów właśnie 
ze względu na ich męskość. Znamienne więc, że w gronie rewolucjonistów 
nie ma kobiet. Tworzą oni zatem dość klasyczną, homospołeczną wspólnotę, 
dowodzoną przez najstarszego i najsilniejszego, a co za tym idzie – najbar-
dziej męskiego z nich – Hufnagla. I w tym pozornie monolitycznym two-
rze jest pęknięcie, które zostaje ujawnione tuż przed sceną balu – a więc po-
czątkiem rewolucji – w rozmowie Hufnagla z Profesorem, będącej sporem 
o przebieg planowanego przewrotu. Scena toczy się w półmroku, pełna jest 
niejednoznacznych gestów, które wydają się mieć podłoże homoerotyczne. 
Najpierw Hufnagiel toczy poza scenę kulę do gry w kręgle, która w domyśle 
jest czekającą na detonację bombą. Następnie Profesor, dopytując się o jego 
plany i nakazując ostrożność, wskakuje mu na plecy. Hufnagiel jest wtedy 

229 J. Grzegorzewski, scenariusz spektaklu Operetka, s. 28.
230 Ibidem.
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pochylony w stronę widowni, a między rozstawionymi nogami dynda mu 
przewiązany przez pas sznur budzący jednoznaczne skojarzenie z fallusem. 
Podczas gdy dosiadający go jak konia Profesor na przemian tuli się do niego 
i go karci, Hufnagiel zapala zapałkę i wykonuje gest, jakby chciał podpalić 
sznurek niczym lont. Scena ta przypomina próbę zdominowania i uwiedze-
nia Hufnagla. Podpalenie sznura wywołuje wielorakie konotacje – jest sym-
bolem kastracji (spalenie fallusa), może być obietnicą spełnienia erotyczne-
go, ale też jest groźbą natychmiastowego rozpoczęcia „akcji rewolucyjnej”. 
Hufnagiel jednak najpierw zrzuca z siebie Profesora, a w kolejnej sekwencji 
używa sznura jako skakanki i skacze przez nią wraz z towarzyszem – wywołu-
jąc skojarzenie z aktem erotycznym. Podobna sekwencja odbywa się również 
nieco później: Profesor znów wskakuje Hufnaglowi na plecy, ten zaś siada 
na kanapie – przygniatając go i w ten sposób – przejmuje kontrolę. Sceny te 
wydają się więc sugerować, że układ sił, w którym Hufnagiel jest zależny od 
Profesora, ponieważ to on wprowadził go w środowisko arystokracji i pomógł 
nawiązać relacje z lokajami, zagraża męskości rewolucjonisty i oznacza jego 
kastrację. Jednakże, gasząc trzymaną przez siebie pod sznurem zapałkę i zrzu-
cając Profesora z pleców, Hufnagiel wydaje się odmawiać mu erotycznego 
spełnienia. Następnie, prowokując wspólne podskoki – po których Profesor 
mówi: „O, już mi lepiej! Dziękuję!”231 – dopuszcza je, ale na swoich warun-
kach, tak by potwierdzały jego dominację. Nawet w tym układzie zajmuje 
ostentacyjnie „męską” pozycję władzy. Znamienne więc, że po tym epizodzie 
obrażony Profesor odchodzi. Cała ta sekwencja, tocząca się niejako na mar-
ginesie głównej akcji spektaklu, z punktu widzenia przebiegu wydarzeń jest 
właściwie zbędna, odwołuje się więc raczej do stłumionego, ukrytego w mro-
ku, homoerotycznego podłoża męskich wspólnot i walk. I paradoksalnie, te 
stłumione homoseksualne napięcia nie tylko wywołują melancholię i ma-
razm, lecz także prowokują do ostentacyjnego zaprzeczenia – spełniającego 
się w odgrywaniu swej męskości i siły – w następnej scenie rewolucji. Walka 
rewolucyjna ma więc potwierdzić i ustanowić dominację męskości.

Następujące w trzecim akcie bezformie, chaos oraz rzeź dokonywana 
przez Hufnagla i Profesora, którzy przebiegają przez scenę, krzycząc „Galop, 
hej, galop!” oraz „Nogi wyrywać!”232, wydają się z  jednej strony potwier-
dzać ich zwycięstwo, z drugiej zaś – pogłębiać kryzys. Świat utracił swoje 
ramy, a płeć, która wcześniej wyznaczała role i hierarchię społeczną, została 
częściowo zanegowana, ponieważ ludzie przyjęli rolę przedmiotów. Pewnie 
dlatego w scenie składania do trumny dawnych wartości również Hufna-
giel deklaruje, że poniósł klęskę. Dopiero finał wydaje się ustanawiać nowy 
ład, czy raczej przywracać, nadwyrężony przed rewolucją, tradycyjny, oparty 

231 Ibidem, s. 41.
232 Ibidem, s. 49.
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na męskiej dominacji porządek. Warto może w tym miejscu podkreślić, że 
wcześniej „prawdziwi mężczyźni” – jak Hufnagiel czy lokaje – byli zdomino-
wani przez arystokratów i w ten sposób symbolicznie kastrowani. Symbolem 
przywrócenia męskiej dominacji staje się uprzedmiotowione, zagarnięte siłą 
w służbę ideologii kobiece ciało, czyli naga Albertynka. Gdy po początkowej 
euforii arystokratów i hymnie na cześć nagości rozlega się dowodzone przez 
Hufnagla skandowanie: „Nagość! Nagość! Nagość!”, scena ulega gwałtow-
nemu przewartościowaniu. Nagość Albertynki przestaje oznaczać wolność, 
staje się czymś narzuconym, przymusowym i pozbawiającym ją podmioto-
wości. Wcześniejsza pozycja Albertynki – wymykającej się zarówno prawu 
rodzicielskiemu, jak i konwenansom arystokracji oraz męskiej dominacji 
Szarma – wydaje się znacznie silniejsza, dopuszcza indywidualizm i w pew-
nej mierze również – wolę. W finale natomiast, Albertynka staje się alegorią 
rewolucji, jej ciało zostaje wciągnięte w służbę ideologii, nie jest już jednost-
kowe, lecz społeczne.

Operetka kończy się więc ustanowieniem męskiej dominacji kosztem, czy 
raczej – za pomocą uprzedmiotowienia kobiecego ciała. Po okresie kryzysu 
męskości, a później rewolucyjnego bezformia to właśnie przejęcie przez Zło-
dziejaszków „nagości” Albertynki ustanawia nienowy – bo patriarchalny – ład 
i sankcjonuje władzę rewolucjonistów. Zgodnie z tym, jak w omawianym 
i innych spektaklach Grzegorzewskiego cechowana jest męskość – jej zwy-
cięstwo wydaje się przerażające i groźne.





Rozdział 3

„Dziwka rewolucja przytula go 

do swego łona”233

Męski magazyn polityczny

O ile Grzegorzewski w Operetce formułuje zaskakująco celną diagnozę na te-
mat męskości w obliczu przemian 1989 roku, o tyle Klata wydaje się w Szew-
cach u bram rozpatrywać tę kwestię w kontekście współczesnego spektaklo-
wi życia politycznego, będącego w dużej mierze wynikiem przemian sprzed 
niespełna dwudziestu lat. Przywołując natomiast wątek rewolucji, nie odnosi 
się tylko do minionych przemian systemowych, lecz tworzy również projekt 
przyszłego przewrotu społecznego albo konstruuje metaforę dla zmian za-
chodzących w relacji płci.

Współczesne odczytanie Szewców przebiega w spektaklu dwutorowo: 
w kontekście Rewolucji u bram – czyli komentarzy Slavoja Žižka do listów 
Lenina oraz aktualnych (w stosunku do premiery spektaklu, która odbyła się 
11 listopada 2007 roku) wydarzeń politycznych w Polsce związanych z rzą-
dami PiS-u. Z jednej strony przesiąknięta myślą Lacana analiza współczesnej 
kultury, z drugiej szereg żenujących afer politycznych. Nawiązania do PiS-u 
w spektaklu, który swoją premierę miał zaledwie kilka tygodni po zakończe-
niu dwuletnich rządów tej partii, czynią z Szewców u bram jawną wypowiedź 
polityczną. Zwłaszcza że Klata w licznych artykułach i wywiadach krytykował 
niegdyś popieraną przez siebie partię. Dramat Witkacego oraz przywołane 
przez Klatę stereotypy płci posłużyły mu więc w dużej mierze do wydobycia 
absurdalności polskiego życia publicznego, medialnego i politycznego. Mó-
wiąc o aluzyjności Szewców u bram, deklarował: „To nie prokurator Scurvy 

233 Wstępna wersja tego rozdziału została opublikowana pod tytułem Kryzys męskości 
w „Szewcach u bram” w reżyserii Jana Klaty w książce Inna scena. Koniec męskości? Konstrukcje 
męskiej tożsamości w polskim dramacie i teatrze w perspektywie gender i queer, red. A. Ada miecka- 
-Sitek, D. Buchwald, Warszawa 2011.
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[…] jest przebrany za Zbigniewa Ziobrę. To Ziobro przez ostatnie dwa lata 
skutecznie przebierał się za Scurvy’ego”234. Twierdził przy tym, że rządy PiS-u 
były witkacowskie. Poza tym w tekstach Klaty dotyczących polskiej rzeczywi-
stości politycznej podczas rządów PIS-u powtarza się określenie „histerycz-
ny”. Przymiotnik ten, kojarzący się z zaburzeniem przypisywanym głównie 
kobietom, wskazywać może na feminizację dyskursu politycznego. Kompro-
mitacja postaci męskich i ich męskości wydaje się więc wynikać bezpośrednio 
z obserwacji życia politycznego.

Badanie kondycji męskości w obrębie środowisk politycznych pozwa-
la rozpatrzyć tę kategorię w tradycyjnie przypisanej jej sytuacji rywalizacji 
o władzę. W spektaklu sytuacja ta jest wyostrzona, ponieważ zmiany w tek-
ście Witkacego zostały przeprowadzone tak, że krąg obecnych na scenie po-
staci scenicznych przez większą jego część ogranicza się do mężczyzn – postać 
Iriny pojawia się bowiem jedynie na ekranie w głębi sceny.

Szewcy u bram koncentrują się na procesie dochodzenia do władzy, a na-
stępnie jej sprawowania przez Scurvy’ego (Piotr Głowacki). Postać ta, mimo 
skuteczności swoich działań, posiada wiele cech niewpisujących się w kata-
log tradycyjnych męskich atrybutów. Można wręcz odnieść wrażenie, że to 
problem z własną męskością jest przyczyną podejmowanych przez niego sta-
rań o władzę. Zdobycie dominacji ma bowiem rekompensować niedobory 
Scurvy’ego w tej materii. Można nawet poważyć się na porównanie jego drogi 
ku władzy do inicjacji w męskość – zgodnie z sądem, że stać się mężczyzną, 
to „zadanie do wykonania”235. Zadaniem tym jest dla Scurvy’ego najpierw 
zdominowanie grupy szewców, następnie zaś Iriny.

Jak już wspomniałam – akcja dzieje się w gronie męskim. Grupa szewców 
jest stereotypową męską społecznością opartą na zasadzie dominacji najsil-
niejszego. Klata tak skomponował to środowisko, by pojawiły się w nim trzy 
pokolenia. Mamy więc dwóch Czeladników: młodego (Jan Drawnel) i sta-
rego (Lech Łotocki) – oraz Sajetana (Janusz Chabior) – dojrzałego mężczy-
znę w sile wieku. Identycznie ubrani Czeladnicy nie mają w sobie nic z pod-
bijających świat samców alfa. Pracując jako magazynierzy, wciąż wykonują 
te same, bezsensowne czynności (przenoszą z miejsca na miejsce drewnia-
ne platformy), śpiewając razem: „Zasłuchajmy się w dobrobyt wewnętrzny, 
w ten komfort bytowania swobodnego w swej własnej psychice jak w fute-
rale – yeah!”236, co świadczy o ich pasywności i wycofaniu ze świata. W tej 
sytuacji to Sajetan sprawuje rolę przywódcy – uprawnia go do tego zarówno 

234 To nie koniec historii, z Janem Klatą rozmawiała Joanna Lichocka, „Rzeczpospolita”, 
24 XI 2007, http://www.rp.pl/artykul/71459.html [dostęp 26.02.2016]. 

235 É. Badinter, op. cit., s. 24. 
236 J. Klata, S. Sierakowski, scenariusz spektaklu Szewcy u bram według Szewców S.I. Wit-

kiewicza, Archiwum TR Warszawa, s. 2.
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wiek, jak i charakter. Wysoki, ubrany w czarną skórzaną kurtkę wygląda na 
typowego macho. Jest indywidualistą, posiada silnie określone przekonania 
polityczne, o które stara się walczyć. Promuje zachowania zdecydowane, bez-
kompromisowe, honorowe i postawę aktywną wobec świata – sprzeciwia się 
więc słowom śpiewanej przez Czeladników piosenki i próbuje ich zmobili-
zować do działania. W odróżnieniu od Czeladników, do końca nie daje się 
zmanipulować Scurvy’emu i wykorzystać w jego nieuczciwej grze o władzę. 
Jego postawa podszyta jest jednak pewną niemocą i zniechęceniem.

Przybywający z zewnątrz Scurvy odróżnia się od pozostałych mężczyzn 
zarówno wyglądem, jak i zachowaniem. Wydaje się bowiem skrzyżowaniem 
dziecka i kobiety. Scurvy jest najniższą z postaci. Ma wysoki, momentami 
wręcz piskliwy głos, lekki, zalotny chód oraz delikatne, niepewne ruchy. Jest 
strachliwy, kapryśny i niestabilny emocjonalnie, balansuje między wściekłoś-
cią a euforią. Za przykład niech posłuży scena, w której po objęciu władzy 
Scurvy agresywnie wrzeszczy, a aresztując Szewców, podkreśla, że jest to wyraz 
jego kaprysu. Później zaś, w przypływie entuzjazmu, podśpiewuje pod nosem 
piosenkę Twoje serce do życia wystarczy. Oprócz tego padają również suge-
stie, że jest impotentem. Przy skojarzeniu jego postaci z dzieckiem – wydaje 
się to aluzją do tego, że nie przeszedł on jeszcze inicjacji seksualnej. W obli-
czu feminizacji cecha ta wskazuje na brak fallusa czy też kastrację, w wyniku 
której przemienił się w kobietę. Scurvy jest też najsłabszy fizycznie spośród 
mężczyzn. Kuli się w czasie „rewolucji” Szewców. By natychmiast zdusić ich 
bunt, wzywa Dziarskich Chłopców. Jego słabość jest też świetnie widocz-
na w dość niejednoznacznej scenie, w której młodszy Czeladnik przewra-
ca Scurvy’ego na platformę wózka widłowego. Scurvy, jako „wybrakowany 
mężczyzna”, przegrywa pojedynek, a właściwie w ogóle go nie podejmuje, 
od razu cofając się przed napierającym przeciwnikiem. Scena ta budzi sko-
jarzenie z sytuacją erotycznej dominacji. Czeladnik zbliża się natarczywie do 
Scurvy’ego, a kiedy są bardzo blisko platformy, przewraca go pchnięciem 
bioder. Warto dodać, że zbliżając się do Scurvy’ego mówi: „dobra byłaby 
każda prawda, byle nie życie osobiste. Mnie się chce ładnych kobiet i dużo 
piwa”237. A gdy Scurvy upada na platformę, Czeladnik zaczyna ją podnosić, 
wykonując wajchą ruchy kojarzące się z masturbacją, przypominające gesty, za 
pomocą których wcześniej wyrażał swoje pożądanie w stosunku do pojawia-
jącej się na zamieszczonych w głębi sceny ekranach – Iriny (Ewa Kasprzyk). 
Scurvy zostaje więc potraktowany jak budząca pożądanie kobieta lub strona 
pasywna w męskim stosunku homoseksualnym, a scena jest metaforą gwałtu. 
Takie potraktowanie Scurvy’ego zwraca uwagę na homoseksualne napięcia 
powstające między mężczyznami w tej grupie, ale też bezpośrednio wynika 

237 J. Klata, S. Sierakowski, scenariusz spektaklu Szewcy u bram, s. 7. 
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z „kobiecości” Scurvy’ego. Niebagatelną rolę odgrywa tu również stylizacja, 
jakiej Scurvy poddaje swoje ciało. Nosi on piękny, elegancki i drogi garni-
tur. Deklaruje: „ubrany w garnitur od Skwary i uperfumowany Californian 
Poppy”238. W innej scenie siada przed ogromnym lustrem i oddaje się zabie-
gom kosmetycznym oraz stylizatorskim wykonywanym przez dwie kobiety. 
Ogromna dbałość o swój wizerunek, zainteresowanie modą i perfumami to 
cechy uznane za typowo kobiece. Taki stosunek do ciała zmienia je bowiem 
w przedmiot oglądu, obraz, obiekt seksualny239.

Jeśli więc tożsamość męska definiuje się przez potrójną negację, w któ-
rej mężczyzna to nie-dziecko, nie-kobieta i nie-homoseksualista240, to mę-
skość Scurvy’ego jest kwestią dalece wątpliwą. Jego dziecinność i kobiecość 
dają się pogodzić twierdzeniem o pierwotnej kobiecości chłopców, z czasem 
dopiero marginalizowanej i zastępowanej cechami męskimi241. Można więc 
spojrzeć na tę postać jak na dziecko, które przybywa do męskiego świata, 
by przejść proces inicjacji. O ile jednak Scurvy od początku posiada cechy 
dziecięce i kobiece, o tyle scena metaforycznego, homoseksualnego gwałtu 
na nim jest już inicjatywą Czeladnika. Gwałt ten jest aktem agresji, próbą 
poniżenia Scurvy’ego, spowodowanym jego ostentacyjną „niemęskością”. Po-
dobna wrogość jest normalną reakcją mężczyzn wobec przedstawiciela ich 
płci niespełniającego stawianych mu wymagań z nią związanych i wynika ze 
strachu przed obnażeniem podobnych cech u pozostałych jej przedstawicieli. 
Kobiecość Scuvy’ego wydaje się bowiem obnażać kobiece cechy pasywnych, 
pozbawionych cech indywidualnych, będących bardziej przedmiotami w po-
litycznej grze niż aktywnymi podmiotami – Czeladników242.

Pierwszym krokiem w drodze do męskości jest zdobycie władzy politycz-
nej. Scurvy, który odrzuca wzorzec szlachetnej męskości reprezentowany 
przez Sajetana, doprowadza proces dochodzenia do władzy do absurdu oraz 
wypacza wszelkie kategorie i zasady męskiej dominacji. Niezdolny do zwy-
cięstwa w rywalizacji opartej tradycyjnie na sile fizycznej oraz sile charakteru, 

238 Ibidem, s. 9. 
239 Por. Z. Melosik, op. cit., s. 25–39.
240 Por. É. Badinter, op. cit. 
241 Ibidem, s. 57. 
242 Warto też zwrócić uwagę na zależność między kryzysem męskości Czeladników a wy-

konywaną przez nich pracą. Élizabeth Badinter wskazuje na to, że kryzys męskości w XIX 
wieku spowodowała między innymi mechanizacja pracy wykonywanej przez mężczyzn. Wy-
konywanie powtarzających się czynności w fabrykach nie pozwalało bowiem na podkreślenie 
tradycyjnych męskich przymiotów, bo ani siła, ani inicjatywa, ani wyobraźnia nie były już po-
trzebne. W rezultacie doszło do powstania „«półsamców», którym, podobnie jak kobietom, 
chodzi już tylko o bezpieczeństwo bytu” (É. Badinter, op. cit., s. 33). Postawa Czeladników 
wydaje się ilustracją owej teorii. Wątek ten wskazuje więc również na gospodarczą przyczynę 
problemów z męską tożsamością.
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opiera swoje strategie polityczne na manipulacji. Zdobywa władzę z ramienia 
jakiejś niewidocznej, być może w ogóle nieistniejącej, nadrzędnej instancji, 
z którą kontaktuje się telefonicznie. Pomaga mu w tym brygada Dziarskich 
Chłopców. Sam proces tworzenia przez Scurvy’ego jego wizerunku władcy 
jest na początku ośmieszany i demaskowany, później zaś ukazany jako kon-
serwatywny totalitaryzm. Scurvy, odwołując się do zmitologizowanych haseł: 
Bóg, Honor, Ojczyzna i przywołując szereg skojarzeń z prawem biblijnym, 
wpisuje się w grono piewców tradycyjnej wizji narodu oraz stawia w pozy-
cji obrońcy tradycyjnego prawa i sprawiedliwości. Scurvy odwołuje się do 
systemów wartości hołdujących patriarchatowi, legitymizując nimi męską 
dominację nad kobietą, a tym samym swoje prawo do posiadania, w sen-
sie dosłownym, Iriny. By nie dopuścić do dyskusji czy buntu i zabezpieczyć 
swoją władzę, rozbraja potencjalnych oponentów, uruchamiając machinę 
tortur. Najpierw w Sali Programowego Bezrobocia, zmuszając Czeladników 
do bierności i puszczając im wciąż ten sam film propagandowy, unieszkod-
liwia ich, włącza w swój system. Następnie w Celi Śmiechu przechwytuje 
buntowniczy gest Sajetana i wystawia go na pośmiewisko. By zaś utrzymać 
stworzony przez siebie „ład”, ogłasza „koniec historii” – wyrokując, że dzieje 
świata doszły do punktu idealnego.

Taka strategia Scurvy’ego zamyka możliwość konkurencji, rywalizacji, 
buntu, ale też rozwoju. Sajetan – będący, jak już wspomniałam, „pozytyw-
nym wzorem” standardowej męskości – najdłużej stawia mu opór oraz stara 
się sprowokować uczciwą rywalizację opartą na walce dwóch przeciwników. 
Podczas dyskusji ze Scurvym rozbiera się i siada w pozycji małpy – odwołu-
jąc ją do sytuacji walki między dwoma samcami o dominację w stadzie. Na-
rzędziem walki, jak na spór polityczny przystało, czyni jednak język i prze-
kazywane w nim idee. Doprowadza więc w tej scenie do połączenia dwóch 
obrazów męskiej rywalizacji: pierwotną walkę o dominację w stadzie koja-
rzy z uczciwą rywalizacją polityczną. Jego klęska wynika jednak stąd, że re-
prezentowany przez niego tradycyjny typ mężczyzny okazał się nieskuteczny 
i nieadekwatny w zmienionej rzeczywistości. Sajetan jest przecież bezradny 
wobec emancypacji kobiet, które, jak Irina, całkowicie wydobyły się spod 
władzy męskiej.

„Są kobiety pistolety…”

Jeśli dominacja w kulturze patriarchalnej przejawia się głównie w kontroli 
nad kobietami i wymianą ich między sobą na zasadzie towaru, to ani Cze-
ladnicy, ani Sajetan, ani Scurvy jej nie posiadają. Gest przeniesienia Iriny ze 
sceny na ekran telewizora bardzo się do tego przyczynia. Irina pojawia się na 
ekranie w głębi sceny wciąż w różnych rolach i charakteryzacji: raz jako „call 
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girl” w tysiącu odsłonach, raz jako prezenterka programu politycznego. Jako 
blondynka, jako brunetka, w różowej bieliźnie, w przebraniu króliczka, w eg-
zotycznym kostiumie, w piórach i w koronkach. Oko kamery identyfikowane 
jest często z męskim spojrzeniem na kobiece ciało, traktującym je przedmioto-
wo, konsumującym je. Irina istniejąca wyłącznie na ekranie stanowi idealnie 
abstrakcyjny przedmiot – wprost stworzony do zawładnięcia i ewentualnej 
wymiany. Umieszczenie jej na płaszczyźnie złożonej z wielu telewizorów two-
rzących wspólny wielki ekran wydaje się kwintesencją męskiego postrzegania 
kobiet. Fragmentaryzacja obrazu współgra z fragmentaryzacją kobiecego ciała 
poddanego męskiemu oglądowi. Rola prostytutki staje się natomiast realiza-
cją męskiego fantazmatu na temat kobiety, stworzonej po to, by zaspokajać 
pragnienie. Postać Iriny koncentruje większość uprzedmiotawiających mę-
skich strategii postępowania z kobietą. Tu jednak pojawia się istotny problem: 
brak męskiego podmiotu kierującego kamerą i stylizującego Irinę oraz brak 
bezpośredniego konsumenta jej ciała. Mężczyźni na scenie konfrontowani są 
jedynie z jej wielorakimi, kuszącymi wizerunkami, ale do niej samej nie mają 
dostępu. Można więc przypuszczać, że Irina sama kieruje swoimi transfor-
macjami, a wcielając się w najbardziej stereotypowe role kobiece gra męskimi 
fantazmatami na temat kobiecości. Pobudza, ale nie dopuszcza do spełnienia. 
Jest niedostępna – obecna jedynie na ekranie. W tej sytuacji deklaracja: „Te-
raz bierz mnie, który chce – teraz bierz!”243 wydaje się jedynie nieznajdującą 
pokrycia w rzeczywistości prowokacją, mającą podkreślić jej niedostępność. 
Wydaje się więc, że Irina nie jest pasywną ofiarą męskiego podmiotu, ale roz-
poznaje i przechwytuje fantazje oraz strategie ich realizowania. W ten sposób 
przekierowuje opresję, której kobieta może się spodziewać ze strony mężczyzn, 
przeciw nim samym. Irina nie jest bowiem pasywnym obiektem czekającym 
na mężczyznę, który ją zdobędzie, wprost przeciwnie wzbudza męskie pożą-
danie, by je zdemaskować, ośmieszyć, ale go nie zaspokoić. Budzi tym samym 
poczucie frustracji oraz przerażenie mężczyzn.

Irina, wytwarzając język medialny, steruje zachowaniami mężczyzn i de-
cyduje tak naprawdę o sferze publicznej (to ona sugeruje Scurvy’emu, że 
powinien skorzystać ze wsparcia Dziarskich Chłopców przy przejęciu wła-
dzy; oni zaś najpierw pojawiają się z nią na ekranie, później dopiero wspie-
rają Scurvy’ego na scenie). Każde pojawienie się Iriny na ekranie wywołuje 
reakcję na scenie, ruch ten jest jednak przeważnie jednostronny – Irina bo-
wiem nieczęsto, wybiórczo i  ironicznie komentuje wydarzenia sceniczne. 
Najbardziej symptomatyczną dla tego zagadnienia sceną jest moment ata-
ku na Scurvy’ego. Po akcie obrzucenia dyktatora ciastem terrorysta patrzy 
na ekrany – orientując się, że nie pojawiło się na nich nagranie jego czynu, 

243 J. Klata, S. Sierakowski, scenariusz spektaklu Szewcy u bram, s. 6. 
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zdziwiony mówi: „Może mnie tu nie ma wcale?”244. Jego czyn zostaje nieja-
ko anulowany i nie wpływa w żaden sposób na przebieg akcji. W takiej sy-
tuacji rodzi się pytanie, która z rzeczywistości: ekranowa, należąca do Iriny, 
czy sceniczna, należąca do mężczyzn, jest prawdziwą sferą publiczną. Pytanie 
staje się jeszcze bardziej problematyczne, jeśli uświadomimy sobie, że męskie 
rozgrywki o władzę toczą się w przestrzeni dość ubogiej i prowizorycznej, 
w której za mównicę służy platforma wózka widłowego. Ten ascetyzm spro-
wadza wszelkie toczące się w tym miejscu rozgrywki do rangi zabawy małych 
chłopców, którzy z dostępnych im sprzętów tworzą prowizoryczną agorę. To 
media sankcjonują ich działania, niczym kobieta sankcjonująca dominację 
mężczyzn. Problem w tym, że media we władaniu kobiety – zdającej sobie 
sprawę ze swojej mocy – same stają się stroną dominującą i kreującą rzeczy-
wistość symboliczną poza męską kontrolą.

Przejście Iriny z ekranu na scenę, które następuje po rewolucji Scurvy’ego, 
ma więc kolosalne znaczenie. Wydaje się wręcz, że cały spektakl został usta-
wiony w perspektywie tej konfrontacji. Irina wychodzi z fantazmatycznej 
sfery ekranu w realną przestrzeń sceny. Rozgrywająca się między Scurvym 
a Iriną „gra pozorów” i rywalizacja o władzę (toczące się właściwie od po-
czątku spektaklu) przybierają formę walki między dwiema strategiami ma-
nipulacji: erotyczną oraz ideologiczną. Zanim nastąpi bezpośrednie starcie, 
dochodzi do demonstracji sił.

Irina wchodzi na scenę ubrana w czarną wydekoltowaną sukienkę ekspo-
nującą jej ciało. Zaczyna tańczyć energiczny, seksowny taniec. Zafascynowani 
i podnieceni Czeladnicy i Dziarscy Chłopcy reagują na każdy ruch jej ciała. 
Scena tańca kojarzyć się może z teledyskami i koncertami Madonny. Irina, 
tak jak Madonna, staje się symbolem kobiecości niebezpiecznej, bo wyzwo-
lonej, narcystycznej i zorientowanej na dostarczanie przyjemności jedynie 
samej sobie, a nie mężczyznom245. Zachowanie Iriny eksponuje ciągłe nie-
nasycenie. „Wszy s tko  zmien i a  s i ę  u  mn i e  w   ro zko s z .  Taka  ju ż 
j e s t em dz iwna”246 – mówi, wijąc się, przeciągając, piszcząc lub zmysłowo 
mrucząc. Irina przywołuje więc obraz kobiety seksualnie żarłocznej, która jest 
obiektem pełnej przerażenia fascynacji Scurvy’ego. Jej nienasycenie kwestio-
nuje bowiem męskość każdego, kto wpadnie w jej ręce. Tego typu kobieta 
uwodzi, wykorzystuje, poniża, upokarza, ośmiesza – jest kolosalnym zagro-
żeniem dla mężczyzn. Nic więc dziwnego, że w jednej ze scen Irina budzi też 
skojarzenie z postacią graną przez Sharon Stone w Nagim instynkcie – piękną, 
seksowną, ale morderczą kobietą247.

244 Ibidem, s. 15. 
245 Por. Z. Melosik, op. cit., s. 52–65. 
246 J. Klata, S. Sierakowski, scenariusz spektaklu Szewcy u bram, s. 21.
247 Z. Melosik, op. cit., s. 62.
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Irina zostaje więc oskarżona właśnie o to, że przyjęła pozycję wyzwolo-
nej i niedostępnej kobiety. Starcie między nią a Scurvym przybiera formę 
przesłuchania, w którym to Irina jest oskarżoną. Scurvy zaś nie wymienia 
stawianych jej zarzutów, przytacza jedynie prowokujące go, ale podkreślają-
ce dominację wypowiedzi Iriny („I n i gdy  n i e  będz i e s z  mn i e  mia ł , 
/ A  mózg  twó j  t o  będz i e  wpro s t  j ak  c zy j ś  k a ł”248).

W obliczu tak „niebezpiecznego” przeciwnika Scurvy wytacza najcięższe 
działa: język prawniczy. Podobnie jak Irina, najpierw demonstruje swoją broń, 
każąc publiczności wstać na czas składania przysięgi. Początkowy opór wi-
downi przełamuje odpowiednim paragrafem. „Uruchomienie” publiczności 
wyłącznie w tej scenie służy również wskazaniu na być może ostatni społecz-
nie skuteczny bastion męskiej dominacji – dyskurs prawniczy czy w ogóle 
wszelki język „ekspercki”.

Znamienne więc, że walka między Iriną a Scurvym odbywa się przede 
wszystkim na polu języka. Prawniczy dyskurs Scurvy’ego zderzony zostaje 
z językiem dramatu Witkacego. Przy czym ich relacja przywodzi na myśl te-
orię języka Julii Kristevej, w której badaczka dokonuje podziału języka na 
warstwę fenotekstu – męskiego, symbolicznego, oraz genotekstu – kobiece-
go, semiotycznego. Jeden to dyskurs normy i czystości zawarty w umowie 
społecznej dążącej do symbolicznego porządku. Drugi zaś to pieśń, taniec, 
malarstwo, gra słów, sylabizowanie czy wprowadzenie fantazmatów do opo-
wiadania; charakteryzujący się przewagą rytmu, melodii nad sensem wypo-
wiedzi249. Według tej koncepcji warstwa symboliczna cały czas represjonuje 
i marginalizuje warstwę semiotyczną, semiotyczna zaś – wciąż zaburza pracę 
symbolizacji. Podział ten nie jest jednak dualistyczny, oddzielenie tych dwóch 
porządków języka od siebie uniemożliwia komunikację. Dlatego stwierdzenie, 
że Scurvy posługuje się wyłącznie symboliczną warstwą języka, a Irina semio-
tyczną, byłoby nieprawdą. O ile jednak Scurvy używa cały czas zuniwersali-
zowanych i pozbawionych idiomatyczności sformułowań prawniczych, o tyle 
Irina mówi w sposób melodyjny, piszczy, krzyczy, mruczy, balansuje na granicy 
znaczenia i jego braku. Scurvy nie potrafi jednak przejąć dyskursu Iriny, ona 
natomiast sprawnie lawiruje między dwoma porządkami, kradnąc co chwila 
prawnicze sformułowania i przepisując je na język skoncentrowany na cie-
le oraz jego doświadczeniu. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy punkt „g” 
jednego z wymienianych przez Scurvy’ego przepisów zostaje przez nią zinter-
pretowany jako erotyczny punkt kobiecego ciała. W ten sposób, wzbudzając 
jednocześnie pożądanie i agresję, Irina stopniowo rozbija formalny dyskurs 

248 J. Klata, S. Sierakowski, scenariusz spektaklu Szewcy u bram, s. 22.
249 J. Kristeva, Sens et non-sens de la révolte, Paris 1996, s. 43. Cyt. za M.P. Markowski, 

Przygoda ciała i znaków. Wprowadzenie do pism Julii Kristevej [w:] J. Kristeva, Czarne słońce. 
Depresja i melancholia, Kraków 2007, s. XX.
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Scurvy’ego. Dochodzi więc do odwrócenia porządków. O ile to Scurvy na 
początku ustawiał sytuację, wpisując ją w formę przesłuchania, o tyle z cza-
sem forma ta ulega destrukcji pod wpływem działania Iriny. Scurvy wcho-
dzi pod stół, na czworakach idzie w stronę Iriny, porzucając formę prawni-
czą. Potem ucieka za Iriną ze sceny, porzucając jednocześnie swoją władzę.

Istotne jest jednak również to, że chociaż Klata tak sprawnie operuje obo-
ma dyskursami i wizerunkami, to jednocześnie prezentuje je w formie spa-
rodiowanej i paradoksalnej. Irina wije się na stole, piszczy i mruczy tak wy-
bornie, jakby niczym innym nie zajmowała się przez całe życie. Jednak po 
wypowiedzeniu słowa „Bóg” w przysiędze, skromnie się żegna. Scurvy, niski 
mężczyzna, w okularach i garniturze wygląda przy niej na jeszcze słabszego 
niż między mężczyznami. Twardo jednak obstaje przy roli obrońcy prawa 
i sprawiedliwości: z idealnym zaśpiewem, charakterystycznym dla mowy są-
dowej, recytuje ustawę za ustawą obojętnym, nonszalanckim tonem. Jednak, 
by przysunąć krzesło na kółkach do stołu, odpycha się nogami od ziemi ni-
czym mały chłopiec. Takie zestawienie postaci umożliwia grę stereotypami, 
która ujawnia performatywny charakter płci.

Mimo negatywnej oceny męskiej władzy zarówno w felietonach, jak i spek-
taklu – nie wydaje się więc, aby Klata sympatyzował z postacią robiącej karierę 
kobiety wyzwolonej, której reprezentantką jest Irina. To nie jej zresztą reżyser 
poświęcił finał spektaklu, nie jej przypisał siłę ostatecznego przewrotu, lecz 
innej kobiecie – nadchodzącej z marginesu, niemej, w całym spektaklu prawie 
niezauważalnej, której Irina jedynie przygotowuje miejsce, „oczyszcza teren”.

„Naturalnie wolno strzelać”

O ile cały spektakl jest ujęty w formę karykatury życia politycznego, o tyle 
jego finał zupełnie rezygnuje z tego tonu. Nie jest on parodią żadnego real-
nego wydarzenia, lecz raczej skondensowanym obrazem pewnej możliwości 
społecznej – prognozą, ostrzeżeniem lub postulatem na przyszłość. To obraz 
rewolucji dokonanej przez Kobietę z chochołem. Pojawia się ona najpierw 
w scenie z Kmiotami Narodowymi, później w Celi Śmiechu. Jest to jedyna 
oprócz Sajetana i Iriny postać, która nie przechodzi na stronę Scurvy’ego. 
Wprost przeciwnie, w Celi Śmiechu podchodzi do osaczonego Sajetana, coś 
do niego szepce, a potem w milczeniu mu towarzyszy. Przez cały spektakl 
pozostaje jednak prawie niezauważalna. Jej postać nabiera znaczenia dopiero 
w finale, gdy przy dźwiękach Working Class Hero – piosenki Johna Lennona 
w wykonaniu Marianne Faithfull – pali chochoła w towarzystwie milczącego, 
zrezygnowanego Sajetana. Zniszczenie chochoła przy dźwiękach buntowni-
czej piosenki można odczytać jako wezwanie do rewolucji. Chochoł to sym-
bol uśpienia, ale i ochrony idei narodowej. Jednocześnie podpalenie przez 
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kobietę kukły, z którą wydaje się zrośnięta i z którą dzieli imię, bo w spisie 
postaci opisana jest po prostu jako „Chochoł”, uznać można za symboliczne, 
demonstracyjne samobójstwo wyrażające autodestrukcyjny bunt. Przekaz tej 
sceny jest bardzo ambiwalentny: z jednej strony nawołuje do odnowy, z dru-
giej – ostrzega przed radykalnym, śmiercionośnym przewrotem.

Odmienność finału od całego spektaklu oraz jego niejednoznaczny prze-
kaz sprawiają, że analiza tej części wymaga uruchomienia nieco innych niż 
do tej pory narzędzi badawczych, sięgających do wpisanych w nią odniesień 
kulturowych. Finał ten i zawarte w nim konteksty oraz skojarzenia pozwalają, 
moim zdaniem, spojrzeć również z nieco innej perspektywy na cały spektakl.

Istotny wydaje się fakt, że ostatni buntowniczy gest należy do kobiety. Scena 
ta – chociażby przez pozę trzymającej chochoła niczym flagę Marii Maj – budzi 
skojarzenie z obrazem Delacroix Wolność prowadząca lud na barykady. W tek-
ście Bogini Wolności Maria Janion pisze o tym obrazie: „Wolność nie była figu-
rą alegoryczną, lecz jak najbardziej rzeczywistą kobietą z ludu”250, wskazując 
jednocześnie na to, że pierwotnie wszystkie kobiece reprezentacje rewolucji 
były realnymi, prowadzącymi tłum kobietami. Nie miały inspirować czy re-
prezentować, ale działać i zachęcać do pójścia za nimi. Podobną rolę wydaje się 
tu spełniać Kobieta z chochołem. Jej rewolucyjny gest jest uderzająco „realny” 
(oczywiście w ramach teatralnej iluzji) – zwłaszcza w zestawieniu z grotesko-
wością poprzedzających scen. Nie budzi również wątpliwości fakt, że Kobieta 
z chochołem – w przeciwieństwie do Iriny – pochodzi z ludu. Wskazuje na 
to moment, w którym pojawia się w grupie Kmiotków Narodowych. W tam-
tych scenach jej obecność była jednak pozbawiona siły, kobieta wydawała się 
uwięziona w sparodiowanym tekście Wesela, nie mogła przemówić w swoim 
imieniu. Jej milczenie w finale można uznać za odrzucenie używanego do tej 
pory dyskursu, zamienionego na jeden wyrazisty, transgresyjny gest.

We wspomnianym tekście Maria Janion pisze również o ciągłej wymianie 
znaczenia realnego, symbolicznego i alegorycznego, która dokonuje się we 
wszelkich obrazach kobiety-rewolucji. Za Gilbertem Durandem przeciwstawia 
też symbol alegorii i stwierdza, że „w symbolu zaznacza się w sposób konieczny 
obecność konkretnej, jednostkowej duchowości. Gdy ona się zaciera, symbol 
zostaje zastąpiony alegorią”251. Wraz z procesem strukturyzowania się samej 
rewolucji obrazująca ją postać kobiety również traci swoją siłę i moc sprawczą 
oraz jest „przechwytywana” przez męski dyskurs lub wręcz maskulinizowa-
na. Zakończenie spektaklu gestem rewolucyjnym – pełnym niedomówienia, 
pozbawionym komentarza, urwanym w momencie zaistnienia – zatrzymuje 
proces alegoryzowania postaci kobiecej i strukturyzowania przewrotu. Dzięki 
temu finał zachowuje siłę oddziaływania i sugestywność.

250 M. Janion, Bogini Wolności, s. 17. 
251 Ibidem, s. 7. 
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Niejasne pozostaje jednak znaczenie tego rewolucyjnego gestu. Czy to 
powszechne wezwanie do buntu, czy też rewolucja typowo feministycz-
na? Obecność na scenie Sajetana i związek Kobiety z chochołem z Kmiot-
kami Narodowymi oraz padające w spektaklu zdanie: „społeczeństwo jest 
kobietą”252 – wydają się świadczyć o szerszym buncie, rewolucji wszystkich 
tych, którzy są marginalizowani i dyskryminowani przez „męskie elity”. Sce-
na ta następuje jednak bezpośrednio po zwycięstwie Iriny w konfrontacji ze 
Scurvym. W takim układzie dwie ostatnie sekwencje rozsadzają w proch do-
minujący przez cały spektakl męski „porządek”. W rywalizacji dwóch męż-
czyzn zwyciężają dwie kobiety.

Z tej perspektywy wydaje się, że Szewcy u bram prezentują sytuację, w któ-
rej męskie postrzeganie kobiety zastygło na etapie fantazmatu (Irina), mar-
ginalizacji (Kobieta z chochołem) i przekonaniu o konieczności dominacji. 
Wynika to z głębokiej potrzeby potwierdzenia przez mężczyzn swojej tożsa-
mości seksualnej. Okazuje się to jednak niemożliwe. Sytuacja i świadomość 
kobiet uległy bowiem istotnej metamorfozie. Irina, świadoma męskich fan-
tazmatów na swój temat, nadal urządza komiczną maskaradę wabiącą męż-
czyzn, lecz nie potrzebuje już ochrony. Dlatego, mimo rozpaczliwych prób 
przerażonych mężczyzn tracących kontrolę, a wraz z nią tożsamość, wtłoczenie 
jej z powrotem w system patriarchalny okazuje się niemożliwe. W ten spo-
sób Klata pokazuje kompromitację tradycyjnej męskiej tożsamości i władzy. 
Wskazuje jednocześnie na istotną, posiadającą potencjał rewolucyjny, prze-
mianę społeczną. Przemiana ta nie jest jednak nacechowana jednoznacznie 
pozytywnie. Przeciwnie – „wyzwolona” Irina jest w istocie śmieszna, a ko-
bieta z chochołem – przerażająca.

Ponieważ ta finałowa scena wywołała bardzo różne reakcje recenzentów, 
a z uwagi na to, że zamyka spektakl i prowokuje odmienny tryb jego inter-
pretacji, myślę, że warto przyjrzeć się również jej recepcji w tekstach kry-
tycznych. Klata odwołuje się w niej bowiem do powszechnie znanego kul-
turowego symbolu, ale uruchamia go tak, by wydobyć go z alegorycznych 
ram i w ten sposób sprowokować widza do ponownego ustosunkowania się 
do kobiecego symbolu rewolucji – czy wręcz kobiety rewolucjonistki. Być 
może proces ten miał odsłonić świadome i podświadome nastawienia wi-
dzów do takich wyobrażeń, testując również ich potencjał w rzeczywistości 
pozateatralnej. Finał Szewców u bram sprawia wrażenie otwartego pytania, 
czy rewolucja społeczna może zostać faktycznie i jawnie zainicjowana oraz 
przeprowadzona przez kobietę (kobiety).

Na groźną wymowę finału Szewców u bram uwagę zwracało kilku recenzen-
tów. Anna R. Burzyńska, która chochoła kojarzy z nacjonalizmem, kończy swój 

252 J. Klata, S. Sierakowski, scenariusz spektaklu Szewcy u bram, s. 10.
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tekst: „Co to oznacza, że chochoł narodowy wstał? Na pewno nic dobrego...”253. 
A Tomasz Miłkowski, po serii domysłów i hipotez na temat znaczenia fina-
łu, stwierdza: „Tak czy owak ogień na scenie zawsze niepokoi. To groźny 
żywioł”254. Oprócz żywiołu ognia niepokój wzbudzała z pewnością wielo-
znaczność zakończenia, które zyskało bardzo wiele rozmaitych interpretacji. 
Chochoł jest więc w recenzjach: wyrwą ideologiczną, która być może została 
zaanektowana przez system, a może jest wezwaniem do pracy; zapowiedzią 
świata po ideologii, w którym panuje konsensus; znakiem fałszywej świado-
mości robotników; symbolem niemocy i uśpienia, którego spalenie jest zapo-
wiedzią kolejnych zwrotów w polskiej rzeczywistości; znakiem rewolucji255. 
W tych różnorodnych interpretacjach zaskakuje pomijanie postaci kobiety 
trzymającej kukłę. Finał to po prostu „spalenie chochoła”, które można wy-
tłumaczyć za pomocą kilku abstrakcyjnych, uniwersalistycznych kluczy. Jeśli 
stoją za nim jakieś podmioty, to są one rodzaju męskiego. „Chłopaki urządzą 
rewolucję” – pisze Marek Beylin. „Można dyskutować, kto jest owym chocho-
łem, czy popierający neoliberalną PO Lech Wałęsa, czy legitymizująca rządy 
PiS-u «Solidarność», czy też zakochane w kapitalizmie środowisko Unii De-
mokratycznej” – zastanawia się Bartosz Machalica. O Marii Maj pisze się co 
najwyżej jako o tej, która nosi chochoła. Do takiej interpretacji przyczynił się 
z pewnością sam Klata, nazywając jej postać po prostu „Chochołem”. Takie 
zabiegi wydają się jednak znaczące. Mimo całej niejednoznaczności, którą i ja 
muszę uznać, to pominięcie dziwi. Kobieta grana przez Marię Maj – z decy-
zji Klaty bezimienna – zostaje sprowadzona do funkcji „nośnika”: w ujęciu 
dosłownym – „nośnika” kukły, w przenośni – „nośnika” sensów. Nawet więc 
jeśli – jak sądzę – Klata nie chciał zredukować jej do alegorii męskiej rewolu-
cji, a wydarzenia poprzedzające finał świadczą o bankructwie męskiego świata, 
to i tak recenzenci przyjęli jako pewnik, że kobieta może być jedynie znakiem 
lub zapowiedzią rewolucji, nie jej sprawcą. Być może takie posunięcia interpre-
tacyjne spowodowane były niepokojem, jaki wywoływał finał. Niepokojem, 

253 A.R. Burzyńska, Chochoł wstał, „Tygodnik Powszechny” 2007, 18 XI 2007, http://
www.e-teatr.pl/pl/artykuly/47249.html [dostęp 26.02.2016].

254 T. Miłkowski, Palenie Chochoła, „Przegląd” 2007, 2 XII 2007, http://www.e-teatr.pl/
pl/artykuly/47946.html [dostęp 26.02.2016].

255 Kolejno: P. Sztarbowski, „Szewcy” Klaty: Walka o język, „Dialog” 2008, nr 2, http://
www.e-teatr.pl/pl/artykuly/52332.html [dostęp 26.02.2016]; idem, Pustka u bram, „Newsweek” 
2007, nr 47, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/47454.html [dostęp 26.02.2016]; B. Machali-
ca, Szewska pasja krytyki, www.lewica.pl, 20 XI 2007, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/47535.
html [dostęp 26.02.2016]; A. Kyzioł, Dziarscy chłopcy w TR, „Polityka” 2007, nr 47, http://
www.e-teatr.pl/pl/artykuly/47616.html [dostęp 26.02.2016]; J. Barański, Witkacy w hipermar-
kecie, „Warsztat Krytyka Teatralnego”, 22 I 2008, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/50240.
html [dostęp 26.02.2016]; M. Beylin, Torturmistrzowie rewolucji, „Dialog” 2008, nr 1, http://
www.e-teatr.pl/pl/artykuly/51131.html [dostęp 26.02.2016].
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którego źródłem mógł być właśnie fakt, że rewolucyjnego gestu dokonuje 
kobieta, która – jeśli zostałaby potraktowana podmiotowo – wychodziłaby 
z przypisanej jej roli i wkraczałaby w sferę publiczną właściwie sama. Za Ma-
rią Maj nie stoją przecież tłumy męskich rewolucjonistów legitymizujących 
jej czyn. Jeśli natomiast ktoś miałby za nią stać, to raczej grupa Kmiotków 
Narodowych, z którymi występowała wcześniej, czyli czarnoskóry, transwe-
styta i prosty człowiek ze wsi – grupa osób, które z oficjalnego dyskursu i sfery 
publicznej zostają zwykle wykluczone. Wydaje się to o tyle prawdopodobne, 
że emancypację kobiet często łączy się z emancypacją mniejszości w ogóle. 
Podobna hipoteza jednak również w recenzjach się nie pojawia.

Być może zadziałały tu, po prostu, przyzwyczajenia myślowe i codzienne 
doświadczenia recenzentów. Problem bowiem w tym, że jeśli przyłożyć do 
tego finału ramy współczesnej polskiej polityki, to konkluzja okazuje się jesz-
cze bardziej dwuznaczna. Kobieta rewolucjonistka w niczym nie przypomi-
na bowiem współczesnej feministki. To „kobieta z ludu”, a te w polskiej rze-
czywistości częściej plasują się jednak po stronie prawicy. Magdalena Środa, 
pisząc o polskiej scenie politycznej, zwraca uwagę na to, że właśnie kobiety 
po prawej stronie sejmowej barykady:

[…] zawsze były bardziej niezależne w wypowiedziach, by nie powiedzieć bardziej 
szalone, osobliwe, miały – jak to się mówi – swój „kobiecy rozum” i obrona ja-
kichś interesów kobiet (broń Boże, nie feministycznych!) była dla nich ważna256. 

Za chwilę jednak konkluduje, że jakiekolwiek realne działanie w tym za-
kresie było blokowane przez ich partyjnych kolegów, metodą zastraszania257. 
W rezultacie stawały się one „tubą patriarchatu i wyrażały jego interesy i pro-
testy znacznie bardziej gorliwie niż ich koledzy z ław poselskich, ale najczęściej 
za ich namową”258. Reakcje recenzentów wydają się w dużej mierze odwzo-
rowywać realny mechanizm polskiej polityki – w którym kobiety co prawda 
zabierają głos, ale zwykle wypowiadane przez nie słowa są dyktowane przez 
mężczyzn. Środa zwraca również uwagę na to, że to prawica przejęła radyka-
lizm i rewolucjonizm przypisywany wcześniej lewicy. Ten bój nie jest jednak 
walką o równość czy redefinicję kategorii wspólnotowych według lewicowych 
ideałów etyki troski, solidarności i sprawiedliwości społecznej. Przeciwnie:

Dzisiejsza prawica w imieniu Kościoła toczy bój o wszystko – o władzę, o domi-
nację, o możliwość definiowania dobra i zła, wreszcie o brzuchy kobiet. […] Jest 
przeciwko aborcji, antykoncepcji, edukacji seksualnej, przeciwko in vitro259. 

256 M. Środa, Kobiety i władza, s. 408.
257 Por. ibidem.
258 Ibidem, s. 406. 
259 Por. ibidem, s. 404.
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A władza nad rozrodczością to władza nad kobietami. W tym sensie rze-
czywiście trudno orzec właściwie, jaką rewolucję zapowiada, lub raczej – przed 
jaką rewolucją ostrzega Klata w finale.

Jedno wydaje mi się pewne – finał Szewców u bram to nie żart czy iro-
nia, lecz realny, choć ambiwalentny gest, potraktowany przez reżysera jak 
najbardziej serio. Ironiczny obraz kobiety jako symbolu rewolucji pojawia 
się dopiero w kolejnym spektaklu – Sprawie Dantona – w którym Eleonora 
ucharakteryzowana na Mariannę przypomina, jak zauważyli niektórzy ko-
mentatorzy, ogrodowego krasnala i nie ma wbrew pozorom realnego wpły-
wu na przebieg zdarzeń. Choć to ona inspiruje działalność Robespierre’a, to 
jednak pozostaje idealnie usytuowaną alegorią przypisaną do męskiego przy-
wódcy. Zostaje więc wyizolowana z ludu, nie jest już reprezentantką mniej-
szości. Przeciwnie, przynależy i inspiruje męską postać, która posiada wiele 
cech czołowych działaczy prawicowych, a przez samego Klatę porównywa-
na była do Jarosława Kaczyńskiego260. Zasygnalizowane w Szewcach u bram 
podporządkowanie kobiecej rewolucjonistki męskiej, rewolucyjnej mitologii 
oraz dyskursowi prawicowemu stało się więc w Sprawie Dantona faktem, bę-
dąc przy tym trafną egzemplifikacją polskiej rzeczywistości. I dopiero w tym 
przedstawieniu postać kobiety-rewolucji została ujęta w ironiczny nawias 
podważający realny wpływ kobiet na politykę. W zakończeniu Sprawy Dan-
tona popijająca krew (straconych mężczyzn czy krew menstruacyjną, która 
była w historii kultury kolejnym powodem łączenia kobiecości i rewolucji261?) 
Eleonora w planie symbolicznym jest rewolucją, która pożarła własne dzieci, 
a w planie realnym – żarłoczną kobietą, która najpierw popchnęła do zrywu, 
a później zdradziła swych wojowników. Staje się więc również uosobieniem 
niebezpiecznej i do tego obcej – co zasugerowane zostaje przez jej „francuskie 
«r»” – kobiety, przyczyną klęski bohaterów. Spektakl o męskich walkach znów 
kończy więc kobieta, tym razem jednak ze stoickim spokojem wymawiają-
ca z uśmiechem słowo „rewolucja” na zgliszczach cywilizacji. Czy nie jest to 
podświadome i absurdalne wskazanie winnego, w zgodzie z logiką, że skoro 
to ona poniekąd wywołała rewolucję (bo pchnęła do niej Robespierre’a), lecz 
nie brała w niej czynnego udziału, przewrót ten był w istocie zwrócony prze-
ciwko mężczyznom? Taką hipotezę potwierdzają niektóre recenzje:

Na scenie pojawia się co jakiś czas gniewna kobieta w czerwonej frygijskiej czap-
ce (Kinga Preis), przykryta płaszczem Marianny. Z każdym pojawieniem się na 
scenie staje się jeszcze bardziej niebezpieczna. W spektaklu ona – jakby osobisty 
koszmar Robespierre’a (pulchne kobiety-matki są autorytarne) – głośno akcentuje 

260 J. Klata, Aniołowie o brudnych twarzach.
261 Jak kobieta przez comiesięczną menstruację była wpisana w cykliczny porządek Na-

tury, tak rewolucja była uznawana za krwawe przerwanie Historii. Por. M. Janion, Bogini 
Wolności, s. 28. 
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francuskie „rrrrr” w słowach: „rewolucja” i „terror”, bawi się pałeczkami od werbla. 
Widz nie ma wątpliwości, że pewnego dnia przyjdzie i śmiertelnie zakłuje spokoj-
nie leżącego w wannie i myślącego o rewolucji Robespierre’a, tak jak poplecznicz-
ka żyrondystów Charlotte Corday zakłuła Marata262.

Rozmarzony duch rewolucji, obleczona w czerwień Marianna z płócien Delacroix 
(Kinga Preis), podpija im krew ze szklanek. To ona przywiodła ich w to miejsce, 
teraz gapi się na nich niby dziecko na teatrzyk kukiełkowy. Światło gaśnie. Głowy 
gadają. Krew zasycha263. 

Od podobnej konkluzji niedaleko już do absurdalnego stwierdzenia, że 
kobiety, które wtrącają się do „męskich spraw”, takich jak polityka, są za-
grożeniem zarówno dla mężczyzn, jak i dla całej cywilizacji. Finał tego spek-
taklu byłby więc odpowiedzią na zakończenie Szewców u bram również na 
innym, mniej jawnym poziomie. Oba finały zawierają podobną grozę, spo-
wodowaną interwencją postaci kobiecych. I o ile w Szewcach… groza ta jest 
jeszcze ambiwalentna, o tyle w Sprawie Dantona staje się jawnie katastroficz-
na. Znakiem klęski jest natomiast kobieta – zarówno na planie symbolicz-
nym, jak i realnym.

O ile więc w Operetce Grzegorzewskiego grozę wywoływała rewolucja 
Złodziejaszków, zapowiadająca, moim zdaniem, przywrócenie silnego pa-
triarchatu, o tyle w spektaklach Klaty budzą ją kobiety, które wchodzą na 
scenę po klęsce bohaterów, ocalone niemal bez szwanku z katastrofy męskiej 
cywilizacji. Wydaje się więc, że podświadomy lęk budzi w przedstawieniach 
Klaty – odwrotnie niż u Grzegorzewskiego – widmo końca dominującej mę-
skości i patriarchalnej władzy.

262 V. Kalpokaite, Teatr polityczny powinien zaistnieć na stałe, „Menu faktura”, 1 XII 2009, 
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/83608.html [dostęp 26.02.2016].

263 J. Derkaczew, Gadające głowy u Klaty, „Gazeta Wyborcza”, 2 IV 2008, http://wybor-
cza.pl/1,76842,5078878.html [dostęp 26.02.2016].





Część III

Kobiety wobec mitu, historii i polityki





Rozdział 1

„Imagine all the people / 

living life in peace”264

Chciałabym na chwilę cofnąć się do roku 1987 i powstałych wtedy Dzia-
dów – Improwizacji w reżyserii Jerzego Grzegorzewskiego265 – przedstawie-
nia zawierającego, według mnie, ciekawy projekt kulturowy, który wyznaczy 
pewien punkt odniesienia dla wielu wątków w tej pracy. Szczegółowa i dość 
specyficznie ukierunkowana interpretacja tego spektaklu jest dla mnie o tyle 
ważna, że niektóre wydobywane przeze mnie tematy nie stały się przedmio-
tem zainteresowania jego badaczy (lub prezentowane były w nieco innych 
kontekstach). Przedstawienie to (i jego recepcja) wydaje mi się symptoma-
tyczne dla dynamiki i kierunku późniejszych zbiorowych autowyobrażeń.

Akty peryperformatywne

Powstały w roku 1987, cztery lata po zakończeniu stanu wojennego, spektakl 
Grzegorzewskiego był niejednokrotnie odczytywany jako wypowiedź poli-
tyczna. Panią Rollison porównywano do matki Grzegorza Przemyka, księdza 
Piotra do księdza Popiełuszki. Poza tym panujący w nim nastrój beznadziei, 
niemocy, słabości wydawał się niektórym komentatorom odbiciem nastro-
jów społecznych. Porównując kontekst dziejowy tego spektaklu z konteks-
tem Wesela z 1977 roku, Małgorzata Sugiera pisała:

264 Skrócona i zmodyfikowana wersja tego rozdziału została opublikowana pod tytułem 
Słabość, empatia, troska. Nowe światy i nowe wspólnoty według Grzegorzewskiego w piśmie „Di-
daskalia” 2014, nr 121/122.

265 Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie, premiera: 23 grud-
nia 1987. Opis spektaklu powstał na podstawie rejestracji: Dziady – Improwizacje, realizacja 
nagrania: Jerzy Karpiński, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie, sygn. IT/22/
DVD/ABM/1-2 – Dziady – Improwizacje. 
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W grudniu 1987 roku, a więc w chwili inscenizacji Dziadów, sytuacja zmieniła się 
radykalnie. Zniesienie ostrego reżimu stanu wojennego rozmyło etyczne kryteria, 
a miejsce jasno określonej sytuacji społeczno-politycznej zajęła tymczasowa byle-
jakość świata bez konturów, ciężaru i perspektyw. Nieznośna lekkość bytu zwaliła 
się na wszystkich. Nawet historia przestała koić, bo przeżywane wówczas doświad-
czenia zdawały się nie mieć precedensu. Ówczesna sytuacja przypominała przy-
padki opisywane przez etnologów, kiedy mała grupa plemienna, wegetująca dotąd 
spokojnie w wąskich granicach swego niezmiennego świata, wyposażona w rytuały 
i wierzenia pomagające go zrozumieć, staje oko w oko z rzeczywistością nieznaną266. 

I chyba właśnie ten bardzo precyzyjnie oddany przez Grzegorzewskiego 
nastrój bezładu, deformacji, braku ram, zamiany ról, pewnej liminalności 
przestrzeni i czasu, jest najbardziej politycznym elementem spektaklu.

Jednak już samo wystawienie Dziadów w takich okolicznościach społecz-
nych i politycznych wydaje się znaczące. Inscenizacje utworu Mickiewicza 
służyły zwykle w historii polskiego teatru politycznej i narodowej manifestacji, 
podejmowały one wątki narodowej tożsamości, odwoływały się do „uniwer-
sum romantycznego” „gęstego od zbiorowego odczuwania i myślenia w du-
chu mitu”267. Zdaniem Dariusza Kosińskiego, Dziady stanowią „matecznik 
rdzennie polskiego teatru” mającego charakter transgresyjny – wywiedziony 
z doświadczenia religijnego268; są też utworem wspólnototwórczym:

[…] odsłonięciem metafizycznych kulis życia narodowego, ale także lekcją jego pod-
stawowych wartości, swoistą inicjacją w polskość, oczywiście polskość nową – ro-
mantyczną i ofiarną269. 

Jak zauważała Małgorzata Sugiera, w praktyce inscenizacyjnej reżyse-
rzy podążali często za wzorem realizacji Leona Schillera. Wystawiali więc 
dramat Mickiewicza w „misteryjnym trybie”, stawiając tym samym widza 
przed „szacownym zabytkiem z odległej przeszłości”270. Zdaniem tej autorki, 
Grzegorzewski wybrał inną drogę. Jego celem było powolne „zdejmowanie 
martwych warstw mitu, skostniałych interpretacji i wmówionych prawd, by 
odsłonić przed widzami żywe cierpienie”271. Skoro to mit w dużej mierze two-
rzył platformę „zbiorowego odczuwania i myślenia”, teza Sugiery wydaje się 
bliska poczynionemu przez Dziewulską po latach spostrzeżeniu, że Grzego-
rzewski powracał do stanu „niezrozumienia Dziadów” – właściwego dla tego 
heterogenicznego utworu, niejako „udrożnianego” czy „przywłaszczanego” 

266 M. Sugiera, Między tradycją i awangardą, s. 85–86.
267 M. Dziewulska, Inna obecność, s. 61. 
268 D. Kosiński, Teatra polskie. Historie, s. 115.
269 Ibidem, s. 120.
270 M. Sugiera, Między tradycją i awangardą, s. 86.
271 Ibidem, s. 87.
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w kolejnych wystawieniach272. Przy czym, zdaniem Dziewulskiej, istotne było 
również to, że reżyser wyeliminował czas autora – czas poematu dramatyczne-
go, czyli „demontował wspólny czas autora i słuchacza, czas Arki Przymierza, 
która w poezji wyraża się przede wszystkim muzycznie”. Grzegorzewski, jej 
zdaniem, interweniował w „najbardziej nośną warstwę porozumienia, jaką 
jest tok mowy poetyckiej”. Falę rytmicznej pulsacji poezji zastąpił rytmem 
oraz „czasem sfragmentaryzowanym i pozbawionym kulminacji, którego ce-
lem zdawała się nie być empatia”273. Obie autorki zwracają uwagę na to, że 
Grzegorzewski chciał zmusić widza do odrzucenia automatyzmu w odbio-
rze tego dramatu, dokomponował wspólnototwórczą siłę obecnego w nim 
mitu, prowokując widza do nowej lektury (nie zawsze skutecznie jednak, na 
co zwraca uwagę Dziewulska274). Obie autorki piszą też o obecnych w tym 
spektaklu konkretach zaczerpniętych z otaczającej widzów rzeczywistości, 
jako przykład podając, między innymi, postać Pallas Ateny, która stała w foyer 
na tle odsłoniętego Pałacu Kultury i Nauki, oraz Widzenie księdza Piotra275, 
przypisane przez Grzegorzewskiego Pani Rollison. Można więc postawić tezę, 
iż Grzegorzewski zamiast martwych mitologii umieścił w tym spektaklu ele-
menty konkretnej rzeczywistości. Nie uczynił tego jednak po to, by stworzyć 
manifest polityczny czy publicystyczny, ale by zderzyć mit ze współczesnością 
(opinia Sugiery276) i zbudować nową, inną więź z widzem – opartą na niezro-
zumieniu i niemożliwości stworzenia wspólnoty (opinia Dziewulskiej277). Być 
może więc Grzegorzewski odwołał się do tego archetypowego tekstu w mo-
mencie, gdy społeczeństwo znajdowało się w stanie opisanym przez Sugierę 
jako przejściowy, poprzedzający konieczną przemianę – by zasygnalizować 
konieczność przeformułowania wspólnotowych więzi i rewizji narodowego 
kanonu w nowych warunkach politycznych. W tym celu reżyser dokonywał 
montażu dwóch rzeczywistości: utworu dramatycznego i współczesnej mu 
rzeczywistości. Montaż ten nie był łatwy w odbiorze, Dziewulska zauważała 
bowiem, że „te konkrety płynące z lektury rzeczywistości są jako tako jasne. 
Zupełnie nie jest jednak jasne, jaką pełniły funkcję”278.

Umieszczenie w Dziadach – Improwizacjach odniesień do współczesnej 
rzeczywistości pozascenicznej jest, moim zdaniem, przykładem działania  

272 M. Dziewulska, Inna obecność, s. 67.
273 Ibidem, s. 66.
274 Ibidem, s. 69.
275 Zarówno Dziewulska, jak i Tomasz Kubikowski zwracali uwagę na to, że sens Wi-

dzenia nie dawał się obronić w nowych warunkach historycznych. Por. M. Dziewulska, Inna 
obecność; T. Kubikowski, Stargam i uwydatnię, „Dialog” 1989, nr 4, http://www.e-teatr.pl/pl/
artykuly/19863,druk.html [dostęp 26.02.2016].

276 M. Sugiera, Między tradycją i awangardą, s. 87.
277 M. Dziewulska, Inna obecność, s. 70.
278 Ibidem, s. 65.
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peryperformatywnego. Akty peryperformatywne, w ujęciu Evy Kosofsky 
Sedgwick, to wypowiedzi, które choć same w sobie nie są performatywne, 
to dotyczą performatywności, skupiają się wokół performatywów, są w ich 
sąsiedztwie. Wyraźnie nawiązują więc do wypowiedzi performatywnych na 
przykład przez ich zaprzeczenie. Najprostszym przykładem „peryperforma-
tywu” są takie wypowiedzi, jak „nie możemy poświęcić” lub „nie możemy 
konsekrować”279. Sedgwick pokazuje, że takie wypowiedzi pojawiają się w sy-
tuacjach, w których ktoś nie może wypowiedzieć czegoś wprost, lub też to, co 
chce powiedzieć, nie zostało ujęte w określone, społecznie usankcjonowane 
formuły. Wypowiedzi te operują więc retoryką aluzji, zaprzeczenia, „rozrze-
dzenia”, niejako krążą wokół tego, co nie może zostać wypowiedziane. Jed-
nak wypowiedzi peryperformatywne tworzą często wspólne sieci, których re-
toryczna siła może ulec modyfikacji i spotęgowaniu280. Wypowiedzi te dużo 
bardziej, niż wypowiedzi performatywne, „przydają się do rejestrowania zmian 
historycznych”281, gdyż ich znaczenie jest płynne. Dzieje się tak, ponieważ 
„sąsiadując” z aktami performatywnymi, mogą się przemieszczać – oddalać 
od jednego performatywu do innego282. By lepiej zrozumieć strukturę, spo-
sób działania i interpretacji aktów peryperformatywnych, warto jednak prze-
śledzić retorykę samej autorki wprowadzającej to pojęcie w książce Touching 
Feeling. Affect, Pedagogy, Performativi283. Sedgwick analizuje strukturę aktów 
peryperformatywnych na przykładzie sposobu funkcjonowania małżeństwa 
w kulturze i literaturze. Zauważa najpierw, że małżeństwo w swoim wymiarze 
społecznym jest spektaklem, w obrębie którego demonstruje się szczęśliwy 
związek. Podobnie jak w większości tradycyjnych teatrów, spektakl małżeń-
ski uniemożliwia publiczości zarówno spojrzenie w inną stronę, jak i inge-
rencję w związek284. Następnie autorka analizuje fragmenty powieści z epoki 
wiktoriańskiej, w których kobiety zwierzają się przyjaciółkom lub kochan-
kom z tego, że ich małżeństwo jest nieudane. Wyznanie sekretu komuś z ze-
wnątrz – kto staje się świadkiem tego, co quasi ukryte – jest momentem 
drastycznego przemieszczenia łuku prosceniowego i pozwala badać perfor-
matywny potencjał działań peryperformatywnych285. Sedgwick zauważa bo-
wiem, że wyznania te nie są sformułowane wprost i w tym punkcie odnajduje  

279 E. Kosofsky Sedgwick, Wokół tego, co performatywne: peryperformatywne okolice w XIX-wiecz-
nych narracjach, przeł. T. Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik, „Didaskalia” 2015, nr 129, s. 24.

280 Ibidem, s. 27–29.
281 Ibidem, s. 29.
282 Ibidem.
283 E. Kosofsky Sedgwick, Touching Feeling. Affect, Pedagogy, Performativi, Durham– 

London 2003, s. 67–92.
284 Eadem, Wokół tego, co performatywne…, s. 26.
285 Ibidem, s. 27.
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połączenie między scenami związanymi z małżeństwem w Wielkiej Brytanii 
oraz niewolnictwem w USA.

W ostatnim wieku legalizacji niewolnictwa coraz bardziej urzeczywistniał 
się fakt, że jedna istota ludzka wykonuje jawne akty performatywne kupowa-
nia, sprzedawania, dziedziczenia, reklamowania czy wyzwalania drugiej isto-
ty ludzkiej. Taka sytuacja dała początek przewlekłemu kryzysowi rozumienia 
performatywności oraz wszystkich innych socjalnych, lingwistycznych i prze-
strzennych form, które opierają się na zrozumiałym wyobrażeniu o ontolo-
gii i działaniu człowieka. Kryzys ten zainicjował pojawienie się lokalnych, re-
torycznych i specyficznych aktów peryperformatywnych286. Analizę analogii 
między niewolnictwem a małżeństwem Sedgwick zaczyna od opisu oraz inter-
pretacji brytyjskiej ikonografii obrazującej niewolnictwo w postaci popularnej 
rzeźby „Greckiej niewolnicy” jako nieokreślonej rasowo (bo niepomalowanej) 
kobiety. Jej zdaniem, taka reprezentacja nie tyle była odzwierciedleniem statu-
su niewolnika, ile prezentowała scenę przymusowego wystawiania na widok 
publiczny i sprzedawania. W ten sposób obraz sprzedawanej kobiety stał się 
metonimią brytyjskiego handlu niewolnikami w Ameryce287. Następnie au-
torka przytacza dotyczące małżeństwa cytaty z powieści Dombey i syn, a sto-
sowaną w nich retorykę odnosi do zapisków z podróży Dickensa do Ameryki, 
w których centralnym tematem jest właśnie niewolnictwo. Sedgwick pokazu-
je, jak za pomocą stosowanych przez autora serii aktów peryperformatywnych 
(na przykład podobnej strategii opisu, retoryki i słownictwa) sytuacja kobiet 
w małżeństwie w Wielkiej Brytanii była odnoszona przez niego do sytuacji 
niewolników w Stanach Zjednoczonych (szczególnie istotne są dla niej relacje 
przestrzenne, które wpływają na skuteczność wypowiedzi performatywnych 
będących aktami zniewalania i uwalniania – podaje przykład ogłoszeń praso-
wych o zbiegłych niewolnikach, które – jej zdaniem – miały na celu zniwelo-
wanie dystansu fizycznego między byciem zniewolonym a byciem wolnym). 
Z tej złożonej analizy wynika, że do odczytania aktów peryperformatywnych 
potrzebne jest szczególne myślenie przestrzenne, łączące z sobą różne, czasami 
odległe, lecz wpływające na siebie wymiary rzeczywistości i towarzyszące im 
dyskursy, a także złożone pojmowanie czasowości288. Akty peryperformatyw-
ne nie są bowiem autoreferencyjne, lecz zanim w ogóle zaczną cokolwiek zna-
czyć, tworzą sieć powiązań, są, jak to określa Sedgwick, referencyjne do tego, 
co na zewnątrz (alloreferential)289. Mogą więc zostać odczytane właściwie tylko 

286 Ibidem, s. 30.
287 Ibidem.
288 Ibidem, s. 30–35. Istotne jest też, że ta przystawalność struktury opisu niewolnictwa 

i małżeństwa w prozie Dickensa nie jest, według autorki, wynikiem jego politycznych analiz, 
ale wrażliwości oraz wyobraźni lingwistycznej i społecznej (ibidem, s. 32).

289 E. Kosofsky Sedgwick, Touching Feeling…, s. 75.
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w zestawieniu, w montażu z innym dyskursem. Nakładanie się na siebie od-
ległych dyskursów ujawnia natomiast funkcjonujące na różnych poziomach 
podobne struktury władzy.

Przedstawiona przez Sedgwick teoria aktów peryperformatywnych, które 
nabierają znaczeń dopiero w zestawieniu z innymi dyskursami, dobrze od-
daje interesującą mnie zależność między teatrem a rzeczywistością społecz-
ną i polityczną, nie tylko w Dziadach – Improwizacjach (ale we wszystkich 
analizowanych przeze mnie spektaklach). Część tropów rzeczywistości była 
bowiem czytelna, ale nie układały się one w żadną silną tezę, ich działanie 
nie było jednoznaczne. Raczej wprowadzały niepokój, zamieszanie, ferment, 
rozrzedzały i nadwyrężały tkankę dramatu oraz zawartego w nim zbiorowego 
mitu, uniemożliwiały przyjęcie utrwalonych interpretacji. Na taki wydźwięk 
przedstawienia pracował również jego scenariusz, utworzony z różnych frag-
mentów dramatu Adama Mickiewicza dopełnionych misternie konstruowa-
ną warstwą wizualną. Grzegorzewski rozmontował wszystkie części Dziadów, 
porozrywał związki między poszczególnymi scenami, by z wybranych frag-
mentów złożyć nową całość. Zmieniając punkty oglądu podjętych w pier-
wowzorze kwestii, zestawił teksty i obrazy w sposób zaskakujący, zmuszając 
widzów do reinterpretacji utworu. Złożoność powstałego w ten sposób tekstu 
utrudniała ocenę całości, raczej zachęcała do wielu niejednorodnych, krytycz-
nych przewartościowań niż opowiadania się za jedną interpretacją. Podsta-
wową zasadą spektaklu stawała się heterogeniczność, niejasność, podwoje-
nie. Grzegorzewski wydawał się dekonstruować wspólnototwórcze, a więc 
performatywne działanie Dziadów, ale zamiast niego nie ustanawiał nowego 
performatywu. Uruchamiał proces, kierunkował go, ale nie nazywał wprost 
jego tematu i celu. Tworzył niejednoznaczne połączenia między światem sce-
nicznym a rzeczywistością pozateatralną, sygnalizował konieczność nowej 
lektury Dziadów właśnie w tym kontekście, ale niczego nie wyrażał wprost. 
Operował więc – tak charakterystycznym dla peryperformatywu – zaprze-
czeniem i zestawieniem, które mogą zmieniać swoje znaczenie w zależności 
od okoliczności historycznych.

Metoda montażu

Fakt, że akty peryperformatywne są w punkcie wyjścia referencyjne wobec 
wszystkiego, skłania mnie jednak do przyjęcia jeszcze jednego „narzędzia” 
metodologicznego – zasady montażu opisanego przez Georges’a Didi-Hu-
bermana w książce Strategie obrazów. Oko historii 1. Autor analizuje w niej 
dwa teksty Bertolta Brechta: Arbeitsjournal i atlas obrazów zatytułowany 
Kriegsfibel, w których Brecht wyciął, skleił, zestawił i skomentował doku-
menty wizualne oraz reportaże fotograficzne dotyczące II wojny światowej, 
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proponując w ten sposób alternatywną wizję historii oraz ujawniając niezli-
czoną ilość motywów dotąd niedostrzeżonych, symptomów, powiązań na 
przecięciu wydarzeń290. Zasada montażu jest w kontekście peryperformatyw-
ności o tyle cenna, że wydaje mi się bardzo bliska metodzie Sedgwick – jest 
rodzajem peryperformatywnej strategii. Opiera się na zasadzie otwartej re-
ferencyjności i nigdy nie jest zamknięta na proces transformacji. Wskazując 
na paradoksalną siatkę zależności, rozdziera dotychczasowy obraz dziejów 
i dopuszcza możliwość nowego spojrzenia na historię. Poprzedzony demon-
tażem materiału montaż polega więc na komponowaniu heterogenicznego 
układu, który zmusza odbiorcę do szukania nowych powiązań między obra-
zami i motywami291, „konfrontując każdy obraz ze wszystkimi pozostałymi, 
wszystkie obrazy z historią, która z kolei umieszcza samą kolekcję ikonogra-
ficzną w perspektywie niesłychanej pracy wyobraźni politycznej”292. Montaż, 
podobnie jak akty peryperfomatywne, ma wymiar krytyczny. Prowadzi bo-
wiem do efektu wyobcowania, a jak za Brechtem pisze Didi-Huberman: „wy-
obcowywanie jest operacją poznawczą, która umożliwić ma krytyczne spojrze-
nie na historię”293. Efekt obcości wydobywa z przedstawionych procesów ich 
podstawowy gestus społeczny, uhistorycznia je294, a następnie podaje w wątpli-
wość całą znaną rzeczywistość. Chodzi więc „o przekomponowanie wyobraże-
nia o innych możliwych relacjach w samej immanencji” rzeczywistości295. Ten 
element zasady montażu jest, moim zdaniem, szczególnie ważny w procesie 
uwidaczniania aktów peryperformatywnych. Krążące wokół performatywu 
niejednoznaczne, rozproszone, tworzące luźne sieci wypowiedzi i działania 
mogą pozostać niezauważone lub zignorowane i uznane za element perfor-
matywu. Ich chwilowe wyobcowanie – zarówno w obrębie działań scenicz-
nych, jak i procesie interpretacji – pozwala wyodrębnić peryperformatywy 
i ukazać pojedyncze akty oraz ich konglomeraty jako coś nieoczywistego, 
a tym samym otwartego na działania analityczne. Interpretacje te mają na 
celu wydobycie ich potencjału krytycznego przez stworzenie (czy też ujaw-
nienie) nowych, nieoczywistych referencji.

Zasada montażu wydaje się też dobrze charakteryzować ogólny sposób 
funkcjonowania spektaklu Dziady – Improwizacje. W tym ujęciu dokona-
ny przez Grzegorzewskiego zabieg demontażu i ponownego montażu tekstu 

290 Por. opis książki na stronie Wydawnictwa Ha!art: http://www.ha.art.pl/wydawnictwo/
katalog-ksiazek/1710-georges-didi-huberman-strategie-obrazow-oko-historii-1.html [dostęp 
26.02.2016].

291 G. Didi-Huberman, Strategie obrazów. Oko historii 1, Kraków 2011, s. 130. 
292 Ibidem, s. 127. 
293 Ibidem, s. 71.
294 Ibidem, s. 70. 
295 Ibidem, s. 74.
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Mickiewicza prowadzi do jego wyobcowania oraz do czegoś, co Didi-Huber-
man nazywa montażem temporalnym – dwoistym ruchem opisanym przez 
Waltera Benjamina:

[…] każde wydarzenie historyczne rozpatrywane poza kroniką musi zostać rozpo-
znane w „podwójnej optyce […], z jednej strony jako odnowienie, przywrócenie, 
z drugiej jako coś, co tym samym jest nieukończone, wciąż otwarte”296. 

Tylko taki dwoisty ruch umożliwia odkupienie, przyszłość, rewolucję:

[…] nie ma […] przyszłości bez rekonfiguracji przeszłości. […] nie ma mowy 
o sile rewolucyjnej bez ponownego montażu miejsc genealogicznych, bez zry-
wania i ponownego splatania rodowodów, bez ponownego przedstawiania całej 
wcześniejszej historii297. 

Proces, który zachodzi w Dziadach – Improwizacjach, polega na zestawie-
niu czasu przeszłego, zapisanego w Dziadach, z czasem teraźniejszym, czasem 
spektaklu i jego kontekstem politycznym. Zakłada również wykorzystanie 
postaci, scen, a wreszcie słów z przeszłości, a do tego słów fundujących wspól-
notę narodową (a więc tego, co Foucault nazywa dyskursem fundamental-
nym), do opowiedzenia o teraźniejszym stanie wspólnoty i skonfrontowaniu 
jej zarówno z przeszłością, jak i przyszłością (a więc do stworzenia swoistego 
komentarza do dyskursu fundamentalnego). W spektaklu dochodzi więc do 
prezentacji modelu społecznego zapisanego w Dziadach oraz do zderzenia 
go z wymogami i potrzebami współczesnego Polaka. Przy czym, jak zauwa-
żyłam wcześniej, działanie Grzegorzewskiego nie jest jednoznaczne ani jaw-
ne. To raczej działanie peryperformatywne, które dopiero w odniesieniu do 
innych dyskursów nabiera znaczenia.

Idąc tymi tropami, staram się zarówno w dalszej części tego rozdziału, jak 
i całej pracy wytężyć swoją „wyobraźnię” polityczną oraz historyczną i zde-
rzyć Dziady – Improwizacje oraz inne spektakle z szerszym, niż ten bezpo-
średnio przedstawiony w nich, kontekstem historycznym i wpisanymi w nie-
go dyskursami.

Dziady kobiece

Dziady – Improwizacje były, w moim odczuciu, spektaklem o kobietach. 
A precyzując – o roli kobiet w polskiej, stworzonej przez mężczyzn, mito-
logii narodowej oraz w życiu politycznym i społecznym, w którym męska 

296 W. Benjamin, Orgine du drame baroque allemand, przeł. S. Muller, A. Hirt, Paris 1985, 
s. 29. Cyt za G. Didi-Huberman, op. cit., s. 141. 

297 G. Didi-Huberman, op. cit., s. 142. 
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kultura i męskie wzorce pogrążone są w głębokim kryzysie. Różnice w rolach 
przypisanych kobietom i mężczyznom w tradycyjnym modelu wspólnoty 
i w spektaklu Grzegorzewskiego wydają się jednym z ważniejszych symp-
tomów zastosowanego przez reżysera montażu czasowego. Grzegorzewski 
zwielokrotnił i skomplikował postaci kobiece. Oddał, na przykład, kobie-
tom kwestie – a niekiedy też role – męskie. I tak, kwestie Księdza z IV części 
Dziadów w spektaklu Grzegorzewskiego wypowiada kobieta, zapisane w ro-
dzaju męskim role duchów złych i dobrych, Aniołów, Archaniołów i chórów 
Archanielskich, a także Belzebuba – również grają kobiety. Najważniejszym 
posunięciem było jednak powierzenie Widzenia Księdza Piotra Pani Rolli-
son. Grzegorzewski nie pominął również, zwykle w inscenizacjach Dziadów 
opuszczanej, sceny z pokoju Ewy. Dzięki temu kobiet w spektaklu Grzego-
rzewskiego jest nie tylko dużo więcej niż w dramacie, ale także pełnią one 
rozmaite funkcje. Nie bez znaczenia wydaje się również fakt, że w spekta-
klu jedyne silne, działające podmioty to oprawcy lub kobiety i że wszystkie 
duchy – sterujące z ukrycia akcją sceniczną – grane są przez aktorki. Postaci 
męskie natomiast, naznaczone są niemocą, słabością, starością, jawną teatral-
nością. Grające w spektaklu aktorki są stosunkowo młode, ich wiek pasuje do 
granych ról. Tymczasem w obsadzie ról męskich – zwłaszcza postaci dwóch 
Konradów (Grzegorzewski podwoił postaci Konrada oraz Guślarza) – w oczy 
rzuca się ostentacyjna nieadekwatność wieku aktora do granej roli.

Takie przewartościowanie ról męskich i kobiecych w obrębie inscenizacji 
Dziadów prowadzi do konfrontacji tradycyjnych i nietradycyjnych ról płcio-
wych oraz wydaje się współgrać z sytuacją życia podziemnego i opozycyjnego 
„Solidarności” w latach osiemdziesiątych. Jak zauważa Shana Penn, a potwier-
dzają to wywiady z kobietami drukowane w książce Szminka na sztandarze, 
kobiety odgrywały wtedy niebagatelną, często wykraczającą poza „tradycyj-
ną”, rolę – to one wydawały gazety, były łączniczkami, a także chroniły męż-
czyzn. Taki układ ról był najbardziej wyraźny właśnie w Warszawie – mieście, 
w którym powstał spektakl Grzegorzewskiego:

To kobiety zbudowały tam główne struktury – opowiada Ewa Kulik […]. – Pa-
miętam pierwsze spotkanie. Brały w nim udział same kobiety. To my wymyśliły-
śmy, jak się zorganizować, jak stworzyć podziemną strukturę i jak nią pokierować. 
Centrala była dziełem kobiet298. 

Tradycyjna „kobiecość” wraz z jej atrybutami stanowiła natomiast świet-
ny kamuflaż:

Setki kobiet, wykorzystując przypisaną im rolę płciową, pracowały w podziemiu. 
Stereotyp służył jako kamuflaż; domowe urządzenia pełniły funkcje schowków. 

298 Sh. Penn, Podziemie kobiet, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2003, s. 67. 
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Papier i sprzęt ukrywano w szafkach na bieliznę, w piekarnikach, pralkach i lo-
dówkach, pod materacami w dziecięcych łóżeczkach299. 

Kobieca rola odciągała uwagę władz, umożliwiała dużo skuteczniejsze 
i bezpieczniejsze działanie niż w przypadku mężczyzn:

Kobieta z torbą lub siatką wyglądała jak osoba idąca z zakupami. Mężczyzna z ple-
cakiem czy torbą sprawiał wrażenie niebezpiecznego konspiranta. Grupa kobiet 
rozmawiających w kawiarni – to przyjaciółki, które przysiadły, by poplotkować. 
Grupa mężczyzn przywodziła na myśl spiskowców knujących przeciw władzy lu-
dowej. Mężczyźni reprezentowali zagrożenie. Kobiety były uosobieniem tego, co 
nieistotne300. 

Taka postawa władz doprowadziła do paradoksalnego odwrócenia trady-
cyjnych ról: kobiety działały, były aktywne; mężczyźni byli aresztowani lub 
musieli się ukrywać. Ich kontakty ze światem opozycji w dużej mierze za-
leżały od działań kobiet. Najbardziej paradoksalne były sytuacje, w których 
kobiety odgrywały rolę „obstawy” mężczyzn:

Ze wzglądu na bezpieczeństwo ukrywający się działacze nie mogli samotnie cho-
dzić na spotkania. Szybko stało się jasne, że mężczyzna pojawiający się w towa-
rzystwie kobiety ma większą szansę przemknąć niezauważony. W razie potrzeby 
mogli udawać zakochaną parę.
Już sama obecność kobiet sprawiała, że władze stawały się mniej podejrzliwe. Ko-
bieta nadawała każdej sytuacji wymiar osobisty. Automatycznie kojarzyła się z ży-
ciem prywatnym – rodziną, domowym ciepłem, talerzem barszczu301. 

Czytany w tej perspektywie spektakl Grzegorzewskiego jawi się, w mojej 
interpretacji, jako pytanie o nowy układ społeczny – przede wszystkim układ 
płci – w obrębie wspólnoty narodowej, a także, jak postaram się wykazać, 
o nową niejednorodną formułę obywatelstwa.

Spektakl ujęty został w klamrę za pomocą dwóch postaci kobiecych. Roz-
poczynał go obraz Pallas Ateny (Weronika Pawłowska) z Nocy listopadowej Sta-
nisława Wyspiańskiego, która pojawiała się w foyer na tle kolumnady Pałacu 
Kultury i Nauki, co, jak zauważyła Małgorzata Sugiera, było znakiem ironii 
dziejów302. Kończył się natomiast Widzeniem Księdza Piotra w wykonaniu 

299 Por. ibidem, s. 121.
300 Ibidem, s. 121–122. 
301 Ibidem, s. 122. 
302 Por. M. Sugiera, Między tradycją i awangardą, s. 85. Sugiera zauważa, że Wyspiański 

przeniósł postać Pallas Ateny z portyku Pałacyku w Łazienkach, który król Stanisław August 
Poniatowski, wbrew rozbiorom, zbudował na znak potęgi niepodległego państwa. Pałac Kul-
tury i Nauki, na którego tle pojawiała się Pallas Atena w spektaklu Grzegorzewskiego, jak za-
uważa Sugiera, powstał jako „dar przyjaźni ościennego mocarstwa”. Oba pałace są dla Sugiery 
czytelnym znakiem ironii dziejów. 
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Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej, która w ciężkiej niczym zbroja, czarnej suk-
ni stała na tle zbudowanej na scenie kolumnady, przypominającej front Pa-
łacu Kultury. Po jej monologu następował już tylko epilog, w którym młody 
Konrad spotykał starego Konrada. Pani Rollison nie schodziła jednak na ten 
czas ze sceny – cały czas leżała w jej centrum.

Kluczowe dla spektaklu znaczenie tych postaci świetnie wydobywała Mał-
gorzata Sugiera. To im przypisywała siłę oddziaływania. Pisała, że w scenach 
z  ich udziałem: „granica między światem przedstawionym a realnym nie-
bezpiecznie znika, porażając widzów autentycznością i wagą scenicznego 
cierpienia”303. Ikonograficzne połączenie postaci Pani Rollison z Pallas Ate-
ną sprawiało, że „Rollisonowa była […] główną postacią scenicznej akcji”304. 
Ten efekt stawał się dla Sugiery jeszcze wyraźniejszy przez zderzenie tych po-
staci z Guślarzami, jednym wywołującym „obraz tego, co działo się «onego 
czasu», kiedy istniał jeszcze autentyczny związek między światem żywych 
i umarłych”305, drugim – kuglarzem306, oraz z Konradami – (zbyt) mło-
dym (Wojciech Malajkat – rocznik 1963) i (zbyt) starym (Mieczysław Mile-
cki – urodzony w roku 1907). Również pozostałe męskie postaci w spektaklu 
pozbawione były mocy. Studenci, którzy pojawiali się w foyer, śpiewali ele-
gijną pieśń i opisywani byli jako postaci pobladłe307 lub nieco widmowe308. 
Podkreślano też młodość mężczyzn w scenie więziennej (Frejend – Wojciech 
Magnuski, Żegota – Krzysztof Strużycki, Ks. Lwowicz – Piotr Polk, Tomasz 
Zan – Zbigniew Zamachowski, Feliks Kółakowski – Ireneusz Dydliński, Jan 
Jankowski – Dariusz Jakubowski), przypominających współczesnych studen-
tów: „ci młodzi chłopcy prosto z majówki, trafiają do więzienia” – stwierdzała 
Elżbieta Morawiec309. Grzegorz Niziołek pisał o nich natomiast: „Młodzi to-
warzysze Konrada w celi są przyprószeni szarością i równie jak stary Konrad 
zanurzeni w śmierci”310. Dopiero w trzeciej części – w kręgu Senatora (Sena-
tor – Andrzej Żarnecki, Doktor – Jan Krzyżanowski, Pelikan – Jacek Jarosz, 
Bajkow – Stanisław Brudny), jak zauważa dalej Niziołek, w kontraście do 
wcześniejszych dzieci, młodzieńców, starców, pojawiają się mężczyźni, czyli 
„polityczni oportuniści”311.

303 Ibidem, s. 86.
304 Ibidem, s. 88–89.
305 Ibidem, s. 87. 
306 Ibidem, s. 88.
307 J. Walaszek, Wskrzeszanie wspomnień, „Dialog” 1989, nr 4, http://jerzygrzegorzewski.

net/?artykul=wskrzeszanie-wspomnie [dostęp 26.02.2016].
308 Por. G. Niziołek, Spróchniała księga pamięci, s. 81. 
309 E. Morawiec, Nie stargam cię – nie! Ja uwydatnię, „Tygodnik Powszechny”, 12 VI 1988, 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/20003,druk.html [dostęp 26.02.2016].
310 G. Niziołek, Spróchniała księga pamięci, s. 82.
311 Ibidem, s. 84. 
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Podobnie o wyjątkowym znaczeniu Pallas Ateny i Pani Rollison na tle 
męskich postaci pisała Joanna Walaszek:

Wizja rodzi się z żarliwego pragnienia nieszczęśliwej matki. Ostatniej z szeregu ko-
biet – matek, opiekunek, aniołów obecnych na scenie. Rollisonowa skupia w sobie 
doświadczenia ich wszystkich, tak jak skupia w sobie ból Konrada, Rollisona i in-
nych. To ona staje się główną postacią Dziadów. Nie Konrad – on uosabia tylko 
cierpienie. Nie Ksiądz – uosobienie współczucia. To ona wyraża pełnię naszego do-
świadczenia, cierpienie, współczucie i – mimo wszystko – nadzieję. Wielka aktorka 
wydobywa wszystkie odcienie tych uczuć, wie, że są to uczucia, które towarzyszą 
nam od pokoleń. W tej ostatniej scenie, ubrana w ciężką, srebrno-czarną suknię, 
stoi na tle kolumnady jak Pallas Atena w pierwszym obrazie przedstawienia312. 

Wydaje mi się więc, że przywołanie Pallas Ateny z dramatu Wyspiańskiego 
nie jest nawiązaniem tylko ikonograficznym. Pallas Atena w Nocy listopadowej 
roznieca przecież powstanie, namawia do buntu i walki. Istotne wydaje mi się 
również to, że w dramacie Wyspiańskiego osobami wzywającymi do walki, a póź-
niej wspierającymi zryw powstańczy są boginie – kobiety. Potencjał hamujący 
siłę rewolucyjnego zrywu, burzący plany Pallas, kierujący ku klęsce, niosą bogo-
wie – mężczyźni: Ares, Hermes i, przede wszystkim, nieobecny, ale decydujący 
o losach walki Zeus. Wezwani przez Pallas do walki mężczyźni nie są w stanie 
się zorganizować, są zbyt słabi, by wygrać. Konstrukcja męskich podmiotów 
i układ sił w tym spektaklu Grzegorzewskiego wydaje się przypominać sytua-
cję z dramatu Wyspiańskiego. Poza tym Pallas Atena jest kobietą, która zostaje 
przez mężczyzn oszukana i oddalona. Choć Pallas się buntuje, nie chce posłu-
chać rozkazu przekazanego jej przez Hermesa, wobec woli Zeusa musi ustąpić, 
zwołać swoje pomocnice i zostawić powstańców na pewną klęskę. Jedna z ostat-
nich wypowiedzianych w dramacie Wyspiańskiego kwestii brzmi:

Igraszką byłam w ręku Boga
Ja gwiazda, którą Bóg zapala.
Oto mię jego głos powala,
Że odejść muszę313.

Czy to gorzkie, wyrażające niemoc w stosunku do boskich wyroków, 
wyznanie nie przypomina okrzyku Pani Rollison:

Wyrzucili go oknem – czy ty masz sumienie?
Syna mego tam z góry, na bruki, na kamienie.
Me dziecię, mój jedynak! mój ojciec-żywiciel –
A ten żyje, i Pan Bóg jest, i jest Zbawiciel!314

312 J. Walaszek, Wskrzeszanie wspomnień.
313 S. Wyspiański, Noc listopadowa [w:] idem, Dramaty, Kraków 1955, s. 682. 
314 J. Grzegorzewski, scenariusz spektaklu Dziady – Improwizacje według Dziadów A. Mic-

kiewicza, Archiwum Teatru Studio w Warszawie, s. 72. 
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Zdziwienie Pallas faktem, że Zeus sprzyja jej przeciwnikom, a tym sa-
mym – księciu Konstantemu i  jego poplecznikom, może być równe zdzi-
wieniu Pani Rollison, że Bóg wydaje się pomagać ciemiężycielom jej syna 
i narodu.

Analogia między Nocą listopadową a Dziadami polegałaby więc także na 
próbie przedstawienia, czy raczej zbadania możliwości i formy buntu kobiecych 
bohaterek przeciwko tradycyjnie „męskiemu” porządkowi, który przypisywa-
ny jest oprawcom, ale również sankcjonującemu go prawu boskiemu – czy 
raczej prawu symbolicznemu. Przy czym „prawo symboliczne” jest tu w dużej 
mierze też ustanawiane przez narodowy mit, który rozpisuje role kobiet, męż-
czyzn, wizerunek oprawców, a nawet Boga w ściśle określonej strukturze, która 
wchłania każdy przejaw indywidualności i słabości – traktowanej tu jako swego 
rodzaju „postawa etyczna”. Jak pisze Maria Janion: „Polska «narracja publicz-
na» wyznacza bardzo określone role Polakom i Polkom”315. Polska wspólnota 
narodowa oparta jest na wspólnotach mężczyzn podporządkowanych stereo-
typowemu ideałowi męskości zawierającemu w sobie etos walki z wrogiem, 
zagrażającym ich narodowi (zaatakowana ojczyzna przedstawiana bywa często 
jako ciało kobiety). W tym układzie kobieta ma spełniać przede wszystkim 
rolę matki: „Męskie braterstwo idealizuje macierzyństwo i stara się wykluczyć 
«wszelkie niereprodukcyjne dyskursy seksualności z dyskursu narodowego»”316. 
Natomiast w czasie niewoli narodowej matka, stanowiąca również alegorię na-
rodu – Polonię – jest martwa i synowie pragną ją wskrzesić317. Na tej szachow-
nicy ważna jest także funkcja oprawcy, przedstawianego jako brutalny, plugawy 
żołdak. Niezwykle istotną rolę odgrywał też mesjanizm, który wprzęgał religię 
w służbę sprawie narodowej i sprawił, że „polityka faktycznie zapanowała nad 
religią”318. W Dziadach – Improwizacjach układ ten zostaje powielony, ale też 
dochodzi w nim do pewnych przewartościowań. Z jednej strony każda z po-
staci zostaje włożona w rolę określoną przez mitologię. Konrad młody i stary, 
Guślarze (Józef Wieczorek oraz Jerzy Zelnik), studenci, Ksiądz Piotr (Piotr 
Polk) – tworzą momentami męską wspólnotę zorganizowaną wokół sprawy 
narodowej. Większość postaci kobiecych przywodzi na myśl rozmaite warian-
ty Matek Polek i Polonii. Oprawcy zostają zredukowani do groteskowych, ka-
rykaturalnych, jednoznacznie złych i bezwzględnych typów. Ze sceny padają 
również najważniejsze teksty mesjanistyczne – Wielka Improwizacja i, prze-
de wszystkim, Widzenie Księdza Piotra. Jednakże ten układ na każdym po-
ziomie zostaje zaburzony. O zmianie znaczenia oraz statusu postaci męskich 
i kobiecych już pisałam. Teraz warto tylko dodać, że większość licznych postaci 

315 M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna, s. 273.
316 Ibidem, s. 272–273.
317 Ibidem, s. 273.
318 Ibidem, s 278. 
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kobiecych nie sprawia wrażenia martwych, zranionych czy zgwałconych przez 
wroga na znak niewoli narodowej. Grzegorzewski dokonał jednak kolejnych 
przesunięć. I tak, teksty mesjanistyczne zostają wypowiedziane przez postaci, 
które nadwyrężają ich wymowę: słabego młodzieńca – Konrada, oraz cierpią-
cą kobietę – Panią Rollison.

Patrząc na panujący na scenie układ, w którym postaciami znajdującymi 
się po „dobrej” stronie są „niemęscy” mężczyźni i te z postaci kobiecych, któ-
re cechy przypisywane ich płci – jak, na przykład, opiekuńczość, macierzyń-
stwo – łączą z aktywnością, natomiast reprezentantami stereotypowej mę-
skości są polityczni oportuniści, można dojść do wniosku, że właśnie pewna 
słabość, wrażliwość, emocjonalność identyfikowane z kobietami (w przypadku 
postaci kobiecych połączone z takimi stereotypowo męskimi cechami, jak zde-
cydowanie, nastawienie na działanie), są tu jedyną możliwą postawą etyczną. 
Podobny układ funkcjonował w Operetce, gdzie „stereotypowo męscy” byli 
jedynie rewolucjoniści. W obu przypadkach męskość zostaje nacechowana 
pejoratywnie – oznacza przede wszystkim przemoc i bezwzględność, skoja-
rzona zostaje z rzezią. Męskość w (tych) spektaklach Grzegorzewskiego nie 
jest więc godna podziwu czy szacunku, jest raczej czymś, czego należy się bać. 
Słabość natomiast nie staje się cechą przypisywaną przez Grzegorzewskiego 
jedynie kobietom. Innym jej wymiarem jest również „słaba” tożsamość, która 
przejawia się w połączeniu – w obrębie jednego podmiotu – cech stereotypo-
wo uważanych za męskie i kobiece oraz w nieumiejętności wypełnienia przez 
postać przypisanej jej (czy to w dramacie czy w społeczeństwie) roli. Owa 
„słaba tożsamość” w Operetce cechowała na przykład Fiora, w Dziadach – Im-
prowizacjach najbardziej uderzająca jest natomiast w postaci młodego Kon-
rada, który nie potrafi również podjąć mesjanistycznego mitu, ugina się pod 
ciężarem „narodowego obowiązku i mitologii”.

„co wam się marzy”

Pierwszym zobaczonym na scenie Teatru Studio obrazem były siedzące po 
lewej stronie sceny przy stole kobiety. Jedna – dojrzała, z otwartą książką 
w ręce (Wiesława Niemyska) i druga – młoda, przylepiona do trzymanego 
w rękach drewnianego okna (Hanna Polk), oraz trzecia – siedząca na ziemi, 
oparta o nogę stołu kilkuletnia dziewczynka (Ewa Rudnicka). Stół znajdował 
się tuż przy lewej kulisie, w połowie głębokości sceny. Na początku wydawało 
się, że został umieszczony na marginesie, a siedzące przy nim, nieme, nieru-
chome kobiety i dziewczynka – wypchnięte poza centrum akcji. Gdy jednak 
przed kadrującą je ramą pojawi się jeden z Guślarzy (Jerzy Zelnik), drugi wy-
łoni się za nim (Józef Wieczorek), a stary Konrad – po drugiej (prawej) stro-
nie sceny, stół staje się punktem, w którym spotykają się linie kierunkowe 



123Rozdział 1. „Imagine all the people / living life in peace”

wyznaczane przez męskie postaci „odprawiające (czy raczej inscenizujące) 
obrzędy”. Coraz silniej oświetlany – stanowi miejsce, w którym pojawiają się 
wywoływane przez Guślarzy widma. Pierwszymi zjawami podczas obrzędu 
zdają się właśnie te postaci kobiece, przywołane jako wspomnienie starego 
Konrada, który, po słowach Guślarza informującego o rozpoczęciu obrzędu, 
z sentymentem kieruje się w stronę stołu i siłą swej pamięci uruchamia sie-
dzące przy nim, niegdyś opuszczone przez niego, kobiety. Następuje scena 
z kołatkiem – scena, w której uruchamiane są najbardziej tradycyjne obrazy 
rodziny z czasu zaborów: Matka Polka, na którą wystylizowana jest dojrza-
ła, ubrana w długą, ciemną spódnicę kobieta, skłania dzieci do modlitwy za 
nieobecnego, przywołanego w widoku pustego krzesła, „ta-ty”, później zaś za 
dusze czyśćcowe, według tradycji święta Dziadów. To obraz ciepły, melancho-
lijny, sentymentalny. Jest w nim jednak również coś groteskowego, zwłaszcza 
że kobieta i dziewczynka, odegrawszy swe role, uciekają ze sceny, a po chwili 
rozbrzmiewa niewieści głos śpiewający „ciemno wszędzie, głucho wszędzie”. 
Kobiety zaś wtapiają się w odprawiającą Dziady gromadę. Przy stole nato-
miast zaczną się pojawiać kolejne zjawy: Widmo (Wojciech Malajkat) oraz 
Doktor (Andrzej Żarnecki). Staje się on więc ośrodkiem seansu urządzonego 
na scenie. Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę ostentacyjną teatralność ob-
rzędu, na którą wskazywała przede wszystkim Małgorzata Sugiera, przywołany 
widok Matki Polki z dziećmi staje się obrazem nie tyle wywołanym z prze-
szłości, ile zainscenizowanym. W tej perspektywie istotna wydaje się również 
jego nadmierna stylizacja. Obraz ten ewokował u Joanny Walaszek skojarze-
nie z Weselem – dziewczynka patrząca przez okno (Hanna Polk) kojarzy się 
z Isią319, a Małgorzata Dziewulska nawiązywała do niego po latach, używając 
sformułowań „legendarne dzieci” oraz „mityczne kobiety”320. Obrazy dobrze 
rozpoznawalne, wręcz stereotypowe, tworzą sytuację modelową, idealną do 
syntetycznej inscenizacji figur: rodziny, kobiet, dzieci, oczekiwania i melan-
cholijnej tęsknoty za ciepłem domowego ogniska. Ponadto aranżacja tej sce-
ny, nawet w elementach, które nie wywołują od razu określonych konotacji 
literackich czy malarskich, jest mocno stypizowana. Mamy tu reprezentację 
trzech pokoleń kobiet, wszystkie zastygłe przy jednym stole w geście oczeki-
wania. Czy nie jest to obraz wspólnego, przekazywanego z pokolenia na po-
kolenie losu kobiet w Polsce? Tylko najstarsza kobieta nosi ciemny strój. To 
ona odgrywa tu rolę Matki Polki, Matki-żałobnicy, ona też objaśnia dziew-
czynkom zasady chrześcijańskiego zachowania i skłania do modlitwy. Od-
grywa tu więc rolę mitycznej strażniczki domowego ogniska i przekazicielki 
dziedzictwa narodowego. Zupełnie pominięta zostaje kwestia rozbieżności 
między tym mitem a historią:

319 J. Walaszek, Wskrzeszanie wspomnień.
320 M. Dziewulska, Inna obecność, s. 69.
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Ze źródeł historycznych dowiadujemy się, że kobiety nie ograniczały się do wpa-
jania dzieciom miłości do ojczyzny w domowym zaciszu. Społeczne, gospodarcze 
i polityczne wstrząsy, jakie kraj przeżywał w XIX wieku, sprawiły, że Polki wyszły 
z domu, nie pozostawały już w cieniu mężczyzn321 

– pisze Shana Penn. Podkreśla również, że przekazywanie tradycji między mat-
kami i córkami obejmowało przede wszystkim działalność konspiracyjną322, 
która była kontynuowana zarówno w czasie II wojny światowej, jak i w pod-
ziemnym działaniu „Solidarności” – także w okresie, w którym odbyła się 
premiera analizowanego spektaklu. Jednocześnie jednak oficjalny dyskurs 
narodowy – w tym dyskurs „Solidarności” – powielał nieprawdziwy wizeru-
nek odseparowanej od walki, a jedynie biernie wspierającej mężczyzn kobiety. 
Mężczyzna, który miał walczyć o wolną Polskę, niczym romantyczny boha-
ter, musiał pożegnać kobietę. W imię tego toposu, jak zauważa Maria Janion 
(w rozmowie z Shaną Penn), na zewnętrznej stronie ogrodzenia stoczniowcy 
wywiesili transparent z fragmentem XIX pieśni powstańczej, nawiązując do 
toposu rywalizacji między ojczyzną a kobietą323. Dla tej sceny wydaje mi się 
również istotny fakt, że, jak mówi dalej Janion, w roku 1980 wśród stocz-
niowców wielką popularnością cieszyła się Piosenka do córki. „Opowiada ona 
o ojcu, który nie może być przy swojej córeczce, ponieważ Polska jeszcze nie 
jest wolna”, a dopóki Polska nie jest wolna, on nie może zaznać szczęścia. „Wy-
nika z tego przesłanie, że mężczyzna musi opuścić dom i poświęcić życie dla 
ojczyzny”324. Właśnie z takiego myślenia wydaje się wyrastać ta scena, choć 
trudno mi orzec, czy przywołany w niej stereotyp potraktowany jest jako wzo-
rzec oraz ideał. Scena, która początkowo sprawia wrażenie osobistego wspo-
mnienia starego Konrada, zostaje zaaranżowana w schematyczny sposób oraz 
włączona w obrzęd Dziadów – wydaje się raczej ilustrować proces kształtowania 

321 Sh. Penn, op. cit., s. 232.
322 Ibidem, s. 222. 
323 Według Marii Janion zdanie na transparencie brzmiało: „Niepodległość Polski to two-

ja rywalka”, natomiast w numerze 12 gdańskiego almanachu „Punkt”, w zestawieniu Mury 
Stoczni Gdańskiej – sierpień 1980 (oprac. W. Maksymowicza) znajduje się zdanie: „Pamiętaj żeś 
Polka, o Polskę to walka, a jako żeś Polka, to twoja rywalka”. Sens napisu Janion interpretuje 
jako: „Kobiety, nie przeszkadzajcie nam, my walczymy o Polskę” – to właśnie zdanie było wie-
lokrotnie błędnie przytaczane jako faktyczna treść transparentu (por. np. A. Graff, Świat bez 
kobiet, s. 36; S. Walczewska, Damy, rycerze i feministki, Kraków 2006, s. 95). Bardzo dziękuję 
prof. Zbigniewowi Majchrowskiemu, który zwrócił mi uwagę na tę pomyłkę. 

324 Sh. Penn, op. cit., 241–242. Stosunkowo niedawno popularyzują się narracje, które 
mocno weryfikują udział kobiet w działaniach „Solidarności” – por. np. pełnometrażowy film 
dokumentalny Solidarność według kobiet Marty Dzido i Piotra Śliwowskiego, którego premiera 
odbyła się w 2014 r. (produkcja: Emotikonfilm Piotr Śliwowski, Polska 2014); por. np. https://
web.facebook.com/SolidarnoscWedlugKobiet/timeline [dostęp 14.02.2016] oraz http://www.
solidarnoscwedlugkobiet.com/ [dostęp 14.02.2016]. 



125Rozdział 1. „Imagine all the people / living life in peace”

i zawłaszczania osobistej perspektywy przez zbiorowe wyobrażenia. Rzekome 
wspomnienie Konrada – jest obrazem niemal mitycznym. Zamiast wspólno-
ty losu – ewokuje wspólnotę wyobraźni, formowanej za pomocą podobnych 
schematów przez wiele pokoleń. Zwłaszcza że podobny, równie stereotypowy 
wizerunek kobiet, jak we wspomnieniu starego Konrada, powraca w jednej 
z pierwszych scen zaraz po obrzędzie w sekwencji między Ewą (Hanna Polk) 
i Marceliną (Monika Świtaj). Dwie ubrane na czarno dziewczyny rozmawiają 
o modlitwach za bohaterów, którzy cierpią za ojczyznę. Grzegorzewski przy-
wołał obraz z Warszawianki Wyspiańskiego. Postaci siadają przy klawikordzie, 
śpiewają dość beztroskie fragmenty Pieśni Strzelca z I Części. Scena ta jest nie-
mal ostentacyjnie naiwna. Postaci kobiece są z jednaj strony pokorne, oddane 
Bogu i ojczyźnie, z drugiej – skrajnie bezrefleksyjne, schematyczne, dziecin-
ne. Usprawiedliwieniem dla takiej aranżacji jest fakt, że scenę uznać można 
za projekcję snu leżącego na scenie młodego Konrada. Poprzednia sekwen-
cja kończy się bowiem kwestią spoglądającego w stronę kobiet Anioła Stróża 
(Anna Romantowska): „Jaki sen był mego syna?”. Obraz dziewczyn zostaje 
skontrastowany z brutalną i groteskową sceną Salonu Warszawskiego, który 
również można uznać za sen. W takim układzie wydaje się, że w wyobraźni 
chłopca kobiety w tradycyjnych rolach stanowią przeciwwagę dla koszmaru 
rzeczywistości. O takich kobietach śni i marzy Konrad. Ceną za bycie jego 
fantazmatem jest skrajna infantylizacja i brak indywidualności tych postaci.

Znaczące wydaje się to, że wizerunek kobiet w tych scenach w swojej sty-
listyce nie odnosi się do żadnego konkretnego czasu historycznego. Może 
pochodzić z XIX lub XX wieku i być interpretowany zarówno jako nawią-
zanie do Mickiewicza, jak i do Wyspiańskiego. Ilustruje też w dużej mierze 
wyobrażenia na temat ról płciowych w obrębie wspólnoty narodowej, opi-
sane powyżej w kontekście „męskich” strajków w stoczni. Ta swoista „uni-
wersalność” obrazu świadczy o anachronizmie zbiorowej wyobraźni wyzna-
czającej kobietom ściśle określony sposób funkcjonowania, który co prawda 
nie pokrywał się z rzeczywistością, ale był konsekwentnie podtrzymywany 
w oficjalnej narracji, również historycznej, na temat „Solidarności”. Kobiety 
miały więc w zbiorowej wyobraźni pojawiać się w postaci Matek Polek czy 
Polonii. „Kobiety znów płaczą, robią kanapki, posyłają do walki kolejnych 
synów”325 – pisze Agnieszka Graff. Gdy mężczyźni dzięki „Solidarności” na 
powrót stawali się „męscy”, kobiety miały znów stać się „kobiece”.

Po zakończeniu obrzędu kobiety wracają do poprzednich czynności. Tuż 
przy nich pojawia się młody Konrad (Wojciech Malajkat) i postać przy-
pominająca Wernyhorę (Jerzy Zelnik). Wernyhora intonuje pieśń zemsty. 
Kobiety pozostają wobec niej całkowicie obojętne. Choć trwają w swoich 

325 A. Graff, Świat bez kobiet, s. 36.
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wystylizowanych pozach – nie interesuje ich narodowa zemsta. Dopiero gdy 
młody Konrad przejmuje pieśń, a Wernyhora upada na stół, podrywają się, 
a najstarsza z nich (Wiesława Niemyska) mówi z pogardą i poirytowaniem:

Pójdźcie spać, dzieci, co wam się marzy326 

– odcinając się od idei narodowej zemsty, postrzegając ją jako naiwną i dzie-
cinną, a przy tym stawiając mężczyzn w pozycji rozmarzonych, nieracjonal-
nych dzieci.

Warto może również zaznaczyć, że wspominający kobiety stary Konrad 
wydaje się życiowo przegrany, zrozpaczony, zrezygnowany, samotny. Zgodnie 
z toposem męskiego bohatera narodowego – opuścił rodzinę i zrezygnował 
z życia osobistego w imię walki za ojczyznę. I poniósł klęskę. Irytacja kobiet 
spowodowana pieśnią zemsty wydaje się więc buntem przeciwko zobowiąza-
niu do walki o wolność narodową. Podczas obrzędu egzorcyzmom podlegają 
Pustelnik-Widmo (Wojciech Malajkat) i Doktor (Andrzej Żarnecki – póź-
niej w roli Senatora), czyli postać, która w dalszej części dramatu ma stać się 
bohaterem narodowym, oraz wróg ojczyzny. Egzorcyzmowany jest też chyba 
powtarzający się od wieków w polskiej tradycji (również literackiej) binarny 
układ: bohater – wróg. Jeśli dodać do tego pierwszą scenę – to egzorcyzmom 
podlegałaby też postać Matki Polki lub może raczej – starego Konrada, który 
opuścił rodzinę. Dodatkowo obrzędy ujęte są również w strukturę IV Części 
Dziadów. Sceny rodzinne przynależą więc do godziny miłości, pojawianie się 
Pustelnika-Widma do godziny rozpaczy, a Doktora – do godziny przestrogi. 
Taki układ wydaje się kolejną wersją tradycyjnego schematu narodowego, 
uzupełnia przypisane postaciom role odpowiadającymi im emocjami i oce-
ną etyczną. Ten montaż dwóch nawzajem się potwierdzających i uzupełnia-
jących scenariuszy pokazuje sposób wzmacniania oraz (emocjonalnego oraz 
moralnego) sankcjonowania stereotypowych figur w polskiej mitologii na-
rodowej. W scenie obrzędów pokazany zostaje więc pewien narodowy sche-
mat wraz z mechanizmem jego powielania, sankcjonowania i umacniania na 
wielu różnych płaszczyznach. Z jednej strony narodowe schematy w obrębie 
dramatu Mickiewicza wydają się adekwatne w określonym kontekście histo-
rycznym, wyznaczonym przez czas i okoliczności powstania utworu. Jako ta-
kie – wzbudzają sentyment, pragnienie ich ożywienia. Jako uteatralizowany 
obrzęd, odprawiany, dodajmy, w roku 1987, schematy narodowe wydają się 
fatalistyczne, karykaturalne, groźne. W ten sposób osiągnięty zostaje efekt, 
który Didi-Huberman za Brechtem i Benjaminem nazywa dialektyką. Widz 
nie jest w stanie opowiedzieć się po którejś ze stron, lecz raczej zachęcany jest 
do zajmowania wielu różnych stanowisk:

326 J. Grzegorzewski, scenariusz spektaklu Dziady – Improwizacje, s. 16.
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Zająć stanowisko, to usytuować się przynajmniej dwukrotnie, przynajmniej 
z dwóch stron, które składają się na każde stanowisko, ponieważ każde stanowi-
sko jest nieuchronnie względne. […] Zająć stanowisko, to pragnąć, żądać czegoś, 
to usytuować się w teraźniejszości i zmierzać w przyszłość. Wszystko to jednak ist-
nieje tylko na gruncie czasowości, która nas poprzedza. […] Żeby wiedzieć, trzeba 
więc przebywać w dwóch przestrzeniach i dwóch czasowościach jednocześnie327. 

Dlatego:

Tam, gdzie opowiedzenie się narzuca jakiejś części najważniejszy warunek, krzyw-
dząc pozostałych, stanowisko zakłada wydajną i konfliktową współobecność, dia-
lektykę wielości [podkr. – G.D.-H.]328. 

Dzięki temu w Dziadach – Improwizacjach widz konfrontowany jest, 
moim zdaniem, z tezą, że tradycja oraz tożsamość narodowa i wywiedzio-
ny z nich schemat ról płciowych są wytworem historycznym, a ten jako 
taki – zawiera określony społeczny gestus odwołujący się do czasu jego po-
wstania. Nie jest on więc czymś esencjalnym, lecz skonstruowanym, dlate-
go może ulec rozpadowi lub modyfikacji, dopasowując się do nowej sytuacji 
i układów społecznych.

„My uprosiłyśmy Boga, / By cię oddał w ręce wroga”

Zupełnie inaczej wydają się funkcjonować postaci kobiece w końcówce pierw-
szej i w drugiej części przedstawienia. Grzegorzewski w rolach niemal wszyst-
kich Duchów i Aniołów obsadził kobiety, zmieniając rodzaj wypowiedzi na 
żeński. Kobietami są: Anioł Stróż (Anna Romantowska), Duch wypowiada-
jący tekst „Człowieku! gdybyś wiedział…” (Teresa Budzisz-Krzyżanowska), 
Duchy nocne (Anna Chodakowska, Weronika Pawłowska), Duch, który 
opętał Konrada (Anna Chodakowska). W kolejnych scenach, jak mi się wy-
daje, przywołane i zestawione z sobą zostają kolejne modele kobiecości i ma-
cierzyństwa zaczerpnięte z polskiej mitologii narodowej. Grzegorzewski spoił 
postaci w obrębie jednej roli. Tak dzieje się na przykład z postaciami Anioła 
Stróża i Archanioła Pierwszego – granymi przez Annę Romantowską, Ducha 
nocnego i Ducha, który opętał Konrada, w wykonaniu Anny Chodakowskiej, 
Matki i Archanioła Drugiego – w kreacji Wiesławy Niemyskiej. Dzięki temu 
powstaje w miarę konkretny i złożony obraz poszczególnych postaci kobiecych 
oraz napięć powstających między nimi a męskimi bohaterami. Choć postaci 
duchów nie tracą nic na swojej ambiwalencji, stają się jednak bardziej auto-
nomiczne, ciekawe i złożone niż w tekście. Ubrane w białe lub czarne suknie, 

327 G. Didi-Huberman, op. cit., s. 9–10.
328 Ibidem, s. 130.
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płaszcze – dużo bardziej przypominają realne kobiety niż efemeryczne zja-
wy. Kiedy Budzisz-Krzyżanowska przychodzi powiedzieć Konradowi tekst: 
„Człowieku! gdybyś wiedział…”, ubrana jest w długą czarną spódnicę, a na 
ramiona zarzuconą ma rdzawą kapę. Nie jest więc postacią symboliczną. Jedy-
nie w przypadku Romantowskiej – ubranej w płócienną, białą, luźną suknię 
z haftowanym kołnierzem – można mówić o stylizacji anielskiej. Nawet w tym 
przypadku nie chodzi jednak o anioła-kobietę, lecz raczej kobietę o aniel-
skich rysach – niczym z malarstwa prerafaelickiego329. Ponadto kobiety te są 
usytuowane bardzo blisko pozostałych postaci – głównie młodego Konrada. 
Wchodzą w jego świat, obserwują go i są przez niego obserwowane, ich mo-
nologi mówione są często wprost do Konrada, wywołują jego reakcję; kobiety 
nawiązują z nim również kontakt fizyczny, jak w przypadku Budzisz-Krzyża-
nowskiej, która trzyma w ramionach Konrada podczas Małej Improwizacji. 
To wszystko sprawia, że wydają się realnymi, działającymi podmiotami, nie 
zaś efemerycznymi zjawami lub alegoriami. Jednocześnie nie da się ukryć, że 
postaci te są jednak dość mocno stypizowane i – często – nieruchome, przez 
co nabierają cech posągów. Zachodzi więc ciągły ruch między typem, alego-
rią, symbolem a realnymi, żywymi, zindywidualizowanymi kobietami. Jakby 
postaci kobiece mogły działać, jedynie przyjmując określone pozy.

Kobiety w drugiej części spektaklu różnią się jednak od wzorów przywo-
łanych w pierwszej części przede wszystkim przez to, że nie funkcjonują już 
w sferze domowej, nie są uwięzione przy stole, nie pozostają biernym fanta-
zmatem. Stanowią natomiast przeciwwagę dla bezsilnych mężczyzn, zachę-
cają ich do działania, pozostają czynnikiem aktywnym i aktywizującym. To 
one z ukrycia kierują bohaterami, chronią ich, prowokują, prowadzą… To 
Anioły, Duchy w postaci kobiet przyczyniają się do uwięzienia Konrada, one 
sprowadzają na niego wizje, które wygłasza w Improwizacji, one mu przy 
tych widzeniach towarzyszą – czy to jako Duch matczyny w przypadku Ma-
łej Improwizacji, czy jako Duch nieczysty – w Wielkiej Improwizacji, gdzie 
diabłem jest również kobieta. One w końcu dokonują sądu nad Konradem. 
Wydaje mi się, że idąc tropem pewnych analogii, nie zaś dosłownych zna-
czeń, możemy na te postaci spojrzeć dwojako. Z jednej strony kobiece wi-
zerunki duchów z Dziadów przypominają pomocnice greckiej bogini z Nocy 
listopadowej Wyspiańskiego. W kontekście historycznym – myślę, że upraw-
nionym ze względu na czas i miejsce premiery (Warszawa 1987 roku) oraz 
liczne konotacje polityczne spektaklu – można (stosując zasadę montażu) 
zestawić te postaci z działaczkami podziemia „Solidarności”, które, jak pi-
sałam, organizowały życie podziemne, odgrywały role łączników mężczyzn, 
a także ich ochroniarzy330. W tej perspektywie stereotypowe charakteryzacje 

329 Por. G. Niziołek, Spróchniała księga pamięci. 
330 Por. Sh. Penn, op. cit., s. 122. 
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kobiet (prerafaelicki Anioł – Anioł Stróż; kobieta demon – jako Duch, któ-
ry opętał Konrada; Matka-żałobnica/Demeter – jako Archanioł Drugi) bu-
dzą skojarzenie z „tradycyjną” kobiecą stylizacją konspiratorek w szeregach 
„Solidarności”, które używały stereotypów na temat kobiet jako kamuflażu 
(udawały, że są w ciąży lub podkreślały swoją „kobiecość” przez ostry maki-
jaż i bardzo elegancki strój)331. Jednocześnie jednak, co podkreśla zarówno 
Shana Penn, jak i Maria Janion, polityczna działalność kobiet nie przekła-
dała się ani na ich świadomość feministyczną, ani też na zmianę sposobu 
ich traktowania przez mężczyzn. Kobiety i mężczyźni uważali, że ruch fe-
ministyczny nie jest w naszym kraju potrzebny, bo kobiety i tak posiadają 
„szczególną rolę” w obrębie narodowej wspólnoty. W ten sposób „Solidar-
ność”, w tym większość działaczek podziemia, pochwaliła cnoty związane 
z domową, tradycyjną rolą kobiet332. Piszę o tym, ponieważ te pozornie ste-
reotypowe obrazy kobiet, choć aktywne, to jednak, jak nadmieniłam wcześ-
niej, wpisują się w mityczne wizerunki. Przy wnikliwszej analizie okazują 
się jednak mocno ambiwalentne. Wydają się bowiem wchodzić w dialog ze 
znaczeniem i funkcją mitu Matki Polki oraz w ogóle roli kobiety w polskiej 
mitologii narodowej.

Anioł Stróż mówi:

My uprosiliśmy Boga,
By cię oddał w ręce wroga.
Samotność mędrców mistrzyni.
I ty w samotnym więzieniu,
Jako prorok na pustyni,
Dumaj o twym przeznaczeniu333.

Konrad wściekle odpowiada:

Ty, co bliźnich katujesz, więzisz i wyrzynasz
I uśmiechasz się we dnie, i w wieczór ucztujesz,
Czy ty z rana choć jeden sen twój przypominasz,
A jeśliś go przypomniał, czy ty go pojmujesz?334

Zestawienie słów Anioła Stróża – który niczym matka oddaje syna w ręce 
wroga, by był mędrcem i bohaterem – z opisem okrucieństwa oprawcy wy-
daje się co najmniej dwuznaczne. Uruchomiona w tej scenie retoryka może 
się kojarzyć z doprowadzonym do skrajności toposem Matki Polki, której 

331 Ibidem, s. 121–123. 
332 Ibidem, s. 255. 
333 J. Grzegorzewski, scenariusz spektaklu Dziady – Improwizacje, s. 27.
334 Ibidem, s. 34. Scenariusz różni się od nagrania spektaklu, na którym dwie powyżej za-

cytowane kwestie sąsiadują z sobą. 
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zadaniem było urodzenie i wychowanie syna w duchu patriotycznym, a na-
stępnie poświęcenie go ojczyźnie335, obecnym, na przykład, w twórczości Fran-
ciszka Dionizego Kniaźnina. Jak wskazuje Sławomira Walczewska w utwo-
rach Matka Spartanka i Matka Obywatelka, matki „katapultują swych synów 
na pole walki”, a ich największą troską nie jest zdrowie czy szczęście dziecka, 
lecz troska o to, by nie okazało się zdrajcą ojczyzny – „poczwarą dziką”336. 
Skojarzenie jest wzmocnione przez to, że Anioł Stróż obwieszcza Konradowi 
tę nowinę z uśmiechem na ustach, a w jednej z późniejszych scen występuje 
w roli Pierwszego Archanioła, który oskarża Konrada przed Bogiem – jakby 
rozliczając go z wyznaczonego wcześniej zadania.

Zaraz po tej scenie do Konrada przychodzi kolejny Duch. Tym razem 
postać grana przez Teresę Budzisz-Krzyżanowską, pełna pasji i przekonania, 
mówi tekst:

Człowieku! gdybyś wiedział, jaka twoja władza!
Kiedy myśl w twojej głowie, jako iskra w chmurze,
Zabłyśnie niewidzialna, obłoki zgromadza,
I tworzy deszcz rodzajny lub gromy i burze;
Gdybyś wiedział, że ledwie jedną myśl rozniecisz,
Już czekają w milczeniu, jak gromu żywioły,
Tak czekają twej myśli – szatan i anioły;
Czy ty w piekło uderzysz, czy w niebo zaświecisz;
A ty jak obłok górny, ale błędny, pałasz
I sam nie wiesz, gdzie lecisz, sam nie wiesz, co zdziałasz.
Ludzie! każdy z was mógłby, samotny, więziony,
Myślą i wiarą zwalać i podźwigać trony337.

Monolog ten ma Konradowi dodać siły i zapalić go do buntu. Zostaje 
jednak skontrapunktowany odgłosem rozbijanego szkła przywodzącego na 
myśl samobójstwo Rollisona. Takie zderzenie losów Konrada i Rollisona338 
wydaje się natomiast wskazywać na przerażającą konsekwencję wychowania 
w duchu samopoświęcenia i bezwzględnej walki. Wpajana synom od dziecka 
narodowa misja ma charakter samobójczy, jej zwieńczeniem jest cierpienie 
i śmierć. Doprowadza do obłędu. Taki obłędny i chorobliwy charakter ma 
bowiem wywołana monologiem Ducha Mała Improwizacja młodego Konra-
da. Duch – Matka cały czas jest przy nim, patrzy przerażona na konsekwencje 

335 S. Walczewska, Damy, rycerze i feministki, s. 54–56.
336 Ibidem. 
337 J. Grzegorzewski, scenariusz spektaklu Dziady – Improwizacje, s. 35.
338 Zwracała na nie uwagę Joanna Walaszek, pisząc: „Niespodziewanie jej wezwanie odno-

si natychmiastowy skutek. Nie taki, jakiego czekała. Już zrzuciła rdzawą kapę, jest w prostym, 
czarnym kostiumie. Chce odejść. Słyszy dźwięki rozbitej szyby. Gwałtownie się odwraca i widzi 
leżącego na ziemi Konrada-Rol l i sona  [podkr. – M.K.]. Wstrząsają nim konwulsyjne drgaw-
ki, rzuca się na ziemi, bełkocze niezrozumiałe słowa”. Por. J. Walaszek, Wskrzeszanie wspomnień.
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swoich słów, by potem utulić Konrada, niczym małe dziecko. Zachęcony jej 
płomienną przemową Konrad poniósł klęskę.

Dość przewrotne i niepokojące wydaje się również to, że Grzegorzewski 
usunął sprzeciw Konrada przeciw szarganiu „imienia Maryi”, a pieśń Jankow-
skiego zostaje wypowiedziana w całości pod jego nieobecność. (Dopiero po 
jej zakończeniu pada propozycja, by udać się do celi Konrada.) Pamiętając, 
że Matka Boska była idealnym wzorem Matki Polki, można wysnuć tezę, że 
brak zdecydowanej obrony „imienia Maryi” jest wyrazem wątpliwości w mi-
sję, jaką nakłada na synów Matka Polka.

W tej perspektywie jednak również obrona Konrada przez Archanioła Dru-
giego („Lecz on szanował imię Najświętszej Twej Rodzicielki”) jest nieuzasad-
niona. Jak już pisałam, rolę Archanioła Pierwszego, który oskarża Konrada, gra 
Anna Romantowska, która jest ubrana w kostium Anioła Stróża. Archanioła 
Drugiego natomiast – Wiesława Niemyska, która wcześniej w czasie obrzę-
du występowała w roli matki. W tych dwóch figurach spotykają się więc dwa 
modele macierzyństwa. Jeden – bezwzględnie podporządkowany bogoojczyź-
nianemu wzorcowi, drugi – wyrozumiały i ludzki, nieheroiczny. Znaczący jest 
tu chyba także układ postaci. Znajdujący się na podwyższeniu, ubrany w białą 
suknię Archanioł Pierwszy (Anioł Stróż) przypomina kobiety z malarstwa pre-
rafaelickiego, ale też nieskalaną, ofiarniczą Polonię, przedstawianą często – jak 
zauważa Maria Janion – w białej, długiej, powłóczystej szacie339. Stojący pod 
nim, na ziemi, Archanioł Drugi nosi długą czarną suknię, ma ciemne rozpusz-
czone włosy, przywodzi na myśl matkę żałobnicę (może wywoływać również 
skojarzenie z Demeter). Niemal boski, nieskazitelny ideał zostaje więc prze-
ciwstawiony „stojącej na ziemi”, współczującej, walczącej o swego syna mat-
ce, która nie wymaga uwielbienia, mitologizacji, heroizmu. Wprost przeciw-
nie – kłamie, by zdjąć z Konrada jarzmo mesjanistycznego mitu.

Przedstawiając tyle różnych postaci kobiet współdziałających z mężczy-
znami – spektakl Grzegorzewskiego wskazuje na różnorodność w obrębie 
realizacji „tradycyjnych” ról. Jednak swoistym wyłomem w jednolitym spoj-
rzeniu na możliwą funkcję kobiety w obrębie narodowej wspólnoty jest do-
piero fakt, że rola Ducha, który opętał Konrada, również została powierzona 
aktorce – Annie Chodakowskiej. W tym przypadku kobieta wchodzi więc 
w rolę wroga i kusiciela. Duch w wydaniu kobiecym staje się bowiem obiek-
tem erotycznej fascynacji. Ujawnia więc opisaną przez Marię Janion perwersję 
skrytą za wyidealizowanymi obrazami postaci matek i Polonii340. Pojawienie 
się tej figury pozwala spojrzeć przez podobny, erotyczny pryzmat na pozo-
stałe postaci kobiece (zwłaszcza że podobnie kształtowane są też postaci Du-
chów nocnych granych przez Annę Chodakowską i Weronikę Pawłowską).

339 M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna, s. 281.
340 Ibidem.
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Chodakowska pojawia się w czarnych getrach i surducie, ma ciemne, falo-
wane włosy do szyi. Jej postać jest niezwykle dynamiczna i drapieżnie uwodzi-
cielska. Wiele póz i konfiguracji ustawienia postaci wydaje się w tej scenie dość 
dwuznacznych. I tak, na przykład, na samym początku egzorcyzmów młody 
Konrad leży na plecach na łóżku, ona kładzie się koło łóżka na brzuchu – jak-
by uzupełniając pozycję seksualną, w której diabeł – kobieta przyjmuje rolę 
dominującą. Słowa dotyczące wchodzenia w duszę Konrada wywołują skoja-
rzenie z penetracją – znów odwracając przypisaną mężczyźnie i kobiecie rolę. 
Podobnie jest w przypadku jej relacji z Księdzem: gdy ten kładzie się na prze-
dzie sceny na brzuchu, ona podchodzi z tyłu i kładzie się na nim. Opętanie 
zostaje przełożone na wiele aluzji i znaków seksualnych – przypomina gwałt. 
Dochodzi tu do zamiany ról. Obraz kobiety gwałconej, krzyżowanej lub po-
niżanej przez wroga ojczyzny, nasycony silnymi konotacjami erotycznymi, był 
często symbolem Polski pod zaborami341. W tej scenie natomiast to dominu-
jąca kobieta podporządkowuje sobie seksualnie dwóch mężczyzn-patriotów, 
postawionych w pozycji kobiet. Warto zwrócić uwagę na silną feminizację obu 
mężczyzn – młodych, chudych, o łagodnych rysach twarzy i delikatnych ru-
chach, kontrastujących z agresywnym, zdecydowanym wyglądem i zachowa-
niem kobiety. Chodakowska gra więc postać, która epatuje erotyką, ale zasłania 
swoje ciało (jest ubrana „od stóp do głów”), odmawiając w ten sposób zajęcia 
pozycji typowego obiektu seksualnego. Ważny wydaje się tu także kontekst 
roku 1987 – czyli schyłek PRL-u. Jak zauważa między innymi Peggy Watson, 
idea państwa socjalistycznego dążącego do emancypacji kobiet była postrze-
gana jako zagrożenie dla polskiej tożsamości narodowej. Utrzymanie trady-
cyjnych modeli kobiecości i męskości było więc traktowane jako forma opo-
ru i wykorzystywane jako sposób na przetrwanie narodu. Dlatego Agnieszka 
Graff twierdzi: „w naszej zbiorowej pamięci bowiem PRL to czas upodlenia, 
udomowienia, symbolicznej kastracji polskich mężczyzn”342. Najsłynniejszym 
przykładem tego typu myślenia, jak dowodzi autorka, jest kultowy film Juliu-
sza Machulskiego Seksmisja, ponieważ: „w społeczeństwie głęboko patriarchal-
nym, a takim właśnie nasze społeczeństwo było i pozostaje, opowieść o zamia-
nie ról płci jest najklarowniejszą metaforą chaosu”343. W tym wypadku można 
więc uznać, że reżim został przedstawiony jako zamiana ról, w której to kobie-
ta – w imieniu oprawcy – dokonuje gwałtu na obrońcach ojczyzny. W scenie 
tej zaobserwować można proces symbolicznej demonizacji aktywnych kobiet, 
ich emancypacji – przede wszystkim erotycznej. Wydaje się ona niemal ilustra-
cją mechanizmu, przez który emancypacja zaczęła kojarzyć się w Polsce z ko-
muną, a wyzwolone seksualnie kobiety – z wrogami narodu.

341 Ibidem. 
342 A. Graff, Świat bez kobiet, s. 35. 
343 Ibidem.
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Przesiąknięte erotyką wizerunki kobiet w spektaklu uzupełniają obrazy 
pozostałych postaci kobiecych. O ile realizują one rozmaite warianty Matek 
Polek, o tyle postaci diabła czy duchów nocnych wskazują na kryjący się pod 
nimi fantazmat erotyczny. Zawarty również w postaci Anioła Stróża, ów fan-
tazmat, zaczerpnięty z malarstwa prerafaelickiego, mieści w sobie jednak obraz 
ubóstwionej, wyidealizowanej, zmysłowej, poddanej męskiemu spojrzeniu 
kobiecości. Nie zagraża mężczyznom, więc wpisuje się i uzupełnia narodową 
mitologię. Dopiero w postaciach diabła i duchów nocnych ujawniony zostaje 
zagrażający mężczyznom potencjał aktywności kobiet. Właśnie te wizerunki 
rozbijają wizję kobiecych, anonimowych duchów pomagających mężczyznom. 
Jednocześnie wydają się wyrazem strachu przed nadmiernym udziałem kobiet 
w życiu politycznym i zamianą ról, postrzeganą jako kastracja czy narodowa 
zdrada utożsamiana z systemem opresyjnym. Taki model wyzwolonej kobie-
cości może wpisać się w narodowe wyobrażenia jedynie przez demonizację. 
Trudno jednoznacznie orzec, jakie stanowisko zajmuje tu Grzegorzewski. 
Z mojej perspektywy, scena z diabłem jest w takim stopniu wyrazistą, wręcz 
modelową i groteskową (ale nie komiczną) wizualizacją tego lęku, że trudno 
mi ją traktować jako przejaw pragnienia utrwalenia i powielenia stereotypu.

Upolitycznione macierzyństwo

Ta mnogość aktywnych, zróżnicowanych ról kobiecych nie przyćmiewa jednak 
postaci centralnej – Pani Rollison. W pierwszej scenie pojawia się ona w nie-
dbałym, prostym, właściwie współczesnym ubraniu: szeroki, czarny płaszcz, 
szara długa spódnica, krótkie włosy. Nie podlega więc upiększającej, uwznio-
ślającej, mityzującej czy symbolizującej stylizacji. Scena z jej udziałem rozgry-
wa się w przejściu, tuż przed pierwszym rzędem widowni. Jest bliska, bezpo-
średnia, skierowana wprost do widzów. To przybliżenie i obniżenie miejsca 
akcji każe oglądać tę scenę z nieco innej perspektywy, nie jako kolejną scenę 
dramatu Mickiewicza, lecz namacalne zdarzenie tu i teraz oraz pozwala dużo 
silniej odczuć nie tylko determinację postaci, lecz także przemoc wobec niej 
stosowaną, a co za tym idzie – wzmaga możliwość empatii i identyfikacji. Jed-
nocześnie Pani Rollison zostaje umieszczona pod sceną – w przestrzeni margi-
nalnej. Scena – punkt centralny wydarzeń – jest miejscem przeznaczonym dla 
męskich bohaterów, w którym kobiety mogą funkcjonować przede wszystkim 
jako pomocnice. Akcja w wąskim przejściu wydaje się więc wyrzucona poza 
scenę. Znajdując się na poziomie pierwszego rzędu, scena Pani Rollison była 
też prawdopodobnie mniej widoczna. Tak jakby walka kobiecej bohaterki nie 
mieściła się w głównym nurcie spektaklu. Jednocześnie jednak ów margines 
staje się punktem centralnym akcji. Zabieg ten przypomina proces, który zasto-
sowano w pierwszej scenie, gdy usytuowany z boku sceny stół stał się punktem 
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skupienia wszelkich perspektyw. Tutaj jednak efekt jest silniejszy, wyraźniejszy, 
bardziej radykalny. Analiza tego usytuowania przez pryzmat tekstów bell hooks 
pozwoli, być może, wydobyć jego polityczny i etyczny aspekt.

Przestrzenią radykalnego otwarcia jest dla mnie margines – głęboka krawędź. 
Umiejscowienie w nim jest trudne, ale konieczne. Nie jest to miejsce bezpieczne. 
Zawsze ryzykujemy. Potrzebujemy wspólnoty oporu344 

– pisze bell hooks w tekście Margines jako miejsce radykalnego otwarcia. Samo 
usytuowanie na marginesie oznacza dla niej bycie „częścią całości, ale poza 
główną strukturą”345. Ciągłe przechodzenie (na określonych odgórnie pra-
wach) z marginesu do centrum i z powrotem, które nieustannie odbywa się 
w analizowanym spektaklu, można również zestawić ze słowami bell hooks, 
która twierdzi, że taki proces:

Przypominał nam o istnieniu wszechświata, całości złożonej zarówno z marginesu, 
jak i z centrum. […] To poczucie całości […] wyposażało nas w opozycyjną wi-
zję świata – sposób nieznany większości naszych ciemiężców, który wspierał nas, 
pomagał nam w walce z biedą i rozpaczą, wzmacniał nasze poczucie podmioto-
wości i solidarności346. 

W ujęciu hooks margines jest więc obszarem możliwości i oporu, miej-
scem wytwarzania antyhegemonicznego dyskursu, miejscem, którego nie 
chce się porzucić na rzecz centrum, lecz do którego się przywiera, bo poma-
ga ono „dostrzec, stworzyć, wyobrazić sobie alternatywne rozwiązania, nowe 
światy”347. Jeszcze bardziej istotne wydaje się więc to, że Pani Rollison w tej 
scenie budziła asocjacje historyczne: czy to przez skojarzenie z matką Grzego-
rza Przemyka348, czy przez to, że przywoływała los bardzo wielu kobiet w pol-
skiej historii349. Nawet jeśli bowiem widziano w niej symbol Matki Polki, to 
odnosił się on raczej do autentycznych kobiet, które sprzeciwiały się władzy. 
Odniesienie Pani Rollison do bezpośrednio dostępnej pamięci historycznej 
widzów, nadawało tej postaci potencjał polityczny, stanowiła ona pomost słu-
żący identyfikacji emocjonalnej między sceną a widownią, a także niwelowała 

344 bell hooks, Margines jako miejsce radykalnego otwarcia, przeł. E. Domańska, „Literatura 
na Świecie” 2008, nr 1–2, s. 112.

345 Eadem, Feminist Theory: From Margin to Center, Boston 1984. Cyt. za eadem, Margi-
nes jako miejsce radykalnego otwarcia, s. 113.

346 Eadem, Margines jako miejsce radykalnego otwarcia, s. 113.
347 Ibidem, s. 114.
348 M. Sugiera, Między tradycją a awangardą. 
349 Joanna Walaszek pisała, że Pani Rollison jest główną bohaterką spektaklu, która w sce-

nie z Senatorem wydaje się jedną z wielu matek proszących o łaskę dla ich synów (J. Walaszek, 
Wskrzeszanie wspomnień); podobny sąd wyrażała Elżbieta Morawiec, która również czytała tę 
postać przez pryzmat historyczny (E. Morawiec, Nie stargam cię – nie! Ja uwydatnię).
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granicę między prywatnym a publicznym. W tym kontekście natomiast mar-
gines był nie tylko miejscem usytuowania Pani Rollison, lecz także widzów. 
W procesie identyfikacji czy solidarności pomagała również modyfikacja tej 
postaci, jakiej dokonał Grzegorzewski. Pani Rollison w dramacie Mickiewicza 
wywołuje różne, nie zawsze przychylne, empatyczne reakcje. Zofia Stefanow-
ska pisała, że wobec jej beznadziejnego opowiadania „o Jasiu”, jej naiwności, 
głupoty, jękliwego bełkotu, „czytelnik z sympatią przyjmuje słowa Senatora: 
«gadaj przecie po ludzku, kobito»”350. Trzeba przyznać, że Mickiewicz, czy-
niąc z Pani Rollison, jak zauważa Izabela Kowalczyk – idealny obraz, wzór 
Matki Polki351, „prawdziwej polskiej Mater Dolorosa”352 – prowokował taki 
odbiór. W spektaklu z roku 1987 postać Pani Rollison została jednak mocno 
przewartościowana. Grzegorzewski przywraca jej zarówno wzrok, jak i god-
ność353. Pani Rollison nie przesiaduje w korytarzach – ona się wdziera: nie 
zostaje przyprowadzona i nie ma żadnego listu protekcyjnego od Księżnej. 
W czasie rozmowy z Senatorem nie bełkocze, lecz jasno i dobitnie domaga 
się wysłuchania, mówi składnie – nie przedstawia się, bo jej protest nawiązuje 
do usłyszanej przez nią po wejściu na scenę rozmowy dotyczącej przesłucha-
nia jej syna. Natomiast deklaracja wiary w uczciwość Senatora nie świadczy 
o jej naiwności, jest raczej ironicznym wyrzutem. Pani Rollison nie daje się 
usunąć, zlekceważyć, w pewnym momencie wymierza Senatorowi policzek. 
Jego żarty i drwiny wywołują furię i sprzeciw, Rollisonowa nie daje się po-
niżać. Wyrywa się nawet Księdzu Piotrowi, który stara się ją uspokoić. To 
jedyna postać w tym spektaklu, która faktycznie się buntuje, która domaga 
się konkretnej zmiany w rzeczywistości.

Fakt, że w tej scenie przedstawienia Grzegorzewskiego Pani Rollison sta-
wała się członkinią wyobrażonej wspólnoty matek, które przez wieki wystę-
powały w obronie swoich synów, umożliwia, moim zdaniem, znów na zasa-
dzie montażu, zestawienie jej działań z szerokim, obserwowanym w różnych 

350 Z. Stefanowska, Kilka uwag o przedmiocie „Dziadów” w związku z dwunastoma im-
prowizacjami Jerzego Grzegorzewskiego [w:] „Dziady”. Od Wyspiańskiego do Grzegorzewskiego, 
red. T. Kornaś, G. Niziołek, Kraków 1999, s. 285.

351 I. Kowalczyk, Matki-Polki, Chłopcy i Cyborgi. Sztuka i  feminizm w Polsce, Poznań 
2010, s. 58. 

352 M. Monczka-Ciechomska, Mit kobiety polskiej w kulturze [w:] Głos mają kobiety, 
red. S. Walczewska, Kraków 1992, s. 96. Cyt. za I. Kowalczyk, op. cit. 

353 Pisała o tym Joanna Walaszek: „Rollisonowa nie jest ślepa, nie jest całkiem zaślepiona 
bólem. Dobrze wie, że nie jest pierwszą matką, która tutaj szuka ostatniej deski ratunku. Nie 
ma zbyt wielu złudzeń. Powie: «Tyś nie wiedział! Te łotry wszystko tobie tają...» Ale nie wierzy 
w to, co mówi. Nie jest naiwna. W ostatecznej desperacji próbuje każdej broni. Może jednak 
zmięknie serce Senatora na widok jej rozpaczy, jej błagań, jej naiwnej ufności wreszcie. Ale nie 
potrafi grać z Senatorem, nie potrafi opanować swego bólu, gotowa jest pobić Pelikana, jeśli 
zagrodzi jej drogę” (J. Walaszek, Wskrzeszanie wspomnień).
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częściach świata od mniej więcej XIX wieku354, wyrastającym ze sprzeciwu 
wobec bardzo różnych form represji zarówno kobiet, jak i całej wspólnoty 
narodowej lub etnicznej – zjawiskiem upolitycznionego macierzyństwa. Istot-
nym argumentem wskazującym na możliwość usytuowania Pani Rollison 
w tym kontekście są okoliczności historyczne, w jakich postać ta funkcjonu-
je zarówno w dramacie Mickiewicza (zabory), jak i spektaklu Grzegorzew-
skiego (PRL), oraz „sprawa”, o którą walczy, ponieważ upolitycznione ma-
cierzyństwo wykształciło się przede wszystkim w krajach kolonialnych, gdzie

[…] pod rządami wojskowymi lub w warunkach dyktatury […] kobiety muszą wal-
czyć na forum publicznym o prawa człowieka i swobody demokratyczne, występując 
w imieniu mężów, kochanków, synów, braci, którzy zostali uwięzieni, lub „zniknęli”355. 

Ważne wydaje się też to, że koncepcja upolitycznionego macierzyństwa 
wiąże się z dostrzeżeniem politycznej siły emocji356, ponieważ ten bardzo róż-
norodny ruch ma za zadanie zmienić koncepcję obywatelstwa, doprowadzając 
do jego „feminizacji”, czyli do włączenia w tę koncepcję cech przypisywanych 
w systemach binarnych opozycji płci kobietom, takich jak opiekuńczość, 
współczucie, odpowiedzialność za słabszych357. Tym, co stanowi podstawową 
broń Pani Rollison, jest przecież właśnie jej rozpacz spowodowana miłością 
i troską oraz wynikający bezpośrednio z tych emocji – dojmujący i szczery, 
matczyny i obywatelski bunt przeciwko opresyjnej władzy.

Jednocześnie jednak ten potencjał oporu wpisany w tym spektaklu w postać 
Pani Rollison zostaje w pewien sposób zamrożony i przechwycony przez dys-
kursy hegemonistyczne. Tyle że opresyjny system nie pochodzi od wrogów, ale 
z wnętrza narodowej wspólnoty i jej wyobrażeń. Już w pierwszej scenie rozpacz 
Pani Rollison, choć stanowi główne narzędzie oporu, jest ściśle związana z kon-
wencją tej roli, przez co, jako cecha postaci, nie budzi zaskoczenia, nie zmusza 
do świeżego spojrzenia. Polityczny wymiar postaci matki zostaje więc niejako 
zamrożony przez konwencjonalność jej sytuacji i działań. Natomiast w kolej-
nej scenie dokonuje się jeszcze bardziej radykalna weryfikacja tej postaci. Pani 
Rollison wychodzi z głębi sceny, ubrana jest w piękną, ozdobną czarną suknię. 
Została wprowadzona na podium oraz wystylizowana jak jej poprzedniczki, 
a przez to niebezpiecznie uwznioślona. Dopiero tu wydaje się alegorią. Pierw-
sze, rozpaczliwe oskarżenia o śmierć jej syna zostają ukojone Widzeniem Księ-
dza Piotra. Objawienie dane jej zostaje na pociechę. Jak pisali komentatorzy 

354 P. Werbner, Upolitycznione macierzyństwo i feminizacja obywatelstwa: ruchy polityczne 
i transformacja sfery publicznej [w:] Gender. Perspektywa antropologiczna, red. R.E. Hryciuk, 
A. Kościańska, t. 1, Warszawa 2007, s. 94.

355 Ibidem, s. 103. 
356 Ibidem, s. 104. 
357 Por. ibidem, s. 99. 
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spektaklu tuż po jego premierze – Widzenie w ustach Pani Rollison traci cha-
rakter proroctwa, sprawia raczej wrażenie modlitwy, próby nadania sensu cier-
pieniu, osobistej walki o nadzieję, czyli życie358. Zwłaszcza że Pani Rollison 
wydaje się prywatyzować tę wizję i wypowiadać się we własnym imieniu oraz 
własnym interesie. Jednocześnie jednak scena Widzenia zdaje się pokazywać, 
jak z autentycznego cierpienia, z postawy etycznej rodzi się mit, jak szczerze 
domagająca się wysłuchania kobieta staje się narodową heroiną, pomnikiem, 
symbolem. Już usytuowanie Rollisonowej na scenie i ubranie jej w piękną suk-
nię można uznać za gest uwznioślenia. Stojąc na tle kolumn, przypomina Pal-
las Atenę z początku spektaklu, w dramacie Wyspiańskiego bedącą posągiem, 
który ożywa i zaczyna działać, wprowadzać istotne zmiany w rzeczywistości, 
przechodzi drogę odwrotną w stosunku do tej, którą Maria Janion przypi-
suje kobietom rewolucjonistkom359. Tymczasem Grzegorzewski w przewrot-
ny sposób powtarza ruch Wyspiańskiego. Pallas Atena w foyer Teatru Studio, 
jak podkreślają opisy – jest nieruchoma i niema. Kiedy Pani Rollison zaczyna 
przypominać tę figurę – wydaje się, że Pallas Atena ożyła, z alegorycznego po-
mnika zmieniła się w działającą, żywą, choć ujętą w symboliczną ramę, kobie-
tę. Pomnik ożył i zaczął bunt, alegoria stała się symbolem, mit został ożywio-
ny przez proces historyczny. Pani Rollison na tle kolumny przypomina jednak 
również kobietę z obrazu Wdowa Artura Grottgera (z cyklu Warszawa I, 1861), 
pokazaną „na tle filaru, co podkreśla jej niezłomność, sama staje się w ten spo-
sób filarem podtrzymującym polską tradycję”360. Jej ból nadal jest przejmują-
cy, autentyczny, jednak jej wizja stanowi przecież odzwierciedlenie polskiego 
mesjanizmu. „Ożywienie” i odmitologizowanie Pani Rollison wydaje się więc 
niepełne i chwilowe. Postać ta bardzo szybko wpisuje się na powrót w polską 
mitologię i ją podtrzymuje, znów staje się pomnikiem.

Pytanie tylko, czy proces alegoryzacji, jakiemu ostatecznie poddana została 
Pani Rollison w tym spektaklu, nie warunkował widzialności tej postaci. Czy 
cierpiąca i buntująca się kobieta pozbawiona kontekstu narodowej mitologii 
miałaby taką siłę oddziaływania, by zobaczono w niej główną bohaterkę przed-
stawienia, która „wyraża pełnię naszego doświadczenia, cierpienie, współczucie 
i – mimo wszystko – nadzieję”361, jak pisała o niej Joanna Walaszek? Kazimiera 
Szczuka uważa, że: „cierpiącą Matkę-Polkę poznajemy w jednym rytualnym ge-
ście uczestnictwa w kulturze. Jest to wybuch rozpaczy”362. Jednocześnie jednak, 

358 Por. np. J. Walaszek, Wskrzeszanie wspomnień; M. Sugiera, Między tradycją i awangar-
dą; T. Kubikowski, Stargam i uwydatnię. 

359 Por. M. Janion, Bogini Wolności.
360 I. Kowalczyk, op. cit., s. 53. 
361 J. Walaszek, Wskrzeszanie wspomnień.
362 K. Szczuka, Matka Polka i aborcja [w:] Polka: medium, cień, wyobrażenie, pomysł 

i oprac. A. Zawadowska, M. Rudaś-Grodzka, kier. nauk. M. Janion, kat. wyst. CSW Zamek 
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jak zauważa Ewa Toniak, powołując się na Marię Janion i Alicję Kusiak: „aby 
jej bunt był skuteczny – musi skutecznie zginąć”363. Co by się więc stało z Panią 
Rollison w tym spektaklu, gdyby Grzegorzewski nie włożył w jej usta proro-
ctwa, nie wystylizował na piękną i wzniosłą alegorię? Czy nadal byłaby reprezen-
tantką wspólnoty, łączniczką między sceną a widownią? Moim zdaniem – nie. 
Zostałaby zignorowana i opisana tak, jak w przytoczonej powyżej opinii Zofii 
Stefanowskiej – jako obłąkana, żałosna wariatka. (Gdy Grzegorzewski w reali-
zacji z roku 1995 przekazał ten monolog Małgorzacie Hajewskiej-Krzysztofik 
grającej Panią Rollison i umieścił ją w głębi sceny, mocno prywatyzując, wyci-
szając, oddzielając od widza monolog, a tym samym hamując potencjał alego-
ryzacji – scena ta pozostała właściwie nieskomentowana w recenzjach, niemal 
niezauważona.) Wspólnotowy mit staje się więc w tym spektaklu ramą, która 
zapewnia widzialność. Jednocześnie rama ta zawłaszcza i uprzedmiotawia. W po-
stawie Pani Rollison podczas Widzenia nie dominuje opór, lecz rozpacz. bell 
hooks pisze, że uznanie marginesu za znak zbiorowej rozpaczy jest nihilistyczne 
i zagraża jednostkowej kreatywności oraz wyobraźni. Dlatego „walka wcale nie 
musi zaczynać się od kolonizatora; może zacząć się w łonie podzielonej wspól-
noty albo rodziny”364. Wydaje się więc, że Pani Rollison przegrała nie z Sena-
torem, ale z pełnym resentymentu wspólnotowym mitem. Identyfikacja z nim 
sprawiła, że Pani Rollison stała się „główną bohaterką” spektaklu, ale jednocześ-
nie wchłonęła potencjał oporu; uczyniła ją medium dla zbiorowych wyobra-
żeń. Co więcej, w niektórych recenzjach pojawiała się również sugestia, że tylko 
w ustach Pani Rollison Widzenie nie brzmiało w roku 1987 niedorzecznie365. 
Pani Rollison w spektaklu Grzegorzewskiego ocaliła i „uzdatniła” niewygodny 
mit za cenę własnej podmiotowości i autentycznego oporu, z marginesu zosta-
ła przeniesiona do centrum i tam pozbawiona własnego głosu na rzecz głosu 
i rozpaczy wspólnoty. W finale spektaklu stopniowo przestawała być bowiem 
realną kobietą – stawała się alegorią. Za bycie widzialną (i żywą) ceną okazała 
się podmiotowość oraz indywidualność.

Etyka troski a obywatelstwo

Wydaje się jednak, że mimo finałowej kapitulacji, w Dziadach – Improwiza-
cjach wprowadzając postaci kobiece, które opiekują się męskimi bohaterami, 
oraz czyniąc z Pani Rollison bohaterkę spektaklu, dowartościowując jej ar-
gumenty, odbierając jednocześnie siłę męskim bohaterom – Grzegorzewski 

Ujazdowski, Warszawa 2005, s. 235. Cyt. za E. Toniak, Olbrzymki. Kobiety i socrealizm, Kra-
ków 2009, s. 82.

363 E. Toniak, Olbrzymki. Kobiety i socrealizm, s. 82.
364 bell hooks, Margines jako miejsce radykalnego otwarcia, s. 115.
365 Por. np. T. Kubikowski, Stargam i uwydatnię. 
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opowiada się właśnie za pewnym przeformułowaniem społeczeństwa. Do-
strzega wyczerpanie romantycznego mitu narodowego bohatera, a jednocześ-
nie wyznacza nowego reprezentanta wspólnoty – matkę, która domaga się 
sprawiedliwości, a ostatecznie – nadziei. Na miejscu narodowej mitologii sta-
wia prawa człowieka, sprawiedliwość i empatię. Zwłaszcza że cechy uznawane 
ze typowo męskie związane z władzą przypisał tu Grzegorzewski oprawcom. 
Taki projekt społeczny wydaje się z kolei korespondować z powstałą w latach 
osiemdziesiątych ideą „etyki troski” odmiennej od „etyki sprawiedliwości”. 
Koncepcja etyki troski stworzona została przez Carol Gilligan, która stwier-
dziła, że sporządzony na podstawie badań przeprowadzonych na mężczyznach 
schemat rozwoju moralnego człowieka Kohlberga jest nieadekwatny do bada-
nia kobiet366. Podejmując własne analizy, zbudowała nowy schemat, w którym 
człowiek od egoistycznego zaspokajania swoich pragnień, przez samopoświę-
cenie, dochodzi do równowagi między troską o siebie a troską o innych. Roz-
wój moralny polega więc na „ewolucji w rozumieniu tego, czym jest odpowie-
dzialność i troska w relacjach z sobą samym i innymi ludźmi”367. Etyka troski 
w przeciwieństwie do etyki sprawiedliwości nie opiera się na niezmiennych 
prawach uniwersalnych, zakłada indywidualne ujmowanie każdego człowie-
ka, tworzy nowy model relacji międzyludzkich i społecznych:

Praca In a Different Voice stworzyła empiryczny fundament dla nowego sposobu 
myślenia o człowieku, społeczeństwie i moralności, odrębnego od tego, na jakim 
bazuje oświeceniowa tradycja filozofii moralnej i politycznej. Etyka troski (w sen-
sie normatywnym) przeciwstawia ideom autonomii, czystej racjonalności, bez-
stronności, obiektywności, funkcjonalności, normalnej równości i uniwersalności, 
zupełnie nowy zestaw wartości, wśród których naczelne miejsce zajmuje: współ-
zależność, troska i empatia, partykularność, kontekstualność oraz zorientowanie 
na potrzeby drugiego człowieka368. Proponuje nową wizję jednostki i stosunków 
międzyludzkich369. 

Jednym z jej głównych założeń jest rozpatrywanie człowieka jako bytu 
partykularyzowanego, osadzonego historycznie, kulturowo i społecznie. Jed-
nostka jest więc uwikłana w sieć relacji wspólnotowych, które w pewnym 
stopniu są dane i niezależne od jej woli oraz determinują jej tożsamość. Jak 
zauważa Renata Ziemińska, etyka sprawiedliwości postrzega społeczeństwo 

366 Por. C. Gilligan, Innym głosem. Teoria psychologiczna a rozwój kobiet, przeł. B. Szelewa, 
Warszawa 2015, s. 60–65. 

367 J. Różyńska, Etyka troski, czyli jak kobiety myślą i mówią o moralności, „Prawo i Płeć” 2005, 
nr 2, s. 44, http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/etyka_troski_rozynska.pdf [dostęp 26.02.2016]. 
Por. też. C. Gilligan, Innym głosem, np. s. 112, 124–126, 166–174, 187, 213–214, 239–240.

368 Por. A. Botes, A Comparison Between the Ethics of Justice and the Ethics of Care, „Journil 
of Advanced Nursing” 2000, nr 5. Cyt. za J. Różyńska, op. cit.

369 J. Różyńska, op. cit., s. 45. 
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jako stowarzyszenie, a etyka troski – jako wspólnotę370. Mimo tego wspólno-
towego zakorzenienia, podstawą etyki troski jest działanie biorące pod uwagę 
szczególne potrzeby drugiej osoby, przez co uwzględnia jej wyjątkowość371. 
Etyka troski każe spoglądać na drugą osobę przez pryzmat jej indywidual-
nych doświadczeń, wymaga więc otwartości, empatii i współczucia. Oprócz 
rozumu angażuje również uczucia. Poza tym odrzuca istnienie abstrakcyjnych, 
uniwersalnych praw, zakładając, że każda sytuacja jest inna i trzeba ją rozpa-
trywać zgodnie z potrzebami wszystkich osób w niej uczestniczących. Waż-
ne jest również to, że choć Gilligan nazywała etykę troski etyką kobiecą, była 
przeciwna kategorycznemu przypisywaniu etyki sprawiedliwości mężczyznom, 
a etyki troski kobietom. Uznawała je bowiem za postawy komplementarne 
i używane zamiennie przez przedstawicieli obu płci. Chciała także uniknąć 
wartościowania ich i uznawania za konkurencyjne372. Choć etyka troski była 
rozpatrywana jako etyka działająca między osobami sobie bliskimi, to współ-
czesne filozofki i filozofowie feministyczni są przekonani, że etyka troski po-
winna odgrywać znaczną rolę w sferze publicznej i być wyzwaniem dla zasad, 
na których ufundowane są współczesna polityka, prawo i ekonomia373.

Upolitycznione macierzyństwo i wynikająca z niego idea obywatela oraz 
wspólnoty wydają się w dużej mierze komplementarne do idei etyki troski 
i opieki. Nowa etyka, z której ma wynikać nowy rodzaj obywatelstwa i wspól-
noty, wiąże się z dopuszczeniem aktywności kobiet w życiu publicznym i do-
wartościowaniem przypisywanych im cech. Jednocześnie jednak ma dążyć do 
wyjścia poza kategorie płci, do przyjęcia kategorii obywatela i działania poli-
tycznego, które dotyczy wszystkich – zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Impuls 
opiekuńczy w Dziadach – Improwizacjach wydaje się wychodzić od postaci ko-
biecych – duchów opiekuńczych czuwających nad Konradem. W prezentacji 
różnych modeli troski zostaje podkreślona potrzeba dopasowania form opieki 
do potrzeb jednostki. O ile bowiem Duchy, które chcą widzieć w Konradzie 
narodowego herosa, wpisać go w schemat narodowego mitu, przedkładają 
domniemane dobro wspólnoty nad dobro jednostki, wydają się dawać przy-
kład złej troski, będącej kamuflażem dla nadzoru, o tyle duchy broniące go 
„mimo wszystko”, współczujące mu, wydają się wzorem opiekuńczości, która 
wyzwala, ocala autonomię i indywidualność podmiotu. Podobnie jak Pani 

370 R. Ziemińska, Etyka sprawiedliwości i etyka troski. Czy moralność zależy od płci?, „Ana-
liza i Egzystencja” 2008, nr 8, s. 127, http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_
mtree&task=att_download&link_id=1137&cf_id=24 [dostęp 26.02.2016]. 

371 J. Różyńska, op. cit, s. 46.
372 J. Różyńska, op. cit., s. 46. Por. też C. Gilligan, Innym głosem, s. 40.
373 Por. ibidem. D. Engster, Rozważania na temat opieki: praktyka i obowiązek opieki, przeł. 

M. Maciejewska, M. Marszałek, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego 2009, http://
www.ekologiasztuka.pl/pdf/f00087engster.pdf [dostęp 26.02.2016]. 
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Rollison, która przychodzi do Senatora, by uwolnić swego syna – nie chce 
dla niego męczeńskiej śmierci, lecz godnego życia. Idea troski nie zawęża się 
do postaci kobiecych. Można dostrzec ją również w postaci Starego Konrada, 
który, pełen współczucia, czuwa nad swym następcą, oraz w postaci Księdza 
Piotra. Przy czym również ta męska opieka czasami zamienia się w nadzór, 
czyni „opiekunów” strażnikami i przekazicielami narodowych fantazmatów. 
To przecież Starzec zaczyna mówić słowa Wielkiej Improwizacji, dopiero po 
chwili przekazując je Konradowi. Granica między troską a nadzorem okazu-
je się więc bardzo płynna, a działania „opiekunów” roztaczają się pomiędzy 
interesami wspólnoty i jej mitologii a interesami jednostek, którym przypi-
sano we wspólnocie określone role. Opiekunowie zaś dzielą się na tych sta-
jących po stronie etyki uniwersalnej, która narzuca określone zachowania 
patriotyczne, i tych opowiadających się za etyką troski o jednostkę uwikłaną 
w dwuznaczną relację ze wspólnotą. Ten drugi model zmienia wymiar całej 
wspólnoty. O ile bowiem etyka sprawiedliwości opierająca się na prawie sym-
bolicznym karmi narodowe mitologie i narzuca konkretne cele oraz funkcje 
jednostkom bez ich woli i niejednokrotnie – świadomości, o tyle we wspólno-
cie zbudowanej na etyce troski interes grupy musiałby współgrać z interesem 
i dobrem tworzących ją jednostek. Wydaje się, że świat Dziadów – Improwi-
zacji zawieszony jest między tymi dwoma modelami. Grzegorzewski wydaje 
się wyczuwać potencjał pozytywnej zmiany, który wynikać może – z jednej 
strony – z przejściowego stanu zawieszenia, w którym znajduje się społeczeń-
stwo, a z drugiej – z aktywizacji kobiet w życiu publicznym oraz przemo-
delowania więzi wspólnotowych. Jego spektakl stanowi rekonesans szans na 
przemianę wspólnoty oraz utrwalonych w kulturze wyobrażeń i stereotypów, 
które ten proces mogą zahamować. W tym wymiarze Dziady – Improwizacje 
to spektakl na pewnym poziomie wizjonerski, który sam swoje wizjonerstwo 
podaje w wątpliwość – jakby niepewny, czy realizacja takiego modelu w ogó-
le jest możliwa i co właściwie może z tego wyniknąć. Gorzkim potwierdze-
niem tych obaw okazała się natomiast Noc listopadowa z roku 1997 oraz, po 
części, analizowane poniżej spektakle Klaty.
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Wbrew projektowi zarysowanemu w Dziadach – Improwizacjach, kobiety po 
roku 1989 nie tylko nie zostały dopuszczone do sfery publicznej i politycz-
nej, lecz ich tradycyjna w społeczeństwie rola miała być gwarantem naro-
dowej tożsamości. Dwa wybrane przeze mnie spektakle Jana Klaty powstałe 
w 2004 roku pokazują czerpiący z tradycyjnych narracji, schematów myśle-
nia i symboli narodowych – stanowiących fundament budowania stereotypo-
wych wizerunków Matek Polek, Matek Boskich, Polonii, Kobiet jako alegorii 
rewolucji, kobiet jako strażniczek zbiorowej pamięci – proces marginalizo-
wania kobiet w polskiej narracji dotyczącej historii najnowszej. Taki wybór 
spektakli pozwoli mi porównać dostrzegalne w spektaklach Klaty diagnozy 
z realnym statusem kobiet w życiu publicznym w ostatnim dwudziestoleciu. 
H. na podstawie Hamleta podejmuje bowiem kwestię bankructwa ideałów 
„Solidarności”, …córka Fizdejki na podstawie dramatu Witkacego dotyczy 
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. O ile w pierwszym spektaklu Kla-
ta powiela schemat wykluczający kobiety z narracji solidarnościowej oraz ze 
sfery publicznej w wolnej Polsce, o tyle w drugim pokazuje proces zastępo-
wania realnych kobiet przez wiążące je narodowe symbole. Jednocześnie oba 
bardzo ciekawie dialogują ze spektaklami Grzegorzewskiego, a mianowicie 
z Dziadami – Improwizacjami oraz analizowaną poniżej Nocą listopadową. 
Prace te, czytane w podobnym kontekście historii najnowszej, wchodzą z sobą 
w relacje i wzajemnie się uzupełniają.

374 Rodział ten został już opublikowany pod tym samym tytułem w piśmie „Didaskalia” 
2011, nr 105 oraz w książce Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie, red. 
M. Kwaśniewska, G. Niziołek, Wrocław 2012. Artykuł ukazał się też w wersji anglojęzycznej: 
A Study of Absence: Ophelia, Gertrude, and Janulka Face History, Myth, and Politics in Jan Klata’s 
„H.” and „…Fizdejko’s Daughter”, przeł. S. Gauger, „Didaskalia. English Issue” 2012, nr 1, 
http://www.didaskalia.pl/Didaskalia_angielski_1.pdf [dostęp 28.05.2016].
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H., czyli (nie)kobieca solidarność

Spektakl H. Jana Klaty375 został zrealizowany w Stoczni Gdańskiej. Miejscem 
akcji była sala, w której znajduje się słynna suwnica Anny Walentynowicz. 
Choć przedstawienie – według recenzentów – niezwykle trafnie, mimo że 
bardzo prosto, komentowało kondycję polskiego życia publicznego i politycz-
nego, prawie nikogo nie zainteresował fakt, iż opowiadając o wolnej Polsce, 
Klata pokazuje świat, w którym kobiety zostają wykluczone ze sfery publicz-
nej, władza zaś przypisana jest wyłącznie mężczyznom. Konsekwencję tego 
procesu stanowi usunięcie kobiet z historii – również z historii „Solidarności”, 
która zostaje uznana za ruch typowo męski. W spektaklu Klaty jedynie suw-
nica Anny Walentynowicz może przypominać, że strajki w latach siedemdzie-
siątych i osiemdziesiątych oraz rozrastające się po wybuchu stanu wojennego 
podziemie były domeną działalności politycznej nie tylko mężczyzn, lecz tak-
że kobiet. Klata powiela schemat, według którego kobiety zostały wymazane 
z historii opozycji, zamknięte w stereotypie Matek Polek, które nie nadają się 
ani na przywódcę rewolucji, ani do prowadzenia polityki po jej zakończeniu. 
Kobiety te zostały sprowadzone w jego spektaklu do figury Anny Walentyno-
wicz, ta zaś, dosłownie uprzedmiotowiona, zamknięta i uciszona w reprezentu-
jącej ją suwnicy. Jak zauważył Sławomir Sierakowski376, konserwatywne, kry-
tyczne wobec władz poglądy Walentynowicz wydają się tożsame z poglądami 
młodego Hamleta (Marcin Czarnik), który umoralnia Poloniusza, przywołu-
jąc słowa modlitwy. W tej sytuacji zastanawia mnie, dlaczego Walentynowicz, 
mimo że jest w dużej mierze ideową patronką Hamleta, została całkowicie 
w spektaklu pominięta? Choć to pytanie naiwne, to jednak chciałabym wie-
dzieć, czemu impulsem do działania Hamleta jest anachroniczny husarz (bo 
w takiej postaci pojawia się w spektaklu Duch ojca Hamleta)? Czy ze wzglę-
du na wierność fabule dramatu Szekspira Walentynowicz nie może wejść na 
miejsce domagającego się zemsty ducha? Liczba zmienionych w stosunku do 
tekstu scen, rozwiązań scenicznych i fabularnych jest w tej realizacji tak duża, 
że trudno mi uwierzyć, iż także w tej kwestii Klata nie byłby w stanie pozwo-
lić sobie na radykalną niewierność Szekspirowi. W samym spektaklu trudno 
znaleźć odpowiedź na to pytanie, więc przywołam tu wywiad, którego Klata 

375 Teatr Wybrzeże, Stocznia Gdańska, premiera: 2 lipca 2004 r. Opis spektaklu powstał 
na podstawie pamięci autorki oraz rejestracji spektaklu: H., realizacja nagrania: Katarzyna 
Adamik, 18–26 lipca 2006 r., Narodowy Instytut Audiowizualny, Warszawa, wydanie DVD: 
październik 2008 – marzec 2009, nagranie dostępne w NINATECE pod adresem: http:// 
ninateka.pl/film/h-spektakl-teatr [dostęp 26.02.2016]. 

376 S. Sierakowski, Uderz silniejszego!, „Notatnik Teatralny” 2005, nr 38, http://www.e-
-teatr.pl/pl/artykuly/40442.html [dostęp 26.02.2016]. 
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udzielił Piotrowi Gruszczyńskiemu dla „Didaskaliów”, zatytułowany Wawel na 
mnie nie działa, nie traktując go, ani w tym miejscu, ani w dalszych partiach 
rozdziału jako wykładni spektaklu, lecz raczej podejmując próbę skonfronto-
wania przedstawienia ze sposobem myślenia reżysera. Czytając tę rozmowę, 
możemy się przekonać, że Walentynowicz nie może być Duchem ojca, ani 
nawet postacią, która mogłaby tego ducha wywołać. Za husarzem może kryć 
się raczej, jak deklaruje Klata, Wałęsa podpisujący porozumienia w Gdań-
sku słynnym wielkim długopisem przypominającym reżyserowi miecz spod 
Grunwaldu377. Klata naturalnie nie wspomina o tym, że przy tym samym sto-
le siedziała Walentynowicz, ani też o tym, że treść tych porozumień pomija-
ła zupełnie prawa kobiet, bo dwa dotyczące ich zapisy służyły „umacnianiu 
rodziny i życia rodzinnego”378. Oczywiście, można kwestię pominięcia posta-
ci kobiecych w szeregach „Solidarności” przez Klatę zarówno w spektaklu, 
jak i w udzielanych na jego temat wywiadach, uznać za naturalną i przejść 
nad nią do porządku dziennego. Jednak to właśnie wymazanie kobiet – rów-
nież Anny Walentynowicz – z historii, a ich praw z ideałów opozycji, w du-
żej mierze przyczyniło się do tego, że po roku 1989 polska polityka pozosta-
ła sferą przynależną głównie mężczyznom. „Okazało się, że w wolnej Polsce 
kobieta nie jest jednostką ludzką, lecz ‹‹istotą rodzinną››, która zamiast poli-
tyką, powinna zajmować się domem. […] Demokracja w Polsce jest rodzaju 
męskiego”379 – mówiła pod koniec lat dziewięćdziesiątych Maria Janion. Nie 
zgadzam się więc na przejście do porządku dziennego nad pominięciem Wa-
lentynowicz w spektaklu Klaty, bo godząc się na to, musiałabym nie zauwa-
żyć również tego, że choć pokazywana i krytykowana przez Klatę demokra-
cja także jest rodzaju męskiego, to jednak jej seksizm nie stanowi przedmiotu 
bezpośredniej krytyki. Wprost przeciwnie – seksistami w jego spektaklu oka-
zują się zarówno Klaudiusz i Poloniusz, jak i sam Hamlet.

Kobiety w H. są niemal całkowicie pozbawione możliwości działania – wy-
cofane ze sfery publicznej, sprowadzone do ról przysłowiowych „matek, żon 
i kochanek”, a nierzadko ośmieszane z racji swojej płci. Ich obrazy w spek-
taklu Klaty są jednak mocno pęknięte, czasem niekonsekwentne, można je 
czytać na kilka wykluczających się wzajemnie sposobów.

Choć Gertruda (Joanna Bogacka) uczestniczy w obradach dworu, jej rola 
ogranicza się do wymiany zalotnych uśmiechów z Klaudiuszem (Grzegorz 
Gzyl) i przytakiwania każdemu jego słowu. Kiedy raz próbuje przejąć inicja-
tywę i podczas przemówienia Poloniusza (Sławomir Sulej) na temat szaleń-
stwa Hamleta, wzburzona prosi o więcej treści i mniej subtelności – pokazując 

377 Wawel na mnie nie działa, z Janem Klatą rozmawia Piotr Gruszczyński, „Didaskalia” 
2004, nr 63, s. 17.

378 Por. Sh. Penn, op. cit., s. 255. 
379 M. Janion, Za waszą wolność i naszą, „Gazeta Wyborcza”, 4 VII 1999, s. 25. 
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przy tym swoją władzę, Poloniusz odpowiada jej ironicznie, niemal pogar-
dliwie: „Ależ, królowo, o subtelność chyba / Mnie nie posądzasz”380, jakby 
chciał ośmieszyć kobietę, która śmie mu wydawać rozkazy, a do tego pro-
jektuje na niego cechy przypisane jej – kobiecej – naturze. Znamienne, że 
słowa Poloniusza wywołują również uśmiech Klaudiusza, widocznie zażeno-
wanego niezbyt stosowną uwagą kobiety, która weszła w jego kompetencje. 
Gertruda w spektaklu Klaty nie może sprawować władzy także ze względu na 
brak świadomości sytuacji, w jakiej się znajduje. Jak można wywnioskować 
ze spektaklu, a potwierdza to wywiad Gruszczyńskiego z reżyserem, Gertru-
da jest całkowicie zaślepiona miłością do dużo młodszego od niej Klaudiusza 
i to czyni ją pionkiem w rękach nowego męża. Reżyser bardzo wyraźnie zary-
sował ten wątek. Gertruda wciąż kokietuje Klaudiusza, rzuca pełne podziwu 
spojrzenia, gdy on tańczy break dance na stole. Klata najwyraźniej podkre-
śla ten wątek w scenie, w której Gertruda niczym mała dziewczynka skacze 
na skakance, w pewnym momencie Klaudiusz dołącza do niej, uwodzi, roz-
budza, by w końcu uciec, zostawiając ją samą. Choć tak jednoznacznie po-
kazana namiętność starszej kobiety do młodego mężczyzny mogłaby nieść 
w sobie potencjał subwersywny, uwalniający Gertrudę od roli matki i opie-
kunki, to jednak, w moim odczuciu, tak się nie dzieje. Zachowanie Gertru-
dy spotyka się z pogardą, obojętnością, wywołuje pełen zażenowania śmiech 
zarówno Klaudiusza, jak i reszty dworu. Jej namiętność jest wykorzystywana 
do manipulacji i zniewalania, nie pozwala jej też świadomie sprawować wła-
dzy. Klata wydaje się więc, z jednej strony, przełamywać tabu seksualności 
dojrzałej kobiety, z drugiej – ukazuje wynikającą z niej słabość. Znamien-
ne więc, że moc „uwalniającą” świadomość królowej ma dopiero powrót do 
roli matki. Po rozmowie z Hamletem Gertruda zaczyna się buntować – nie 
wychodzi za Klaudiuszem z sypialni mimo jego rozkazu, zaciekle broni syna 
we wszystkim, co robi, pije zatrute wino za powodzenie Hamleta właściwie 
na przekór mężowi… Jednak nawet w roli matki Gertruda niewiele może 
zdziałać. Jej bunt jest niemy – bardziej symboliczny niż aktywny. Gertruda 
działa jedynie wobec mężczyzn – najpierw męża, później syna. W ten sposób 
w postaci Gertrudy konstruuje Klata wizerunek kobiety, która co prawda jest 
obecna w życiu publicznym, bierze udział w debatach politycznych, ale po 
pierwsze – należy do mniejszości, po drugie – jest postrzegana jedynie przez 
pryzmat swojej płci. Postać Gertrudy jest budowana tak, że widz odbiera ją 
jako zakochaną kobietę i matkę, nie zaś jako osobę zajmującą się polityką, 
mimo że debatuje przecież z mężczyznami sprawującymi władzę. Taka sytu-
acja koresponduje z tym, jak Agnieszka Graff scharakteryzowała tworzony 
w polskich mediach wizerunek kobiety-polityka. Graff dowodzi, że słowo 

380 W. Szekspir, Hamlet, przeł. S. Barańczak, Poznań 1990, s. 65.
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„polityk” kojarzy się w Polsce jedynie z mężczyzną, mężczyzna zaś – z uniwer-
salnym człowiekiem. Kobiety uprawiające politykę są natomiast w mediach 
postrzegane jedynie przez pryzmat płci. W próbach oceny ich działalności 
komentatorzy odwołują się więc do „typowych cech kobiecych”, w czasie wy-
stępów telewizyjnych sposób kadrowania podkreśla ich cielesność, a w czasie 
wywiadów pyta się je o czynności domowe, takie jak gotowanie, pranie, pra-
sowanie. Zdaniem Graff, między innymi te cechy języka publicznego spra-
wiają, że kobiety w polityce wydają się czymś egzotycznym i dziwnym381. Py-
tania o rodzinę „podszyte są głęboką niechęcią wobec kobiet, które realizują 
się w życiu publicznym. Pytając kobietę-polityka o jej życie osobiste, daje 
się do zrozumienia, że właściwe miejsce kobiety […] jest w domu”382. Postać 
Gertrudy w spektaklu Klaty, tworzona przez eksponowanie typowych cech 
kobiecych, wydaje się więc potwierdzać przekonanie, że kobieta do polityki 
się nie nadaje, bo od władzy ważniejsze są dla niej własne, „kobiece” emocje: 
miłość, pożądanie czy „instynkt macierzyński”. Jak pisze Graff:

[…] kobieta – nawet ta w spodniach, czyli w „męskiej roli” – zawsze w końcu 
okaże się kobietą, a więc istotą niezdolną do sprawowania jakiejkolwiek władzy. 
Zamiast rządzić – zakocha się, zagada z przyjaciółką, zasiedzi u fryzjera albo – co 
przepowiadano amerykańskiej sufrażystce Lucy Stone – niespodziewanie na sali 
sądowej wyda na świat dziecko383. 

Ofelia (Marta Kalmus) jest natomiast niemal całkowicie wyizolowana 
ze sfery publicznej. Gdy mężczyźni wraz z królową obradują, Ofelia czeka 
w swoim, wciśniętym w kąt wielkiej sali, wydzielonym tandetnymi zasłon-
kami, pokoiku. By dostrzec, jak bardzo ograniczone jest pole jej działania, 
wystarczy porównać ją z Hamletem. Ofelia ustawia w swoim pokoiku kar-
teczki z wierszami miłosnymi grające melodię Happy Birthday, Hamlet czyta 
Poloniuszowi z książeczki do nabożeństwa modlitwę „Ojcze nasz”… Ham-
let operuje więc potężnym narzędziem symbolicznym, ona zaś – tandetnymi 
pamiąteczkami obciążonymi jedynie znaczeniem sentymentalnym i emocjo-
nalnym. Gdy natomiast Poloniusz próbuje wykorzystać je jako oręż poli-
tyczny i czyta listy na dworze, natyka się na przyklejony do jednej z kartek 
zakrwawiony tampon – to odbiera resztki powagi Ofelii, a znaczenie listom. 
Na początku wydaje się, że Ofelia chce walczyć o autonomię: dystansuje się 
wobec tego, co mówi jej ojciec, odmawia zerwania kontaktu z Hamletem, 
pali papierosy – wszystkie jej decyzje zostają jednak pozbawione mocy spraw-
czej. Jedynym skutecznym aktem woli staje się jej samobójstwo. I tu jednak 
Klata podważa autonomię Ofelii. Z wypowiedzi reżysera w przywoływanym 

381 Por. A. Graff, Świat bez kobiet, s. 45–71.
382 Ibidem, s. 58.
383 Ibidem, s. 98.
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wywiadzie wnioskować można, że wszystko rozgrywa się poza wolą i wiedzą 
dziewczyny. Nawet jej śmierć Klata przypisuje Hamletowi, mówiąc:

[…] trzeba podjąć działanie, zmierzyć się z bolesnym konkretem, z przeciwnikami, 
którzy nie znikają. Potrzebne jest działanie konkretne, nie symboliczne. I okazu-
je się, że trzeba zamordować Poloniusza, Ofelię, Rosencrantza, Guildensterna… 
Wszystkich384. 

Ciekawe, że wymieniając jedynie cztery imiona zamiast „wszystkich”, 
Klata na drugim miejscu umieszcza Ofelię… Nawet więc jej śmierć nie jest 
autonomiczną decyzją – lecz eliminacją przeciwnika dokonaną przez Ham-
leta. Jednocześnie jednak takiemu ujęciu śmierci Ofelii przeczą znaki tea-
tralne. Przecież to ona jako jedyna nie zostaje na początku spektaklu oblana 
przez Hamleta winem – a tym samym nie jest przez niego naznaczona pięt-
nem śmierci.

To nie jedyny sygnał, który pozwala ujrzeć postać Ofelii w innym świetle. 
Przede wszystkim Klata pozrywał wszelkie związki Ofelii z dworem. Dziew-
czyna w pierwszej scenie odmawia ojcu posłuszeństwa i więcej już z nim nie 
rozmawia. Po kłótni z ojcem nie odsyła listów Hamletowi, lecz biegnie go 
szukać. Choć Klata sugeruje, że jej spotkanie z Hamletem w kościele jest 
podsłuchiwane, to jednak omija sceny, w których Ofelia uległa namowom 
ojca i wchodzi w konspirację z królem. Również miejsce spotkania wydaje 
się wywoływać szczególne skojarzenia. Kościół był w czasach PRL obszarem 
działalności opozycji. Rozmowa, w której Hamlet i Ofelia klęczą przy usta-
wionych jeden za drugim klęcznikach, intensyfikuje takie konotacje. Można 
więc odnieść wrażenie, że oddając Hamletowi pamiątki schowane do szarej, 
workowatej torby – Ofelia proponuje mu pomoc i współpracę. Kościół i kłót-
nia kochanków wydają się wtedy przykrywką dla konspiracji. Przykrywką 
zaaranżowaną po to, by zmylić nie Hamleta, lecz Poloniusza i Klaudiusza. 
Podobne wrażenie wywołuje wściekła, zrezygnowana odpowiedź Ofelii na 
pytanie Hamleta: „Gdzie twój ojciec?”. Krzycząc: „U siebie w domu” i ucie-
kając ze sceny – Ofelia sygnalizuje ze złością, że nie została przez Hamleta 
dobrze zrozumiana. Chcąc wejść z nim w konspirację, aranżując spotkanie 
tak, by zmylić Poloniusza i Klaudiusza, została przez księcia posądzona o zdra-
dę. Hamlet nie potrafi sobie wyobrazić Ofelii w roli swojego partnera w roz-
grywce z dworem. Od tej pory Ofelia pozostaje sama, biega po rusztowaniach 
z wielką torbą, niczym łączniczka, ale jej historia nikogo nie interesuje, nikt 
(również widzowie) nic o niej nie wie. Pod tym względem ciekawe jest także 
zestawienie dwóch późniejszych scen. Pierwsza – to rozmowa Hamleta z Ro-
sencrantzem (Wojciech Kalarus) i Guildensternem (Rafał Kronenberger), 

384 Wawel na mnie nie działa, s. 19.



149Rozdział 2. Studium nieobecności: Ofelia, Gertruda i Janulka

stylizowana na brutalne przesłuchanie przez służby SB. Druga przedstawia 
Ofelię, która rozrzuca wypełniające jej torbę ścinki papieru. Z jednej strony, 
można powiedzieć, że obok politycznej walki Hamleta, Klata stawia osobistą, 
prywatną tragedię Ofelii niszczącej listy byłego kochanka. Z drugiej jednak 
strony, trzymając się skojarzenia Ofelii z łączniczką i odnosząc je do dziejów 
„Solidarności”, może warto spojrzeć na tę scenę przez pryzmat działalności 
opozycji w latach osiemdziesiątych, kiedy to głównie kobiety zajmowały się 
pisaniem, wydawaniem i kolportażem prasy konspiracyjnej. Jednym z pod-
stawowych zadań tych druków było skrupulatne dokumentowanie represji 
władz, aresztowań, brutalnych przesłuchań. Idźmy dalej tym tropem: fakt, 
że Ofelia rozrzuca właśnie ścinki, wydaje się korespondować z tym, iż ślady 
podziemnej działalności kobiet w strachu przed dekonspiracją były przez nie 
same od razu niszczone. Z tego powodu brak dzisiaj jednoznacznych doku-
mentów i dowodów potwierdzających ich aktywność. Opisane powyżej sce-
ny wyraźnie, choć niejednoznacznie, odzwierciedlają mechanizm, który spra-
wił, że historia „Solidarności” stała się historią mężczyzn. Czytana za pomocą 
tego klucza scena śmierci Ofelii w dużej mierze potwierdza te intuicje. Fakt, 
że Ofelia się topi, znów obciążony jest skojarzeniami spoza tekstu Szekspira, 
uruchamia bowiem konotacje z legendą o Wandzie. I choć takie skojarzenie, 
podobnie jak wcześniejsze skojarzenie Ofelii z łączniczką, nie jest bezpośred-
nio przez Klatę przywoływane ani nazywane, funkcjonuje raczej podświa-
domie, to jednak silnie przeżarty narodową symboliką, często wprowadzaną 
w sposób zaskakujący i nieoczywisty, język teatralny Klaty, w którym niemal 
każdy znak ma swoje – ważne w interpretacji spektaklu – źródło w przestrze-
ni pozateatralnej, w moim przekonaniu, uprawnia do takich odczytań. War-
to więc zauważyć, że opowieść o Wandzie jest jednym z pierwszych zapisów 
dotyczących politycznej działalności kobiety w Polsce. Wanda nie zabiła się 
przecież tylko dlatego, że nie chciała poślubić Niemca. Jej śmierć miała też 
ustrzec kraj przed atakami wrogich wojsk – była więc decyzją nie tylko oso-
bistą, ale i polityczną. Zważywszy na to, że Hamlet kończy się wkroczeniem 
obcych wojsk Fortynbrasa do Danii/Stoczni, śmierć Ofelii przestaje być jedy-
nie aktem osobistej rozpaczy. Prowokując tak potężny ładunek symboliczny, 
Klata nie odpowiada jednak na pytanie, jakie znaczenie polityczne miała de-
cyzja Ofelii. Wprost przeciwnie, koncentruje się przede wszystkim na widowi-
skowości tej sceny oraz konfrontacji Hamleta z Laertesem (Maciej Brzoska). 
Nie mogę się jednak oprzeć wrażeniu, że mamy tu do czynienia z kolejnym 
przemilczeniem wynikającym z niezrozumienia. Śmierć Ofelii jest dla mnie 
również śmiercią symboliczną, konsekwencją poprzedniej sceny niszczenia 
dowodów jej działalności. Brak źródeł historycznych sprawia, że historia 
i śmierć Ofelii wydają się niezrozumiałe, niepowiązane przyczynowo-skutko-
wo, pełne luk i niedomówień, których wypełnieniem nikt nie chce się zająć. 
Potrafimy odczytać ją jedynie przez schemat nieszczęśliwej, manipulowanej 
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dziewczyny, doprowadzonej do obłędu i samobójstwa, a gdy nawet dostrze-
żemy przywoływaną przez tę postać symbolikę, nie potrafimy rozpoznać jej 
realnego czy politycznego znaczenia. Jej śmierć zostaje więc podsumowana 
w jednym zdaniu wypowiedzianym przez królową: „Myślałam, że będziesz 
żoną mojego Hamleta”, sprowadzającym ją do tradycyjnie kobiecej roli.

Czytane w kontekście Dziadów – Improwizacji H. wydaje się ujawniać 
proces wymazywania postaci kobiecych z narracji o wolnościowym zrywie. 
O ile powstały w roku 1987 spektakl wskazuje na wzmożoną aktywność ko-
biet w przestrzeni narodowej, państwowej i rewolucyjnej, sygnalizując jedno-
cześnie możliwość przemiany całej wspólnoty, o tyle powstały w 2004 roku 
spektakl H. pokazuje dobitnie, że kobiety w myśleniu o tym okresie historii 
Polski stały się jedynie niewyraźnym, przywołanym zaledwie w luźnym sko-
jarzeniu tłem. Spektakl ten wskazuje również na to, że nawet bankructwo 
idei tego męskiego zrywu nie prowadzi do weryfikacji narracji historycznej, 
nie wprowadza na miejsce zdegradowanych męskich bohaterów postaci ko-
biecych, poszerzając tym samym pole zbiorowej pamięci o wątki, które mo-
głyby się stać przedmiotem podziwu czy dumy, a wpływając na obecną prze-
strzeń publiczną – ocalić choć jeden ideał „solidarności” (pisanej małą literą, 
bo niezwiązanej bezpośrednio z ruchem „Solidarność”) – ideał równości.

Klata, z jednej strony, powiela mechanizm wykluczenia kobiet z historii 
„Solidarności”, z drugiej jednak – sprawia wrażenie, że jest świadomy stoso-
wanego przez siebie mechanizmu, ukazuje więc sposób jego działania oraz 
wskazuje na olbrzymią pominiętą sferę, której jednak nie potrafi nazwać.

Odzyskiwanie Janulki

Kolejny wybrany przeze mnie spektakl łączy z H. nieobecność kobiet, która 
staje się znakiem ich marginalizacji. Usunięcie kobiecej bohaterki w cień mę-
skiej rywalizacji przebiega tu pozornie dużo jawniej – dokonuje się bowiem 
już na poziomie tytułu, w którym w miejsce imienia „Janulka” Klata wstawił 
trzy kropki, tak że została jedynie …córka Fizdejki385. Zabieg ten wskazuje 
więc bardzo jednoznacznie na pozycję postaci kobiecej, która zostaje uzna-
na jedynie w relacji z mężczyznami – ojcem, a później (niedoszłym) mężem. 
Zaznaczenie tej zależności Janulki (Karolina Adamczyk) od męskich boha-
terów zostaje w spektaklu od razu wykorzystane. Dziewczyna w spektaklu 
Klaty, jeszcze wyraźniej niż w tekście Witkacego, staje się przedmiotem han-
dlu, który ma przypieczętować międzynarodowy sojusz. Usunięcie imienia 

385 Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, premiera: 18 grudnia 
2004 r. Opis spektaklu powstał na podstawie rejestracji: …córka Fizdejki, Archiwum Teatru 
Dramatycznego w Wałbrzychu.
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Janulki z  tytułu wskazuje na podobny do opisanego przez Lucy Irigaray 
w tekście Rynek kobiet386 proces depersonalizacji kobiety i użycia jej jako to-
waru. W tym kontekście ważne jest również to, że pierwsza rozmowa między 
Fizdejką (Wiesław Cichy) a Mistrzem (Hubert Zduniak), jeszcze przed po-
jawieniem się dziewczyny na scenie, została przez Klatę tak zmodyfikowana, 
że przypomina negocjacje dotyczące Janulki. Dialog zaczyna się bowiem od 
pytania Fizdejki: „Gdzie Janulka?”, a kończy zaskakującym pytaniem Mi-
strza: „A więc, słuchaj, Gienek: chcesz być królem czy nie?”387. Klata wyda-
je się więc pokazywać, że wstąpienie Polski do UE uznane zostaje za zdradę 
narodową, której symbolem jest sprzedane ciało kobiety-narodu.

Warto też przyjrzeć się metamorfozom, które w czasie spektaklu przecho-
dzi Janulka. W pierwszej części jest istotą wyzwoloną, głównie pod względem 
obyczajowym: jest głośna, rozerotyzowana, w jednej ze scen w perwersyjnej 
zabawie z Mistrzem ujeżdża partnera. Jednocześnie w spektaklu obserwujemy 
przez cały czas proces ujarzmiania Janulki. Najpierw staje się ona przedmio-
tem handlu, następnie Mistrz hamuje jej wyzwolenie erotyczne – odsuwając 
moment „skonsumowania” związku, później zostaje wepchnięta w rolę kury 
domowej przyrządzającej Mistrzowi bigos, by na końcu przybrać strój pa-
triotek z okresu powstania styczniowego. Proces wstąpienia do Unii pokry-
wa się więc z procesem ograniczenia wolności Janulki i wtłaczania jej w tra-
dycyjne ramy. Utrata niepodległości, jaką według tradycyjnej retoryki jest 
wstąpienie do Unii Europejskiej, sprawia, że kobieta przestaje być jednostką 
autonomiczną, jej interesy zostają podporządkowane dobru narodowemu, 
a jej podstawowym zadaniem staje się kultywowanie narodowej tożsamości. 
I choć polskie patriotki, również te dziewiętnastowieczne, oprócz niepodle-
głości głosiły także nierzadko ideały emancypacyjne388 – były zwykle pomi-
jane w narodowej narracji historycznej, która widziała w nich jedynie patrio-
tyczne ideały kobiece dostosowane do mitu.

Fakt, iż symbolicznym towarem w transakcji między Polską a Unią jest 
Janulka, wydaje się ważny również w innym, bardziej realnym kontekście. 
Nie wiem, do jakiego stopnia świadomie Klata skonstruował w tym spektaklu 
metaforę niezwykle przenikliwą i niemal profetyczną. Przecież prawa kobiet 
faktycznie stały się przedmiotem specyficznej transakcji między Polską a Unią 
Europejską. Jak dowodzi Agnieszka Graff, w okresie poprzedzającym wstą-
pienie Polski do Unii Europejskiej polskie media nieustannie podejmowały 
kwestię płci. Mówiono wtedy o zamianie ról, kryzysie męskości, a następ-
nie o „powrocie mężczyzny”. Zdaniem Graff, „gadając o płci, radzono sobie 

386 L. Irigaray, Rynek kobiet [w:] eadem, Ta płeć (jedną) płcią niebędąca, Kraków 2010, s. 151. 
387 J. Klata, scenariusz spektaklu … córka Fizdejki według Janulki, córki Fizdejki S.I. Wit-

kiewicza, Archiwum Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu, s. 3. 
388 Por. Sh. Penn, op. cit., s. 234. 
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[…] z wątpliwościami i lękiem wywołanym przez integrację europejską”389. 
Szczęśliwe zakończenie tej narracji uwarunkowane było przekonaniem, że 
podział ról jest wieczny i ponadczasowy, a tradycyjna polska rodzina, a wraz 
z nią polska tożsamość narodowa są wystarczająco stabilne, by podołać przy-
łączeniu do zniewieściałej Unii Europejskiej. W konsekwencji dyskryminacja 
kobiet, niezgodna z równościowym prawem wspólnoty europejskiej, została 
uznana za polską specyfikę narodową i – bardziej lub mniej oficjalnie – zaak-
ceptowana390. „Matka Polka” i „kura domowa” – figury ograniczające prawa 
realnych kobiet, usuwające je w sferę prywatną – stały się bastionem polskiej 
tożsamości narodowej.

Znaczący wydaje się też fakt, że kwestia pominięcia imienia Janulki w tytu-
le i liczne transformacje tej postaci nie zastanowiły żadnego z recenzentów391. 
Ten brak zainteresowania Janulką wydaje mi się jedynie potwierdzać sytuację, 
w której pominięcie kobiety w narracji historycznej i sferze publicznej jest od-
bierane jako coś całkowicie normalnego. Poza tym, śledząc recenzje, można 
zauważyć, że owe trzy kropeczki stały się niejako „miejscem do wypełnienia”. 
Recenzenci przywołują tę rolę Janulki, która pasuje im do ich własnych nar-
racji, swobodnie pomijając inne i modyfikując zachowanie kobiecej bohater-
ki. Przykładem może być tu chociażby recenzja Rafała Węgrzyniaka, który 
w tekście dla „Didaskaliów” napisał, że Janulka odrzuca Mistrza, co nie jest 
prawdą, ale pasuje do efektownego tytułu „…co nie chciała Niemca” 392. Tomasz 
Miłkowski w tekście Rzucili Klatę („Przegląd” 2006, nr 2) przywołuje jedynie 
obraz Matki Polki393, a Alina Pawlikowska pisze o niej: „swojska Janulka z dłu-
gim blond warkoczem”394. Piotr Gruszczyński wymienia sprzeczne reprezen-
tacje Janulki – „Janulka gotuje”, „Janulka w żałobie narodowej”, „rozpasana 
Janulka” – nie wykazuje jednak cienia zainteresowania tymi przemianami395. 
Janulka staje się więc figurą, którą można sprawnie wykorzystywać w narracji, 

389 A. Graff, Rykoszetem, s. 81.
390 Ibidem, s. 69–109.
391 Na przykład R. Pawłowski w tekście Współcześni niewolnicy historii i stereotypów („Gaze-

ta Wyborcza”, 22 XII 2004, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/7129.html [dostęp 26.02.2016] 
w ogóle o Janulce nie wspomina, podobnie jak Violetta Waluk w recenzji „… córka Fizdejki” 
w Dramatycznym („Tygodnik Wałbrzyski”, 19 I 2005, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/7975.
html [dostęp 26.02.2016] czy P. Sztarbowski w licznych notkach na temat tego spektaklu: 
P. Sztarbowski, Kontakt. Dzień czwarty, 25 V 2005, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/12763.
html [dostęp 26.02.2016]; idem, Interpretacja pierwsza, materiał własny, 7.03.2006, http://
www.e-teatr.pl/pl/artykuly/22896.html [dostęp 26.02.2016]; idem, Teatr mój widzę maso-
wy, „Newsweek Polska” 2007, nr 9, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/35741.html [dostęp 
26.02.2016]. 

392 Por. R. Węgrzyniak, … co nie chciała Niemca, „Didaskalia” 2005, nr 65–66. 
393 Por. T. Miłkowski, Rzucili Klatę, „Przegląd” 2006, nr 2.
394 Por. A. Pawlikowska, Interpretacje Interpretacji, „Opcje” 2006, nr 2.
395 Por. P. Gruszczyński, Pochwała niepoprawności, „Tygodnik Powszechny” 2005, nr 7.
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nie czyniąc jej właściwym tematem opowieści. W niektórych recenzjach Ja-
nulka urasta nawet do rangi symbolu Polski396. Taka narracja nie wydaje mi 
się, niestety, nieuzasadniona. Na Janulkę w spektaklu Klaty można również 
spojrzeć, jak na symboliczną reprezentację Polski – barbarzyńskiej dziewczy-
ny, która wdaje się w niespełniony, pozbawiający ją autonomiczności romans 
z Zachodem, by w finale przywołać pamięć o swojej tożsamości, zamienić się 
w żałobnicę. W ten sposób Klata powiela narrację narodową, w której kobieta 
może funkcjonować jedynie jako symbol, nośnik zbiorowej pamięci i tożsa-
mości. W takim układzie pominięcie imienia Janulki w tytule spektaklu nie 
odnosi się do postaci kobiecej, ale do Polski, która wstępując do Unii, ulega 
kolejnemu rozbiorowi i znika z mapy Europy. Pominięcie Janulki w tytule, 
zamiast uczulać na obraz kobiety w męskich narracjach historycznych, umac-
nia tylko tradycyjne stereotypy „polskiej kobiety”.

Transakcja matrymonialno-polityczna w spektaklu Klaty nie przebiega 
jednak zgodnie z planem i pozostaje niedokończona. Janulka nie bierze bo-
wiem przykładu z legendarnej Wandy i nie odrzuca Księcia. Przeciwnie, już 
w pierwszej scenie, według średniowiecznego zwyczaju, zarzuca mu białą 
chustę na głowę, krzycząc: „Mój ci on!”. Janulka, wykorzystując średnio-
wieczny przywilej damy, na męża wybiera więc właśnie Księcia Neo-Krzy-
żaków. Co więcej, przywołuje skojarzenie z Danusią z Krzyżaków Sien-
kiewicza, ideałem kobiety anioła, która jednak potrafiła nie tylko obronić 
swego ukochanego, lecz także wbrew zakazowi ojca wyjść za niego. Janulka 
wchodzi więc w tradycyjny układ damsko-męski tylko po to, by wykorzy-
stać jego przywileje. Jej żywiołowe zachowanie w żaden sposób nie przystaje 
do Sienkiewiczowskiej postaci. Małżeństwo nie dochodzi jednak do skutku, 
ponieważ to Gotfryd wciąż odmawia Janulce spełnienia, a później, nie mo-
gąc znieść prawdziwej miłości, którą ją pokochał, popełnia samobójstwo. 
Role kobieca i męska, Wandy i Niemca, ulegają odwróceniu. Dzieje się to 
za sprawą Janulki, która również w kolejnych partiach spektaklu nie poddaje 
się procesowi „ujarzmiania” pokornie. Podczas erotycznej gierki z Mistrzem 
kwituje jego odmowę pogardliwie rzuconym zdaniem: „Daj ać ja pobruszę, 
a ty poczywaj”397 – pierwszym zdaniem zapisanym po polsku. Oznacza ono 
„Daj, niech ja pokręcę żarnami, a ty odpoczywaj” – według najczęściej poda-

396 „Janulka miała być alegorią Polski gnuśnej, zaściankowej, z upiorami przeszłości w sza-
fie – w postaci wygłodniałych indywiduów w obozowych pasiakach. Polski w historycznym 
potrzasku, między patriotyczną tradycją i przywiązaniem do staroświeckich imponderabiliów 
a obiecującym mariażem z pragmatyczną cywilizacją zachodnią”. Zob. J. Kowalska, Nowy ję-
zyk [w:] E. Baniewicz, M. Zielińska, J. Kopciński, J. Kowalska, J. Hernik Spalińska, Wolny 
dwudziestoletni. Ankieta, „Teatr” 2009, nr 9, http://www.teatr-pismo.pl/archiwalna/index.ph
p?sub=archiwum&f=pokaz&nr=887&pnr=45 [dostęp 26.02.2016].

397 Spisane na podstawie nagrania spektaklu … córka Fizdejki, zdanie nieobecne w sce-
nariuszu.
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wanych informacji tak miał powiedzieć Boguchwał do swojej żony mielącej 
zboże; mielenie ziarna było zaś uważane wtedy za pracę niegodną mężczy-
zny, Czech ten został więc nazwany przez sąsiadów Brukałą (zbrukany)398. 
Janulka poniża Mistrza, ustawiając go w pozycji kobiecej. Przyczyną niepo-
wodzenia transakcji jest przede wszystkim fakt, że ostatecznie to nie Mistrz 
poskramia Janulkę, ale ona Mistrza, który tymczasem przywdziewa strój 
bezdomnego i staje się Polakiem. Warto zaznaczyć, że ta dominacja wynika 
z roli Janulki jako wyzwolonej kobiety, a w drugiej części spektaklu wejście 
Janulki w tradycyjne role zbiega się z narastającą apatią Mistrza. Czyżby Klata 
w ten sposób sygnalizował konieczność rezygnacji kobiet z ideałów emancy-
pacyjnych na rzecz patriotycznej misji? Czy też wskazuje na siłę i trwałość 
romantycznej mitologii tkwiącej właśnie w owej osławionej „szczególnej” 
roli polskiej kobiety, podszytej słowiańskim żywiołem, którego nie sposób 
zdominować i ujarzmić? A może sugeruje, że kobiety, paradoksalnie dzię-
ki tradycyjnym rolom, mogą wchodzić w męską pozycję i wpływać na sfe-
rę publiczną? Albo wreszcie, że tradycyjne figury kobiece są tak naprawdę 
stworzonym przez mężczyzn orężem walki z obcym czy wrogiem? Myślę, 
że wszystkiego po trochę…

Niejasne jest też zakończenie spektaklu. Najpierw Janulka śpiewa ludową 
piosenkę Gdybym ci ja miała, która znów przywołuje skojarzenie z postacią 
Danusi z Krzyżaków, później wychodzi w czarnej sukni – niczym w naro-
dowej żałobie po powstaniu 1863 roku. Staje się więc symbolem tożsamości 
narodowej chronionej właśnie przez kobiety. A przecież ostatni monolog Ja-
nulki, mimo że ujęty w symboliczne ramy, posiada, moim zdaniem, pewien 
potencjał wywrotowy skierowany właśnie przeciwko nałożonym na kobietę 
rolom w obrębie tanatycznej narodowej mitologii. Janulka już na początku 
zaznacza, że zarówno Fizdejko, jak i Mistrz zrezygnowali z wszelkiego działa-
nia. W tej sytuacji dziewczyna zyskuje autonomię, ale też przyjmuje na siebie 
misję patriotyczną. W kontekście tej sceny warto pamiętać, że narodowe sym-
bolizacje kobiece Matki Polki wywodzą się z autentycznej działalności kobiet, 
które w latach sześćdziesiątych XIX wieku dały zaczyn kobiecej aktywności 
w sferze publicznej i politycznej399. Fakt, że z czasem została ona zreduko-
wana jedynie do swojskich, uprzedmiotowiających kobietę, symboli, wydaje 
się symptomatyczny dla polskiej narracji historycznej. Podobnie jak recepcja 
tej sceny w spektaklu, która została w recenzjach otwarta jedynie kluczem 
symbolicznym. Mam natomiast wrażenie, że mimo obciążenia symboliczne-
go, które Klata nakłada na Janulkę, pokazuje również nieznośną opresyjność 
narzuconej jej roli. Kiedy Janulka mówi, że chce wyjść za mąż normalnie, 

398 Por. np. hasło: Księga henrykowska, „Wikipedia. Wolna encyklopedia”, https://
pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_henrykowska [dostęp 26.02.2016]. 

399 Sh. Penn, op. cit., s. 233.
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mieć zdrowe, bydlęce dzieci i być częścią zbydlęconego społeczeństwa, to 
choć opowiada się za tradycyjnymi rolami kobiecymi, buntuje się przeciwko 
ideałowi Matki Polki wysyłającej swoich synów do powstania. Opowiada się 
też za prawem jednostki, prawem kobiety do własnego, pozasymboliczne-
go życia, poza narodową historią, mitologią, traumą i resentymentem, który 
każe upatrywać we wstąpieniu do Unii czwartego rozbioru Polski. Wobec 
otaczających ją w makabrycznym tańcu trupów, jaki Der Zipfel (Andrzej 
Szubski) organizuje za pomocą gazów depresyjnych, wobec samobójstwa 
Mistrza i apatii Fizdejki – ubrana w żałobną suknię Janulka, trzymana przez 
więźniów obozu koncentracyjnego (Ryszard Węgrzyn, Włodzimierz Wróbel), 
paradoksalnie opowiada się po stronie życia.





Rozdział 3

Kobiety w teatrze życia narodowego

Naród w teatrze

Wybranie na inaugurację pierwszego sezonu Teatru Narodowego Nocy listo-
padowej 400 odnoszącej się do samego rdzenia narodowych symboli – czyli po-
wstań – wydawało się prowokacyjne. Tę sytuację dezorientacji i zdziwienia 
publiczności często podkreślano w recenzjach. W poświęconej temu spekta-
klowi dyskusji w „Dialogu” padały pytania o współczesną żywotność zarówno 
dramatu Wyspiańskiego, jak i całej tradycji romantycznej. Piotr Kłoczowski 
powiedział na przykład:

Zarzut niezrozumiałości czy nieczytelności pod adresem przedstawienia Grzego-
rzewskiego […] uważam za źle postawiony. Problem leży chyba gdzie indziej. Do-
tyczy […] pytania, na ile sytuacja przedstawiona w Nocy listopadowej jest dla nas 
dziś inaczej ciekawa niż była ciekawa przed rokiem 1989. Możemy chyba przyjąć 
dla potrzeb naszej dyskusji, że mitologia powstania listopadowego stworzona przez 
Wyspiańskiego była czytelna dla jego współczesnych i potem, dzięki szkole, przez 
całe dwudziestolecie międzywojenne; na tej mitologii chowały się kolejne gene-
racje, a ściślej, „Kordianowie” – od Legionów do AK. Mitologia ta była również 
czytelna przez cały okres Peerelu do roku 1989. […] Sytuacja była więc klarowna 
i układ odniesienia oczywisty.
 A teraz ów układ się zmienił. I nowy układ odsłonił zupełnie nowe perspek-
tywy. […] Pozostaje pytanie, czym może być dzisiaj dla nas cała ta mitologia 
dziwnego narodu, który dwieście lat był rozebrany i pozbawiony suwerenności 
politycznej – przypadek lokalny i tylko w lokalnym historycznie kontekście zro-
zumiały – i czy żywa401. 

400 Teatr Narodowy, premiera: 19 listopada 1997 r. Opis spektaklu powstał na podstawie 
rejestracji przedstawienia: Noc listopadowa. Sceny dramatyczne, Archiwum Teatru Narodowe-
go w Warszawie.

401 Oddalić, by ocalić, „Dialog” 1998, nr 5, http://jerzygrzegorzewski.net/?artykul=stanislaw-
-ignacy-wyspianski [dostęp 26.02.2016].
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Paweł Śpiewak zainspirowany spektaklem pytał natomiast:

Bo czy to wszystko znaczy, że nasza tradycja najważniejsza – czyli romantyczna – jest 
tradycją doskonale martwą? Albo wręcz – jak w tym spektaklu – momentami po 
prostu grafomańską?402

Grzegorzewski znów zbudował dla swojego przedstawienia kontekst 
za pomocą innego dramatu. W Dziadach – Improwizacjach, przez odwo-
łanie do postaci Pallas Ateny, ramę stanowiła Noc listopadowa. Spektakl 
na podstawie tego dramatu Wyspiańskiego zaczynał się natomiast sceną 
z Wyzwolenia rozegraną między Reżyserem, Konradem i Muzą. Ramą dla 
powstania stał się więc teatr. Wprowadzenie tej sceny było chyba mocno 
autoironiczne. Grzegorzewski, jako nowy dyrektor narodowej sceny, zda-
wał sobie sprawę z ciążącego na nim obowiązku. Wiedział też, że mimo 
iż misja sceny narodowej niemal zawsze budziła dyskusje i kontrowersje, 
to teraz wydawała się prawie niemożliwa do określenia. Wybrał więc tekst 
niemal „klasycznie narodowy”, by jednocześnie, umieszczając go w meta-
teatralnych ramach, sproblematyzować zarówno jego status oraz znaczenie 
w roku 1997, jak i swoją sytuację. Jednocześnie dzięki temu zabiegowi pod-
kreślił teatralność przedstawianych na scenie wydarzeń. Znów przywołam 
tu słowa Pawła Śpiewaka:

Noc listopadowa Grzegorzewskiego jest teatrem w teatrze, w którym pokazuje się 
widzowi, na czym polega teatralność teatru, a ta wielowątkowość i wielostylistycz-
ność tworzy nawias wokół romantyzmu, stanowiącego przecież podstawę naszej 
tradycji, podstawę repertuaru narodowego403. 

Podobny sąd wyrażała Marta Górnicka:

U Grzegorzewskiego cała historia narodowa uwikłana jest w teatr, mechanizmy 
historii są też mechanizmami teatralnymi. Teatralność objawia się i w planie wy-
darzeń historycznych, i w planie wydarzeń indywidualnych404. 

W ścisłym związku z anachronizmem i teatralnością narodowego sztafa-
żu w spektaklu Grzegorzewskiego pojawił się, moim zdaniem, jeszcze jeden 
temat – sytuacja i rola kobiet w wolnej Polsce.

Jak w Dziadach – Improwizacjach zaskakuje liczba i aktywność postaci ko-
biecych, tak w Nocy listopadowej uderza przede wszystkim ich ostentacyjna te-
atralność. W nad wyraz konwencjonalnych pozach i kostiumach Pallas Atena, 
Niki, Kery, Joanna, Demeter i Kora wydają się wręcz parodiować symboliczne 
wyobrażenia kobiece. Jednak konkluzja płynąca ze spektaklu nie kończy się 

402 Ibidem.
403 Ibidem.
404 Ibidem.
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na parodii. Przeciwnie, pod jej warstwą kryje się głęboki tragizm tych postaci 
i „wytwarzającego” je oraz „używającego” ich społeczeństwa.

Pallas Atena, Niki, Kery – groteskowy teatr okrucieństwa

Pierwszą postacią kobiecą, która pojawia się na scenie, jest Muza z Wyzwolenia 
grana przez Teresę Budzisz-Krzyżanowską. Spektakl rozpoczyna się bowiem 
jej rozmową z Reżyserem i Konradem. Na początku sceptyczna, wyważona, 
zdaje się gasić entuzjazm niemłodego już Konrada. Z czasem jednak, opowia-
dając o swojej roli i jej znaczeniu dla widzów, nabiera rozmachu, wykrzyku-
je patetyczne słowa, wychodzi na środek sceny. Patos wypowiedzi współgra 
z jej wyglądem. Muza występuje w długiej, ciężkiej, bordowo-czarnej sukni 
z atłasu ze złotymi zdobieniami, w ręku trzyma złoty hełm. Aktorka na po-
czątku bez entuzjazmu, wręcz z niechęcią podejmuje rolę Muzy – właściwie 
na życzenie Konrada. W pierwszych słowach do niej skierowanych Konrad 
narzuca jej bowiem sposób zachowania:

O, tajemnicza, piękna, którą
uwielbiam, pozwól,
że nazwę cię: „Literaturą”.
Kimkolwiek jesteś, Muzo boska,
cóż chmurzy czoło twoje?405

Muza przemawia natomiast dopiero wtedy, gdy godzi się na wyznaczony 
przez Konrada status. Wcześniej nie protestuje – patrzy i słucha. Znamienne 
więc, że pierwsza rola kobieca zostaje niejako stworzona na scenie przez męż-
czyznę, na oczach widzów, w scenie „teatru w teatrze”, co więcej – w ramach 
namysłu nad narodowym posłannictwem teatru. Muza, która, zakładając 
hełm, przemienia się w Pallas Atenę i rozpoczyna Noc listopadową, jest więc 
pierwszą bohaterką planowanej przez Konrada i Reżysera narodowej insceni-
zacji. Jej rola wydaje się – z jednej strony – niezwykle istotna, z drugiej – bar-
dzo ściśle skonwencjonalizowana. Może więc Muza/Pallas Atena rozpoczyna 
spektakl, bo rola kobieca w narodowej inscenizacji jest niezmienna, a przez 
to najłatwiejsza do określenia i odegrania? Przejście z roli Muzy do roli Ate-
ny nie wymaga nawet zmiany kostiumu, wystarczy założyć hełm. Warto 
podkreślić też, że ta sama aktorka, która w finale Dziadów – Improwizacji 
wywoływała skojarzenie z Pallas Ateną – tu odgrywa jej rolę. O ile jednak 
tam dochodziło do chwilowego ożywienia tego symbolu rewolucji, w spek-
taklu z roku 1997 postać Pallas Ateny wydaje się martwym, patetycznym, 

405 S. Wyspiański, Wyzwolenie [w:] idem, Dramaty, Kraków 1955, s. 361. 
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uteatralizowanym posągiem. Pallas Atena w roku 1987 mogła być symbo-
lem kobiecego buntu, w 1997 roku stawała się pustą ikoną – początkowo 
groteskową (zwracały na to uwagę na przykład Elżbieta Morawiec406 oraz 
Maria Prussak407), a później groźną i fanatyczną.

Groteskowy wydźwięk postaci Muzy potęguje parodia pierwszej sceny, 
kolejna metateatralna sekwencja, jeszcze dokładniej pokazuje sposób narzu-
cania kobietom wciąż identycznej roli w narodowym widowisku. Na scenie 
Teatru Rozmaitości pojawia się młoda aktorka w długiej, szarej spódnicy 
i białej bluzce. Na początku zaczepiają ją tylko Satyrowie, po chwili jednak 
pojawia się Konrad, witając ją dokładnie tymi samymi słowami, które wy-
powiadał do Muzy na początku spektaklu. Interwencja Reżysera nie pozwala 
mu dokończyć schematycznego dialogu narzucającego aktorce status Muzy. 
Reżyser przejmuje kwestie Konrada, jakby z zazdrości o jego wcześniejszy 
„sukces” sam chciał się stać twórcą kobiecej ikony narodowego teatru. Daje 
dziewczynie do ręki sztuczną pochodnię i każe mówić płomienny, porywa-
jący monolog do widowni – przypominający tekst Muzy. Aktorka spełnia 
jego życzenie, a następnie okłada pięściami po nagich plecach śmiejących się 
z niej Satyrów, by w końcu zostać przez nich wyniesiona ze sceny. Jej niepo-
radne aktorstwo wydaje się demaskować patos, nienaturalność otrzymanej 
roli, a późniejsze zachowanie – nieprzystawalność rangi roli do charakteru 
jej wykonawczyni. Ta scena godzi również w postać pierwszej Muzy, wska-
zując na to, że płomienne wezwanie do walki jest tylko narzuconą przez 
mężczyzn, lepiej lub gorzej odegraną rolą. Potencjał autentycznej inicjatywy 
i działania zostaje całkowicie podważony. Pytanie tylko, czy karykaturalność 
i groteskowość postaci ośmiesza wykonawczynię czy absurdalną, pompatycz-
ną, staroświecką rolę?

Powagę tej postaci podważają także wezwane przez nią pomocnice. Po-
dobne wrażenie groteskowości i ostentacyjnej, tandetnej teatralności budzi 
bowiem moment, w którym za plecami Muzy przekształconej w Pallas Atenę 
podnosi się kurtyna i na scenie pojawiają się Niki. Grzegorz Niziołek opisał 
tę scenę w następujący sposób:

Niki wylegujące się u stóp srebrzystej, monumentalnej konstrukcji, stanowiącej 
skrzyżowanie antycznej architektury z maszyną do szycia, wyglądają, jakby przywę-
drowały tu z jakiejś operetki Offenbacha, a nie z dramatu Wyspiańskiego. Minode-
ryjnie upozowane, eksponują dekolty i ramiona. Gdy zaczynają mówić, podejrzenie 
zamienia się w pewność. To parodia – ostra, właściwie trywialna408. 

406 E. Morawiec, Lustra i robotnicy historii, „Teatr” 1998, nr 1, http://jerzygrzegorzewski.
net/?artykul=lustra-i-robotnicy-historii [dostęp 26.02.2016].

407 M. Prussak, Wyspiański w labiryncie teatru, Warszawa 2005, s. 195. 
408 G. Niziołek, Stanisław Ignacy Wyspiański, s. 127.
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Pozostali recenzenci, choć też podkreślali teatralność tego obrazu, przy-
woływali bardziej wzniosłe skojarzenia. Koło porównywali bowiem do koła 
zamachowego dziejów409, a całą machinę do słynnego Pancernika Potiom-
kina410. Mimo że skojarzenia te są uzasadnione, to, moim zdaniem, trudno 
traktować je bez ironii – wydają się one bowiem nie nieść z sobą żadnych 
konsekwencji. Patrząc na tę instalację, można dojść do wniosku, że taki spo-
sób odczytania został sprowokowany tylko po to, by ujawnić schematyczność 
skojarzeń widzów. Trudno bowiem dostrzec w leniwie ułożonych na machi-
nie Nikach siłę rewolucyjnego zrywu, który ma zmienić tok historii. Wprost 
przeciwnie, na początku sceny uwagę zwraca kontrast między dynamiczną, 
wzniosłą, ekspresyjną mową Pallas Ateny a bezruchem Nik, które leżą leni-
wie, prawie nieruchome, tworzą rzeźbę lub instalację muzealną. Ich widok 
nasuwa skojarzenia z trwaniem, stagnacją, niezmiennością, martwotą – nie 
z przełomem. W tej perspektywie również ich późniejsze działania wydają się 
jedynie realizacją wciąż rutynowo powtarzanych ról. Zarówno Pallas Atena, 
jak i Niki są przecież realizacją – powtarzającego się co najmniej od czasów 
rewolucji francuskiej – kobiecego symbolu rewolucji. Nawet gdy słowa Pal-
las pomału ożywiają boginie i wprowadzają je w ruch, ich gesty są nadal tak 
mocno wystylizowane, że stają się groteskowe.

Powyższe tezy wydają się prowokować pewną pobłażliwość i lekceważe-
nie w stosunku do tych postaci. Niki natomiast w tej samej scenie demon-
strują sposób swojego działania. I choć czynią to tak samo konwencjonalnie, 
to jednak spod powierzchni groteski wyłania się prawdziwa groza. Boginie, 
chcąc zapalić się do walki, dźgają włóczniami greckiego wojownika leżącego 
w dziwnej machinie przypominającej taczki, według Rafała Węgrzyniaka, 
ćwicząc się tym samym w zadawaniu śmierci411. Pierwszym działaniem Nik 
nie jest więc wskrzeszenie rewolucji, lecz brutalny mord na niewinnej ofie-
rze. W tej jednej, krótkiej sekwencji wydają się tworzyć obraz swojej misji, 
która polega na zadawaniu śmierci bezbronnym żołnierzom – nie tylko prze-
ciwnikom niepodległościowego zrywu, lecz przede wszystkim zapalanym do 
straceńczej walki powstańcom. Również to, że Niki zostają ożywione przez 
Pallas Atenę, nie wzbudza pozytywnych, rewolucyjnych skojarzeń. Wydaje 
się, że o ile rola Muzy, a potem Pallas Ateny została tej aktorce narzucona 
przez mężczyznę, to później proces dystrybucji i wskrzeszania tradycyjnych, 
symbolicznych wizerunków kobiet zachodzi między nimi samymi. Atena 

409 Por. E. Morawiec, Lustra i robotnicy historii; G. Janikowski, Taki mi się snuje… teatr, 
„Kurier Polski” 1997, nr 227, http://jerzygrzegorzewski.net/?artykul=taki-mi-si-snuje-teatr 
[dostęp 26.02.2016].

410 Ibidem.
411 R. Węgrzyniak, Narodowy taniec śmierci, „Życie”, 12 XI 1997, http://www.e-teatr.pl/

pl/artykuly/90632.html [dostęp 26.02.2016].
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nie budzi Nik do walki, lecz raczej do reprodukowania przypisanych kobie-
cie w obrębie wspólnoty narodowej ról. W roku 1997, osiem lat po prze-
łomie, okazują się one nieadekwatne, śmieszne i groteskowe. Na poziomie 
symbolicznym – jak twierdzą Agnieszka Graff czy Maria Janion – takie wi-
zerunki kobiet były wtedy i są nadal powielane. Pytania, jakie wydaje się 
prowokować ten spektakl, brzmią: jakie mają one dziś znaczenie dla wspól-
noty?, jak wpływają na wizerunek kobiecości? i w końcu, jakie pole do dzia-
łania pozostawiają realnym kobietom? Kiedy bowiem Polacy musieli wal-
czyć o wolność, te symboliczne reprezentacje umożliwiały kobietom realne 
działanie. Tak było to przedstawione chociażby w Dziadach – Improwiza-
cjach. Gdy jednak Polska stała się krajem demokratycznym, te narodowo-
-rewolucyjne przedstawienia, w których uwięzione zostały realne kobiety, 
są już tylko anachronicznym, resentymentalnym, wykluczającym ze sfery 
publicznej symbolem.

Prawie każde następne pojawianie się Nik wzbudza podobne skojarzenia. 
Tandeta mitologicznych ról kobiecych najsilniej uderza jednak w przypadku 
Ker. Recenzenci uznali tę scenę za jedną z najbardziej nieudanych w spek-
taklu, więc albo w ogóle o niej nie pisali, albo pisali jak Piotr Gruszczyński:

Zupełnie nie do przyjęcia są na przykład kostiumy krwiożerczych Ker, które wy-
glądają i zachowują się jak pamiętny zespół tańca nowoczesnego Sabat, z pełnym, 
niestety, poszanowaniem mód i poetyki lat siedemdziesiątych412. 

W podobny sposób można opisać ich zachowanie oraz zbiorowy układ 
choreograficzny. Kery ubrane są w czarne skórzane kombinezony ozdobione 
plecionymi sznurami przypominającymi bicze. Mają ciemne, ostre makijaże, 
natapirowane włosy. Ssąc krew, pochylają się po prostu nad leżącymi i wygi-
nają ciała w ekstatycznych spazmach. Następnie, podskakując, formują koło 
i tańcząc niczym czarownice ze spektaklu kółka teatralnego dla dzieci, uciekają 
ze sceny. Moim zdaniem jednak, anachronizm i tandeta tego przedstawienia, 
które, zgodnie z nastrojem tekstu, powinno być przerażające i upiorne, były 
zamierzone. To właśnie w nich kryje się groza tej sceny. Grzegorzewski wy-
daje się pokazywać, co dzieje się z narodowymi mitologiami, jak łatwo stają 
się kampowe, śmieszne, kiczowate. O ile tekst Wyspiańskiego nadal brzmi 
dość przerażająco, o tyle „ucieleśniony” na scenie – zaczyna żenować i śmie-
szyć. Oglądana w takiej perspektywie scena z Kerami wydaje się kwintesen-
cją statusu mitologicznych przedstawień kobiecych, w tym spektaklu będą-
cych egzemplifikacją wciąż żywych w konserwatywnych kręgach – zarówno 
w 1997, jak i dziś – wyobrażeń o roli kobiety w życiu narodu. Inna sprawa, 

412 P. Gruszczyński, Agonia woli i mocy, „Tygodnik Powszechny” 1997, nr 48, http://jerzy-
grzegorzewski.net/?artykul=agonia-woli-i-mocy [dostęp 26.02.2016]. 
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że wtargnięcie Ker niszczy powagę przedstawienia śmierci żołnierzy. Tak jak-
by mit nie uwznioślał rzeczywistości, lecz hamował jej autentyczny, emocjo-
nalny odbiór.

Podobny mechanizm – przejścia od groteski do grozy – powtarza się 
w przypadku niemal wszystkich postaci mitologicznych. Jak zaznaczyłam 
wcześniej, dotyczy to również Pallas Ateny, która jest przecież główną postacią 
tego wątku. W następujących później scenach, kiedy bogini zachęca żołnie-
rzy do walki i obiecuje im sławę, zaraża żołnierzy swoim szaleństwem. Ona 
jednak tylko stoi i rozkazuje – ci zaś muszą walczyć. W kolejnej sekwencji na 
scenę wyjeżdża armata, na której znajdują się ciała martwych żołnierzy. Pal-
las Atena staje się więc wcieleniem wartości kultywowanych przez poetycką 
figurę Matki Polki, która wysyła swoje dzieci na bohaterską śmierć. Podob-
ne wrażenie powstaje podczas rozmowy Pallas Ateny z martwymi żołnierza-
mi w łodzi Charona. Pallas jest dumna, cyniczna, bezwzględna, pozbawio-
na empatii. Nie wzrusza jej los umarłych, liczy się jedynie walka, w której 
stawką jest nie tyle wolność, ile sława. Rozmawiając z umarłymi, uśmiecha 
się, jakby ofiary tylko podkreślały jej moc. W takiej perspektywie każący jej 
wstrzymać walkę Hermes wydaje się poskramiać nie tyle powstanie, ile jej 
chore ambicje. Pallas Atena w spektaklu Grzegorzewskiego staje się symbo-
lem narodowej konieczności i mitologii, która mężczyzn skazuje na śmierć, 
a kobietom narzuca konwencjonalne, karykaturalne role. Choć więc na po-
czątku może wydawać się śmieszna – z czasem ukazuje swoje bezwzględne, 
cyniczne, tanatyczne oblicze.

Patrząc na tę postać w kontekście Dziadów – Improwizacji i Pani Rollison, 
która stawała się w ostatniej scenie „zakładniczką” zbiorowego mitu mesjań-
skiego, można uznać, że Pallas Atena w Nocy listopadowej jest kolejną odsłoną 
tej postaci. Postać zagarnięta przez mit – zaczyna nim żyć. Z zawłaszczonego 
przez wspólnotę cierpienia – rodzi się ideologia śmierci, której Pallas Atena 
staje się orędowniczką.

Dopiero w ostatniej scenie Pallas Atena dostrzega, że była „igraszką w rę-
kach Boga”, którego ja nazwałabym narodowym mitem. Jej monolog nastę-
puje zaraz po wyznaniu winy i skruchy przez Potockiego, który wyłania się 
z Charonowej łodzi i załamany, że nie pomógł powstańcom, prosi o przeba-
czenie. Po jego wyjściu na słabo oświetlonej galerii ponad sceną pojawia się 
Pallas Atena i mówi swoje ostatnie słowa w dramacie. Jest wtedy zupełnie 
inna niż wcześniej, nie ma w niej gorączki walki, przesadnego patosu – jest 
załamana i przerażona konsekwencjami swoich czynów. W obu następujących 
po sobie monologach na pierwszy plan wybija się skarga skierowana do boga 
o to, jakie role w historii przypisał Potockiemu i Pallas Atenie. Potocki mówi:

Czemużeś, Panie, zaćmił wzrok,
żem nie mógł zaznać szczęsnej chwili
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i być z tych, którzy mnie zabili
i sławę szczytną wzięli?413

Natomiast Pallas Atena:

Igraszką byłam w ręku Boga
ja gwiazda, którą Bóg zapala414.

Obie postaci nie rozpatrują swojego zachowania jako wyrazu wolnej woli 
i suwerennych decyzji, ale jako odpowiedź na boski nakaz. Zarówno wal-
ka, jak i jej odmowa wydają się im pewnym przymusem. Można więc spoj-
rzeć na te postaci jak na swego rodzaju ofiary narodowego mitu, który czyni 
z jednostek marionetki, wpisując je w określone symboliczne figury, mające 
spełnić określoną funkcję – często zbrodniczą i krwawą wobec wspólnoty.

Demeter i Kora – retoryka narodowego odrodzenia

Wątek Demeter i Kory w interpretacjach Nocy listopadowej często rozpatry-
wany jest oddzielnie i traktowany jako wyraz filozofii utworu streszczonej 
w zdaniu: „Umierać musi, co ma żyć…”415. W spektaklu Grzegorzewskie-
go został jednak, moim zdaniem, silnie połączony z postaciami pozostałych 
bogiń. Połączenia zostały zbudowane zarówno na poziomie wizualnym, jak 
i ideowym. Charakteryzacja jest w przypadku tych postaci równie konwencjo-
nalna i staroświecka, jak strój Pallas Ateny, Nik czy Ker. Matka i córka mają 
na głowie rozbudowane diademy z suszonych kwiatów i zbóż. Noszą szero-
kie, długie, bardzo ciężkie, luźne suknie w kolorystyce jesiennej – czerwie-
ni, czerni, złota, ciemnej zieleni. W pierwszej scenie z ich udziałem Demeter 
stoi na podeście, Kora w zapadni tuż za nim. Aktorki są prawie nieruchome, 
co w połączeniu z ciężarem sukni wydaje przygważdżać je do ziemi. Wraże-
nie to spotęgowane jest w przypadku Kory, która trzyma w ręku zdobioną 
lufę armaty. Matka i córka stoją obok siebie, wypowiadając kwestie – patrzą 
przeważnie w stronę publiczności. Mówią z niezwykłą dbałością o dykcję, 
składnię, melodię tekstu. Ta staranna wymowa oraz towarzyszący jej szero-
ki, ale mało dynamiczny gest czynią ich rozmowę, jak zauważył Grzegorz 

413 S. Wyspiański, Noc listopadowa [w:] idem, Dramaty, s. 679. Opracowany przez Grze-
gorzewskiego scenariusz spektaklu różni się od tekstu dramatu, jednakże w Archiwum Teatru 
Narodowego dostępny jest jedynie scenariusz z późniejszej, zmienionej wersji realizacji Nocy 
listopadowej (premiera: 11 listopada 2000 r.). Z tego powodu zdecydowałam się na weryfika-
cję tekstu dramatu na podstawie nagrania spektaklu.

414 Ibidem, s. 682.
415 Ibidem, s. 578. 
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Niziołek416, niemal zupełnie retoryczną. Zwłaszcza że po jej zakończeniu, 
aktorki po prostu schodzą ze sceny. Wydaje się, że Grzegorzewski potrakto-
wał te postaci podobnie jak niektórzy interpretatorzy dramatu – jako jego 
emblemat – tyle że spotęgował taką wizję do tego stopnia, iż stała się ona 
czysto retoryczna. Mit śmierci i odrodzenia – nie daje nadziei, lecz zdaje się 
jedynie odsłaniać swoją teoretyczną naturę.

Jednocześnie jednak można na ten dialog spojrzeć trochę inaczej i za ma-
larskim obrazem dostrzec postaci. Taka perspektywa nie ocala żywotności 
mitu, ale pozwala zajrzeć za jego zasłonę i za jego retorycznymi „nośnikami” 
dostrzec ludzkie emocje, które podważają mit. Demeter jest postacią aktyw-
niejszą: niekiedy zwraca się bezpośrednio do córki, to ona w nagłym geście 
bezsilności miota się, zmienia pozycję ciała, jakby próbowała uwolnić się 
z narzuconej jej konwencji, dotrzeć do córki bezpośrednim gestem. Kora na-
tomiast wydaje się kolejną wysłanniczką Pallas Ateny. Od pozostałych bogiń 
różni się jednak tym, że absolutnie wierzy w swoją misję, nie dąży do sławy 
i nie poświęca życia innych, lecz swoje własne. To, co robi, nie jest dla niej 
wyuczoną rolą. Jej deklaracje o podziemnych bogactwach, o zmartwychwsta-
niu czy wreszcie – miłosne wyznania wypowiadane z nieugiętą siłą, zdecy-
dowaniem – choć ubrane w formę recytacji, nie wydają się konwencjonal-
ne. Przeciwnie – mają w sobie coś z chorobliwego, ślepego fanatyzmu. Kora 
nie patrzy na matkę, bo jest pochłonięta ideą, która przekracza ich relację, 
która wymaga wielkich poświęceń – składanych z osobistego szczęścia, a na-
wet życia. W takim ujęciu, „retoryczna” rozmowa przypomina trochę relacje 
rosyjskich żołnierek zawarte w książce Wojna nie ma w sobie nic z kobiety417. 
W opowieściach tych często pojawia się scena, w której pochłonięta miłością 
ojczyzny kilkunastoletnia dziewczyna decyduje się wstąpić do armii, mimo że 
jej matka czy opiekunka płacze, błagając, aby tego nie robiła. Choć to dale-
kie skojarzenie, pozwala ono chyba nieco inaczej oświetlić tę scenę, zobaczyć 
w Korze owładniętą wizją konieczności walki młodą idealistkę, w matce zaś, 
niewierzącą w odrodzenie, doświadczoną kobietę, która zdaje sobie sprawę, 
że „stamtąd nikt nie wraca”418, nie wierzy w ideały córki, więc nie chce oddać 
jej życia w imię patriotycznego obowiązku. W scenie panuje rozpacz utraty, 
przeczucie śmierci, a wiara w odrodzenie wydaje się daleka i nierealna, ma 
charakter fanatyczny. Wrażenie to potwierdza kolejna scena z udziałem De-
meter i Kory. Persefona pojawia się w niej w czarnych, żałobnych szatach, 
nie ma na głowie diademu. Kładzie się na podeście między Joanną a Aresem. 
Znów zastyga w jednej pozycji – mówi, dzieląc słowa. Następnie wyciąga 
rękę w stronę Aresa i z jego pomocą wstaje, snując wizję grobów, do których 

416 G. Niziołek, Stanisław Ignacy Wyspiański.
417 Por. S. Aleksijewicz, Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, przeł. J. Czech, Wołowiec 2010. 
418 S. Wyspiański, Noc listopadowa, s. 579.
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zmierza. Jakby bóg wojny kierował ją w stronę walki i śmierci. Jest nieugię-
ta w swoich ideach. Gdy stojąc na podeście, ponad sceną, z bezwzględnym 
zacięciem na twarzy wypowiada słowa:

Co złego w was i co marne,
to jako plewy i ziele złe zgarnę; […]
A jeżeli lichego serca ludzie
w was samych gotują wam zgubę –
ja ich powołam – i jak plewo zmiotę!419

lub:

Krwi przelanej nie zmarnię.
Krwią pola a role użyźnię
i synów z krwi tej dam – kiedyś – Ojczyźnie.
Dzisiaj kres – – – 420,

brzmią one jak bezwzględna, złowróżbna deklaracja. Nie ma tu miejsca na 
słabość, na wahanie, na współczucie i empatię. Zwłaszcza że z przemowy Kory 
Grzegorzewski usunął wszelkie zdania na temat kojenia smutku i bólu, suge-
rujące zrozumienie dla cierpienia, obiecujące nowe życie, takie jak:

Ludzi zbudzę, roześlę orędzie
na żywot – żywot nowy!
[…] co szkodzi wam, i co was boli,
to ukoję – czasu przebiegiem421.

Na dodatek jej przemowę przecina w połowie bolesny krzyk Demeter, 
która wzywając Hekate uderza w trzymane przez Niki gongi. Jej ból znów 
dominuje scenę. Gongi brzmią rozpaczliwie i przerażająco, wyrażają bunt 
przeciwko „dziejowej”, czy raczej mitologicznej konieczności, która odebrała 
jej córkę; budzą skojarzenie z dzwonami żałobnymi. Choć matka pozornie 
kieruje się jedynie troską o Korę – swą córkę, to myślę, że jej postawę moż-
na odczytać w kontekście całego przesiąkniętego śmiercią spektaklu. Deme-
ter można więc uznać za reprezentantkę matek, które buntują się przeciwko 
narodowej konieczności, za postać bliską Pani Rollison w Dziadach – Im-
prowizacjach. O ile jednak bunt Pani Rollison został ostatecznie wchłonięty 
przez narodową mitologię, Demeter nie pozwala się jej całkowicie zagarnąć, 
jej bunt pozostaje żywy, intensywny, gwałtowny. W drugiej scenie bogini 
zajmuje pozycję marginalną. Pojawia się w głębi sceny, poniżej podestu, na 
którym usytuowana jest Kora, po wykrzyczeniu swej skargi – ucieka. W jej 

419 S. Wyspiański, Noc listopadowa, s. 663. (Skróty na podstawie nagrania spektaklu.)
420 Ibidem, s. 664.
421 Ibidem, s. 663.
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przypadku zachodzi więc odwrotny proces. Od postaci ikonicznej, niemal 
nieruchomej, alegorycznej, usytuowanej na przodzie sceny, na podwyższeniu, 
Demeter staje się żywą, buntującą się, usytuowaną na marginesie kobietą. Jej 
bunt i ból dominuje jednak ideologiczna, tanatyczna przemowa Kory spo-
winowaconej z Pallas Ateną i Nikami, które towarzyszą jej nadal po wyjściu 
Demeter, uderzając w gongi, których dźwięk kojarzy się teraz z wystrzałami 
karabinu. Wszystkie te postaci łączy idea wojny i śmierci, bezwzględnej ko-
nieczności narodowego mitu, niezapowiadającej odrodzenia i ukojenia – tyl-
ko krew i śmierć.

Narodowa prostytucja

Sceną, która stanowi swoistą wyrwę w spektaklu – bo nie wpasowuje się w po-
zostałe ani pod względem estetyki, ani sposobu prowadzenia postaci, w której 
dokonuje się zderzenie różnych czasów, utworów literackich, inspiracji – jest 
początek drugiej części przedstawienia. Otwiera ją pieśń Harfiarki z Wyzwo-
lenia Wyspiańskiego, wykonana przez śpiewaczkę operową przy wtórze obec-
nych wtedy na scenie orkiestry i klawikordu. Harfiarka jest ubrana w staro-
świecką sukienkę w stylu dziewiętnastowiecznym. Stoi koło klawikordu, przy 
którym siedzą dwie kobiety. Ten obraz w oczywisty sposób nawiązuje więc 
do Warszawianki. Harfiarka śpiewa między innymi o tęsknocie za domem, 
o konflikcie ojca z synem oraz o przymusie walki. W jej pieśni odbywa się za-
tem przejście od sfery domowej do publicznej przestrzeni walki, całość jednak 
przybiera formę bardzo konwencjonalną, czyli oficjalną – „publiczną”. Po tej 
pieśni Lelewel przy wtórze orkiestry odczytuje program muzycznych antrak-
tów Nocy listopadowej, w którym Wyspiański opisał intrygę olimpijskich bóstw. 
Oratorium kończy się kilkoma taktami Warszawianki przerwanymi odgłosa-
mi bombardowania, w wyniku którego orkiestra wraz z kobietami siedzącymi 
do tej pory przy klawikordzie uciekają. W scenie tej nakładają się więc na sie-
bie: obraz Harfiarki z Wyzwolenia, kadr z Warszawianki, operowa wersja Nocy 
listopadowej oraz dźwięki kojarzące się z powstaniem warszawskim. Dokonu-
je się tu zderzenie obrazów, tekstów, gatunków, a także powstań narodowych 
i perspektyw, które można podzielić według klucza: mityczne – historyczne 
oraz prywatne – publiczne. Istotne jest również to, że nałożone na siebie w tej 
scenie elementy nie stapiają się z sobą, nie tworzą syntezy, lecz raczej wielo-
wymiarowy i wieloznaczny układ dialektyczny każący widzowi konfrontować 
się z różnymi wymiarami niemal jednocześnie.

Zestawienia te wydają się natomiast podważać jednoznaczność każdej 
z perspektyw. Co prawda podział na prywatne – kobiece i publiczne – mę-
skie widoczny jest już w sposobie usytuowania poszczególnych sekwencji oraz 
postaci. Harfiarka, a także Anna i Maria reprezentujące sferę kobiecą – czyli 
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domową – znajdują się w lewym boku sceny, w kanale orkiestrowym nieco 
poniżej poziomu sceny. Następujące po zakończeniu pieśni Harfiarki odczy-
tanie przy dźwiękach orkiestry przez Lelewela kolejnych odsłon intrygi bóstw 
odbywa się natomiast w centralnej części przestrzeni scenicznej, co nadaje mu 
rangę jednoznacznie publiczną. Te sztywne podziały okazują się jednak pozor-
ne. Kobiety, choć ujęte w bardzo tradycyjny obraz wpisujący je w role przypi-
sane sferze prywatnej, aktywnie uczestniczą w całej scenie, a ich udział przy-
biera formy oficjalne. Zestawienie postaci Harfiarki i kobiet z Warszawianki 
ukazuje też dwa wymiary kobiecości w polskiej tradycji narodowej. Harfiarka 
jest bowiem postacią symboliczną – muzą, która „zapowiada kres, kusi i wciąga 
w taneczny korowód śmierci, «gra dusze» postaci” – jak napisał Michał Mize-
ra w tekście „Wyzwolenie” Grzegorzewskiego422. Siedzące przy klawikordzie ko-
biety są natomiast znakiem patriotek, które tracą swych ukochanych w walce. 
Pozostają jednak uwięzione w murach domu – bierne, mogą jedynie czekać. 
To zestawienie wydaje się obrazować przywołaną już w tej pracy metaforę, we-
dług której ojczyzna jest rywalką kochanki. Harfiarka byłaby więc symbolem 
konieczności porzucenia rodzinnego domu i ukochanej kobiety dla ojczyzny. 
Stoi jednak tuż obok niemych ofiar takiego myślenia i nie wydaje się ani z nimi 
konkurować, ani też nad nimi dominować. Co prawda to ona śpiewa, a one 
pozostają nieme, ale to przecież kobiety z Warszawianki tworzą dla niej podkład 
muzyczny, a jako postaci lepiej rozpoznawalne, ikoniczne – dominują odbiór 
obrazu, w który wkomponowana jest Harfiarka. Te dwa wizerunki tylko po-
zornie wydają się sprzeczne – w istocie wzajemnie się uzupełniają.

Istotne jest również to, że w następnej scenie aktorka śpiewająca kwestie 
Harfiarki przyjmie rolę siostry Lelewela. Stanie się zatem postacią realną, nie 
symboliczną. Siedzieć będzie niemal bez ruchu na łóżku – bierna i zrezygnowa-
na. Ożywia się tylko na moment, gdy słowami Bronikowskiego namawia brata 
do walki. W tej postaci spotkają się więc dwa sprzeczne wizerunki kobiet. Taki 
obraz z jednej strony ukazuje płynność przejścia od kobiety jako realnej istoty 
do kobiety – symbolu narodowego, wskazując, że obie wizje są z sobą połączone 
i na siebie wpływają; z drugiej – zaburza on przekonanie o przypisaniu kobiety 
sferze domowej. Kobieta, która nie może sama podjąć walki – namawia do niej 
brata, a później przez chwilę rozmarzona, jakby owładnięta wizją narodowej 
misji patrzy w dal. Ważne wydaje się też to, że choć scena w domu Lelewela 
rozgrywa się głównie między ojcem a synem, to te dwie męskie postaci umiesz-
czone są pomiędzy postaciami kobiecymi: Siostrą/Harfiarką siedzącą z przodu 
sceny na łóżku i Nike spod Cheronei, która stoi cały czas w głębi. Postaci ko-
biece wydają się więc czuwać nad przebiegiem wydarzeń. Obie też reprezentu-
ją tu sferę publiczną. Siostra namawia brata do udziału w powstaniu, Nike zaś 

422 M. Mizera, „Wyzwolenie” Grzegorzewskiego, „Teatr” 2009, nr 6, http://www.teatr-pismo.
pl/archiwalna/index.php?sub=archiwum&f=pokaz&nr=827&pnr=43 [dostęp 26.02.2016].
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przyszła poprowadzić Lelewela na pole walki. W obu postaciach nie ma jed-
nak nic groteskowego ani fanatycznego. Obie raczej słuchają, niż mówią, swoje 
słowa dostosowują zaś do sytuacji, wydają się więc empatycznymi obserwator-
kami, towarzyszkami, a nie manipulantkami czy ślepymi narzędziami mitu. 
Warto też zauważyć, że Nike spod Cheronei, która bardzo różni się od swoich 
towarzyszek, grana jest przez Wiesławę Niemyską, która w Dziadach – Impro-
wizacjach przyjmowała role matek chroniących innych przed śmiercionośną 
koniecznością mitu. Tu również jej postać bardziej przypomina opiekunkę niż 
waleczną boginię czy groteskowe narzędzie mitologii.

Również Lelewel nie wydaje się jednoznacznie przynależny do sfery pub-
licznej. Na początku tej sekwencji scen pojawia się po stronie kobiet, sta-
je przy nich i dopiero później podchodzi do orkiestry. Poza tym w kolejnej 
scenie nie chce porzucić umierającego ojca na rzecz walki w powstaniu. Wy-
biera więc, wbrew wszelkim narodowym powinnościom – życie prywatne, 
rezygnuje z funkcji wodza.

W tych niejednoznacznych podziałach, zaznaczanych i natychmiast pod-
ważanych, odbicie znajduje przekonanie o niemożliwości rozdzielenia sfer 
prywatnej i publicznej. Podział na te dwie kategorie jest z gruntu fałszywy, 
a jego stosowanie – opresyjne, narzuca bowiem jednostkom określone obo-
wiązki bez względu na ich wolę i okoliczności, w jakich się znajdują. Sytu-
acja Lelewela oraz kobiet uznanych za „udomowione”, choć wykorzystywa-
nych w narodowej symbolice, wydaje się pokazywać zarówno ścisły związek 
między rodziną a państwem (czy raczej w kontekście tego spektaklu – na-
rodem), jak i głęboki konflikt między nimi. Konflikt, który przejawia się 
w zmianie pozycji zajmowanych przez postaci: Lelewel przechodzi do sfe-
ry prywatnej – przyjmuje więc pozycję kobiety, Harfiarka, a potem Siostra 
Lelewela oraz Nike stają po stronie aktywności – czyli występują w pozycji 
męskiej. Taka zmiana koresponduje z działaniem Antygony w interpretacji 
Judith Butler, która pisze o bohaterce tragedii Sofoklesa:

Podjęte przez nią działania zmuszają innych, by zobaczyli w niej „mężczyznę”, co 
w konsekwencji kwestionuje zasadność utożsamienia pozycji w ramach rodziny 
z zasadami definiowania płci kulturowej423. 

Istotne wydaje się też to, że w całym spektaklu bardzo niewiele jest postaci 
kobiecych, które jednoznacznie kojarzyłyby się z tradycyjnymi wizerunkami 
matek czy żon. Niemal wszystkie działają lub chciałyby działać jak Siostra Lele-
wela – w sferze publicznej… Aby to uczynić, muszą przyjąć przypisaną kobie-
tom funkcję symboliczną. Tak jak Antygona, by zaistnieć w sferze publicznej 

423 J. Butler, Żądanie Antygony: rodzina między życiem a śmiercią, przeł. M. Borowski, 
M. Sugiera, Kraków 2010, s. 17.
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i zbuntować się przeciwko Kreonowi oraz jego prawu, używa jego języka, tak 
i one przyjęły stworzone przez męską mitologię narodową figury, by przeciw-
działać swojemu wykluczeniu. Ceną takiej strategii jest jednak utrata autonomii:

Antygona działa po męsku, ponieważ przemawia głosem prawa, choć zarazem 
wykonuje akt skierowany przeciw niemu. […] Jej sprawczość rodzi się w efekcie 
odmowy podporządkowania się rozkazowi władcy, zarazem jednak język, w któ-
rym formułuje swoją odmowę, asymiluje te formy autorytetu, przeciw któremu 
się ona buntuje. […] Paradoksalnie, w tej samej chwili, kiedy daje wyraz swojej 
niesubordynacji, poświęca jednocześnie własną autonomię. Antygona potwierdza 
siebie, zawłaszczając głos Innego424. 

Takie działanie nie przynosi więc zamierzonego rezultatu, lecz jest kolej-
ną formą zniewolenia. Dobitnie ujawnia to również scena w łodzi Charona, 
w której gromadzą się zmarli mężczyźni. W ich tle pojawia się grupa kobiet. 
Ubrane w długie, ale wydekoltowane suknie, krążą bez celu po scenie, jakby 
na coś czekały. Ich wygląd i zachowanie sprowokowały Grzegorza Niziołka do 
wysunięcia tezy, że postaci te są prostytutkami425. W momencie śmierci męskim 
bohaterom kobiety towarzyszą nie jako matki i żony (ani nawet ich wspomnie-
nie), lecz jako tak zwane kobiety publiczne. Scena ta wydaje się mówić wiele 
o statusie pozostałych postaci kobiecych w spektaklu. Wszystkie one są alego-
riami „ożywionymi” – nie obrazami czy posągami. Jak zauważa Janion: „żyją-
ca alegoria to była kobieta sprostytuowana użytkiem publicznym, powszech-
nym oglądaniem jej ciała, które traciło cechy indywidualne”. Dlatego „kobiety, 
które uczestniczyły w publicznych działaniach politycznych, musiały naruszać 
ogrom zakazów społecznych i moralnych”426. Ciekawe, że kobiety kojarzące się 
z prostytutkami towarzyszą scenie klęski i śmierci bohaterów. Klęska mężczyzn 
pociąga za sobą zmianę statusu towarzyszących im kobiet, dobitnie ujawniając 
skrywany za alegorią fantazmat erotyczny i wynikającą z niego ocenę moralną. 
Kobiety starające się działać w sferze publicznej, przyjmując symboliczne role 
stworzone dla nich przez mężczyzn, godzą się jednocześnie na uprzedmioto-
wienie. Takie działanie, podobnie jak w przypadku Antygony, jest przyczyną 
uruchomienia kolejnej formy zniewolenia i poniżenia.

Innym, równie ważnym procesem, który zachodzi w pierwszej scenie 
II aktu, jest wyparcie mitu przez historię. Mitologiczna fabuła odczytywana 
przez Lelewela zostaje bowiem zerwana i podważona przez realne odgłosy 
bombardowania, które odnoszą do bardzo realnego wymiaru walki, a tak-
że przybliżają wydarzenia w czasie – do powstania warszawskiego. W ten 
sposób przeciwstawione sobie elementy wzajemnie się naświetlają, tracą 

424 Ibidem, s. 23–24. 
425 G. Niziołek, Stanisław Ignacy Wyspiański, s. 134–135. 
426 M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna, s. 282.
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jednoznaczność i  jednowymiarowość, zmuszają do zmiany perspektywy, 
wzbudzają niepewność. Taki zabieg wydaje się uderzać bezpośrednio w emo-
cje widza, każe spojrzeć na wydarzenia sceniczne, jak na coś, co jest zamknię-
te w formie teatralnej (konwencjonalna, rozbuchana, patetyczna forma), ale 
odwołuje się do bardzo bliskiego w czasie, żywego w pamięci i emocjach do-
świadczenia historycznego. Grzegorz Niziołek tak pisał o tej scenie:

Operowa intryga antycznych bóstw nieoczekiwanie prowadzi ku żywemu doświad-
czeniu historii, przywołuje pamięć warszawskiego powstania o wiek późniejszego 
od tego, które przedstawił w swoim dramacie Wyspiański. […] To miara pamięci 
i celnie postawione pytanie o żywotność doświadczeń zbiorowych427. 

Opisuje również osiągnięty przez reżysera efekt emocjonalny:

[…] wzruszenie, jakie ogarnia nas w tej scenie, pozwala się upewnić, że Grzego-
rzewski nie szydzi w przedstawieniu z narodowej historii, uczuć patriotycznych, 
ani nie parodiuje Wyspiańskiego428. 

Zastosowany w tych scenach wielowymiarowy montaż wywołuje efekt, 
o którym pisze Didi-Huberman, powołując się na Ernsta Blocha:

Montaż robi cięcie w tym, co zazwyczaj zespolone, i łączy to, co zazwyczaj niepo-
łączone. Powoduje więc wstrząs i wyzwala ruch429. 

Zderzenie czasów, czyli montaż zwany temporalnym, sprawia natomiast, 
że przywołane wydarzenia oraz emocje wydają się wciąż otwarte i żywe.

Warto zaznaczyć, że dopiero zerwanie narracji mitologicznej przez wtargnię-
cie konkretu historycznego przygotowuje grunt dla kolejnej sceny – w domu 
Lelewela. Odrzucenie optyki mitologicznej pozwala więc zajrzeć na „zaple-
cze” konstrukcji państwa i determinowanych przez nie układów rodzinnych.

Joanna – baśniowa wersja Polonii

Joanna w pierwszej scenie z jej udziałem jest wnoszona przez grupę żołnierzy 
w przezroczystym fortepianie. Ubrana w białą suknię, przypomina zarówno 
martwą, złożoną do grobu Polonię, jak i uśpioną Królewnę Śnieżkę.

Jak pisze Maria Janion:

Polonia bywała przedstawiana od XVI wieku jako alegoria państwa – w postaci 
ukoronowanej kobiety z białym orłem i w otoczeniu sankcjonujących jej władzę 

427 G. Niziołek, Stanisław Ignacy Wyspiański, s. 129–130.
428 Ibidem, s. 130.
429 G. Didi-Huberman, op. cit., s. 143.



172 Pytanie o wspólnotę. Jerzy Grzegorzewski i Jan Klata

postaci króla i papieża. Specjaliści od antropologii politycznej podkreślają proces 
utrwalania się od schyłku XVIII wieku wizerunku narodu […] jako postaci ale-
gorycznej wyposażonej w fizyczną cielesność430, figury kobiecej, przeważnie mat-
ki, bywa też, że dziewicy albo matki-dziewicy. Polska, przybierając postać kobie-
cą, przyobleka ciało konkretnie wyobrażonej kobiety. Spychana do grobu albo już 
złożona w grobie, staje się martwą kobietą431.
 W rozpaczliwej poezji porozbiorowej […] Polska pojawia się jako pogrzebana, 
jako niesiony z katafalku do mogiły trup432.
 Kobieta jako ciało narodu […] stała się ośrodkiem patriotycznej religii. Jej 
śmierć ofiarniczą uznano za konieczną część narodowej doktryny zbawienia433. 

Śmierć ofiarniczą traktuje się jako część tożsamości kobiecej434. Umiesz-
czenie Joanny niczym Polonii w trumnie wydaje się nawiązywać również do 
idei i misji Kory – obie są realizacją kobiecej tożsamości. Także wygląd Jo-
anny kojarzy się z przedstawieniami Polonii, której biała powłóczysta szata, 
jak już pisałam, symbolizowała niewinność ofiary. Jej uroda odpowiada nato-
miast temu, że od romantyzmu i sentymentalizmu – nastawionych na kobie-
cą emocjonalność i zmysłowość – Polonia była wyposażona w piękne rysy435. 
Warto dodać, że ten fantazmat Polonii jest wytworem męskiej wspólnoty na-
rodowej – upostaciowionym i powielanym przez artystów (czyli mężczyzn).

Katarzyna Slany, która w tekście Płeć kulturowa w tradycyjnych zbiorach 
baśniowych najpopularniejszych na gruncie polskim prezentuje kształtowane 
w baśniach modele kobiecości, komentuje baśń o Śpiącej Królewnie jako 
opowieść o serii najważniejszych doświadczeń w życiu kobiety – małżeństwa 
i, w starszych wersjach, macierzyństwa. Jednocześnie, powołując się między 
innymi na Emilię Paprzycką, zauważa, że życiowe funkcje Śpiącej Królewny

[…] sprowadzają się […] do prokreacji, czyli kategoryzowania ciała kobiecego jako 
„miejsca wcielenia określonych dyspozycji do działania zgodnego z «naturą», gdzie 
określone biologiczne możliwości stają się społecznym przymusem” ([Emilia] Paprzy-
cka, [Kobiety żyjące w pojedynkę. Między wyborem a przymusem,Warszawa – uzup. 
M.K.] 2008, s. 80). Kobiecość definiowana jest tutaj przez mężczyzn i dla męż-
czyzn, a o jej prawdziwej wartości stanowi pożytek, jaki mężczyzna może czynić 
z jej ciała (ibidem, s. 80). […] zadaniem bohaterki jest […] nie tylko bierne wy-
czekiwanie na królewicza, ale też bierne przyjęcie symbolicznego pocałunku – sto-
sunku, który uaktywni ją do spełnienia funkcji biologicznych436. 

430 Por. M. Sienkiewicz, Czwarte niebo, Warszawa 2003.
431 M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna, s. 267.
432 Ibidem, s. 264. 
433 Ibidem, s. 280. 
434 Ibidem.
435 Ibidem, s. 282.
436 K. Slany, Płeć kulturowa w tradycyjnych zbiorach baśniowych najpopularniejszych na grun-

cie polskim [w:] Kalejdoskop genderowy. W drodze do poznania płci społeczno-kulturowej w Polsce, 
red. K. Slany, B. Kowalska, M. Ślusarczyk, Kraków 2011, s. 281.



173Rozdział 3. Kobiety w teatrze życia narodowego

Baśń tę Slany traktuje jako rozwinięcie opowieści o Kopciuszku:

Po wyjściu za mąż „zapada” w sen, symbolizujący jej intelektualno-emocjonalny 
marazm. Ukształtowana przez swego twórcę jako reproduktorka, personifikuje 
sytuację kobiet „wypranych” emocjonalnie, zamkniętych w hermetycznej prze-
strzeni domu437. 

Z pozoru paradoksalne i groteskowe nałożenie na siebie obrazu Polonii 
i Królewny Śnieżki ma jednak dość silne podstawy. Obie są uśpione/mar-
twe i czekają na swego męskiego wybawiciela/wskrzesiciela. Obie w końcu 
wydają się „materią”, która czeka na oznaczenie. Ciało kobiety staje się albo 
symbolem narodu, albo symbolem reprodukcji. W obu przypadkach jest 
też znakiem rodzenia i odrodzenia. W obu nie ma mowy o indywidualnej 
tożsamości i wolnej woli – ciało staje się miejscem realizacji określonej roli 
społecznej. Te podobieństwa nie powinny dziwić, obie postaci są bowiem 
dwoma, pozornie tylko od siebie odległymi, symbolami wskazującymi na 
rolę kobiety w męskiej kulturze. Jednocześnie jednak ich zestawienie wy-
wołuje zaskoczenie, poczucie niewspółmierności, niestosowności. Wydaje 
się, że skojarzenie Królewny Śnieżki z Polonią odbiera tej postaci jej za-
kładaną ideologiczną niewinność. Natomiast porównanie Polonii z po-
stacią baśniową wskazuje na jej „nierealny” charakter, odbiera jej powagę, 
każe wątpić w powagę i patos narodowej symboliki. Wydaje się sugerować 
również pewien dystans czasowy. O ile bowiem złożona do grobu Polonia 
w czasach rozbiorów była wymownym, poruszającym symbolem zniewo-
lenia, o tyle w roku 1997 wydawała się znakiem tak anachronicznym jak 
Królewna Śnieżka, która żyła „dawno, dawno temu, za siedmioma górami, 
za siedmioma lasami”…

Dość przekornym zabiegiem jest także to, iż Joanna nie zostaje obudzo-
na przez polskich powstańców, lecz przez Księcia Konstantego – postać am-
biwalentną, będącą w dużej mierze wrogiem powstania. To on kładzie się 
na fortepianie-trumnie i deklaruje, że czuje się Polakiem, że chce być carem 
Polski, a potem wysuwa Joannę z trumny i ją „ożywia”. Ciekawe jednak, że 
w spektaklu motyw „obudzenia” jest podwójny. Książę budzi Joannę, ale sam 
również deklaruje:

ja się zbudził od dziś
[…]
ja się zbudził;
duchem ja był ugrzęzły w nędzy i rozpuście,
padlec – ale mi świecisz, ty sławo, urodo438.

437 Ibidem.
438 S. Wyspiański, Noc listopadowa, s. 544, 546. (Skróty na podstawie nagrania spektaklu.)
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W takim układzie także Konstanty budzi się do czynu pod wpływem 
Joanny-Polonii. Poza tym to miłość do Joanny sprawia, że czuje się władcą 
Polski, a później to Joanna gasi jego zapał:

Ty rzekła: carski szpieg: – ty żona,
ty miłość moja, mnie zabiła i zatruła,
ty z nóg mnie powaliła. –
A ja się rwał. –
Ja tam, tam, z orłami w loty chciał, –
a ty – ty z duszy głębin wydobyła
podłość. – – – To ty mój wróg439.

Typowy układ sił, w którym to mężczyzna narzuca kobiecie tożsamość i ją 
kształtuje – choć jest obecny (Książę budzi Joannę), ulega jednak pewnemu 
zaburzeniu, bo wydaje się dwustronny.

Kolejnym elementem zaburzającym czysto symboliczne odczytania po-
staci Joanny jest jej zachowanie po przebudzeniu. Recenzenci spektaklu 
podkreślali, że Dorota Segda gra swoją postać w sposób liryczny, histerycz-
ny i przerysowany:

Dorota Segda jako Joanna Grudzińska, żona Wielkiego Księcia, rozgrywała dramat 
swojej bohaterki na nucie tyleż lirycznej, co histerycznej, podkreślając dwudzielność 
tej nie do końca zrozumiałej roli, jaką pełniła u boku znienawidzonego despoty440.

Jej [Joanny – przyp. M.K.] dialogi z Wielkim Księciem Konstantym (Krzysztof 
Globisz) mają cechy persyflażu i pełne są żartów z modernistycznego erotyzmu, 
ale przebija z nich chwilami niekłamana melancholia i ból441. 

Kluczowym słowem określającym postaci Joanny i Księcia Konstantego 
jest więc „gra”:

Także Joanna, żona księcia (Dorota Segda) ma tu swój teatrzyk. […] Ot, „We-
nera”, której się uroiło być królową – zbawczynią Polski. Wszakże i ona odgrywa 
swoją scenę patriotycznego „duru”, krążąc wokół miniatury pomnika Sobieskiego. 
Oboje, i Konstanty, i Joanna, grają przed sobą kogoś, kim nie są. Ich „historyczne” 
role to swoisty afrodyzjak w prywatnym erotycznym teatrzyku442. 

Podobnie o tych postaciach pisał Grzegorz Niziołek:

Głównymi bohaterami stają się Konstanty […] i Joanna […], postawieni w kon-
flikcie z własnym poczuciem narodowości i nieakceptujący roli, jaką wyznaczyła 

439 Ibidem, s. 556.
440 H. Karolak, W „Narodowym” kurtyna w górę, „Gość Niedzielny” 1997, nr 50, http://

www.e-teatr.pl/pl/artykuly/90750.html [dostęp 26.02.2016].
441 R. Węgrzyniak, Narodowy taniec śmierci. 
442 E. Morawiec, Lustra i robotnicy historii.
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im historia. […] Gra, jaką między sobą prowadzą, obnażona zostaje jako g r a  właś-
nie. Grzegorzewski bluźnierczo odwraca perspektywę: polskość, jej symbole stają 
się nieledwie rekwizytami w tej erotycznej, psychologicznej, emocjonalnej grze443. 

Element konwencjonalnej gry między Joanną a Konstantym podkreśla fakt, 
że ich sceny zawierają elementy śpiewane – przypominające musical lub operę. 
Najpierw Joanna po przebudzeniu śpiewa arię, następnie Konstanty intonuje 
przy muzyce wyznanie miłości. Natomiast dosłowna zabawa narodowymi mi-
tami odbywa się w scenie, w której Joanna podchodzi do znajdującej się w głębi 
sceny miniatury pomnika Jana III Sobieskiego na koniu i zaczyna ją obracać 
jak dziewczynka bawiąca się karuzelą. Pomnik bohatera spod Wiednia wyda-
je się więc tylko infantylną dziecinną zabawką. Ciekawa jest też jego historia. 
Został on zlecony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego:

W obliczu wojny rosyjsko-tureckiej i spodziewanego sojuszu polsko-rosyjskiego, 
król widząc wzmagające się sympatie Polaków do Szwecji i Turcji, dążył do pod-
sycania nastrojów antytureckich444. 

Pomnik wydaje się dość żartobliwym znakiem polsko-rosyjskiego soju-
szu między Joanną a Konstantym. Pomniejszenie i zamiana w dziecinną za-
bawkę postaci, którą Konstanty uznaje za rywala, stanowi również złośliwą 
miarę jego ambicji. 

Najważniejsze jest jednak to, jak symbolika narodowa i kulturowa została 
wykorzystana przez bohaterów do tworzenia ich wizerunków. Grzegorzewski 
zastosował tutaj strategię odwrotną do spodziewanej. O ile bowiem to naro-
dowa mitologia „używała” postaci kobiecych, determinując tym samym ich 
rolę w życiu publicznym, o tyle w przypadku Joanny to symbole narodowe są 
wykorzystywane do performowania tożsamości kobiecej. Joanna używa więc 
stereotypowych – baśniowych i narodowych – wyobrażeń całkowicie świado-
mie. Taka postawa przypomina nieco strategie trzeciej fali feminizmu, przez 
niektórych badaczy zwane postfeministycznymi, polegające na tym, że kobiety, 
zdając sobie sprawę z przypisanych im ról – wchodzą w nie, by swobodnie się 
nimi bawić. Ich postępowanie nie jest wynikiem społecznego przymusu, lecz 
świadomego wyboru. Częstokroć te tradycyjne maski łączą się zresztą z samo-
realizacją w życiu zawodowym i osobistym445. Takie spojrzenie na Joannę by-
łoby jednak chyba zbyt optymistyczne. Kluczowe jest bowiem to, po co i dla 

443 G. Niziołek, Stanisław Ignacy Wyspiański, s. 133. 
444 Por. hasło: Pomnik Jana III Sobieskiego w Warszawie, „Wikipedia. Wolna encyklopedia”, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Jana_III_Sobieskiego_w_Warszawie [dostęp 26.02.2016]. 
445 Por. np. A. Graff, Od feminizmu do mcbealizmu… i z powrotem [w:] eadem, Świat bez ko-

biet, s. 245–274; M. Świetlik, (Post)feministycze trawestacje. O dziewczyńskich zabawach artystek 
ostatniej dekady, „Polisemia. Naukowe Czasopismo Internetowe” 2011, nr 3, http://www.polisemia.
com.pl/numery-czasopisma/numer-3-2011-7/postfeministyczne-trawestacja [dostęp 26.02.2016]; 
E.M. Tatar, Przesłuchując postfeminizm: czy czułość, zmysłowość, szaleństwo i miłość lesbijska dają szanse 
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kogo kobieta te role przyjmuje. W przypadku Joanny wydaje się natomiast, 
że tradycyjne role – Królewny Śnieżki i, przede wszystkim, Polonii – są jedy-
nymi, które pozwalają jej zdobyć miłość Księcia. Również i w tym aspekcie 
dochodzi tu do pewnego odwrócenia. Książę chyba nie tyle fascynuje się Pol-
ską, ponieważ kocha Joannę, ile odwrotnie – posiadanie Joanny – jako sym-
bolu uległej kobiecości i uśpionej, będącej w jego rękach Polonii – daje mu 
poczucie władzy, spełnienia, satysfakcji, rozbudza jego marzenia o byciu ca-
rem Polski. Joanna staje się więc zakładniczką społecznych i narodowych ról, 
bo tylko za ich pomocą zdobywa uwagę oraz miłość męża. Jej sytuacja wy-
daje się zatem po raz kolejny w tym spektaklu problematyzować to, jak sfera 
publiczna (czyli zbiorowe fantazmaty) wpływa bardzo bezpośrednio na życie 
i tożsamość jednostek, wdzierając się i determinując nawet relacje intymne.

Tę zależność między polskością Joanny a pożądaniem Konstantego wi-
dać świetnie w scenie, w której Konstanty mówi miłosny monolog, podkre-
ślając wyrażenia:

[…] ty cud – ty świętość po l ska  [podkr. – M.K.] ukradziona446. 

Zestawia je jednak z różnymi określeniami świadczącymi o jej poddań-
stwie, takimi jak: niewolnica, służebnica. Ciekawe jest również zrównanie 
roli niewolnicy i żony w zdaniu:

[…] ty u mnie niewolnica – no – ty u mnie żona447,

wskazujące nie tylko na pozycję Joanny jako Polonii, która daje Konstantemu 
poczucie władzy nad Polską, lecz także jako żony. Te epitety nie wzbudzają 
buntu Joanny, przeciwnie – dumna Księżna zmierza w stronę męża wyraź-
nie szczęśliwa z powodu jego uwagi i adoracji. A gdy za chwilę odmawia mu 
pocałunków, czyni to w sposób tak kokieteryjny, że scena przypomina nie-
winne przekomarzanie kochanków.

Istotna jest również scena między Joanną a Aresem. W rolę boga wojny 
wciela się bowiem Krzysztof Globisz ubrany w ten sam strój, co w poprzednich 
scenach – jako Książę Konstanty – na który założony ma złoty element zbroi. 
Grzegorzewski usunął epizod z boginiami i Erosem, pozbawił więc scenę „mito-
logicznej otoczki” – zamienił ją w spotkanie kochanków. Owe zmiany sprawiają, 
że imię „Ares” nie pada w tej scenie. Można więc uznać, że Joanna nie spotyka 
się z Aresem, nie przeżywa romansu z bogiem. Spotkanie jest kolejnym etapem 
jej relacji z Konstantym. Być może jest to też sankcjonująca tradycyjny układ 

sztuce na przepisanie narracji „kobiecych”, „Kresy” 2008, nr 4, http://genderstudies.pl/wp-content/
uploads/2010/07/ewa-malgorzata-tatar-przesluchujac-postfeminizm.pdf [dostęp 26.02.2016].

446 S. Wyspiański, Noc listopadowa, s. 546. 
447 Ibidem. 
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ról płciowych w życiu prywatnym i publicznym manifestacja triumfu księcia 
nad Joanną jako Polonią, a następnie Korą, skierowana bezpośrednio do pub-
liczności teatralnej traktowanej tu jako reprezentacja społeczeństwa. Do takiej 
interpretacji skłania fakt, że scena, która w dramacie Wyspiańskiego ma charak-
ter intensywnego, gorączkowego uniesienia, tu rozegrana jest z dystansem i uję-
ta została w ramę teatru w teatrze. Joanna i Konstanty wyłaniają się z zapadni. 
Leżą na szezlongach ustawionych na dwóch krańcach platformy funkcjonującej 
niczym „scena na scenie”. Mówią spokojnie, rytmicznie, patrząc nie na siebie 
nawzajem, lecz na widownię. Po szeregu scen, w których emocje między nimi 
wciąż wybuchały, w których kłótnia na temat powstania zamieniała się w mi-
łosne uniesienie, teraz następuje wyciszenie. Losy powstania już się rozstrzyg-
nęły, Konstanty nie musi więc udowadniać swojej władzy nad Joanną. Usytu-
owanie postaci sprawia wrażenie, że są one sobie równe. Joanna jest tu jednak 
niejako reprezentantką widzów, interlokutorem, który zadając pytania, pozwala 
wypowiedzieć na głos narrację o zwycięstwie, ma więc spełnić funkcję (podzi-
wiającego) lustra, dzięki któremu męskość nabiera wagi w ramach społecznego 
performansu. Jej przestrach klęską powstania oraz komentarz: „To źle”448 nieco 
dezorientują Konstantego. Pojawianie się władczej Kory jeszcze silniej podważa 
jego pozycję. Joanna przestaje rozmawiać z partnerem, z podziwem zwraca się 
do królowej podziemi, która mogłaby być zarówno dla niej, jak i dla widzów 
przykładem silnej, władczej, rządzącej w sposób niezależny, równej mężowi ko-
biety. Kora przychodzi bowiem nie jako żona Plutona, lecz jako władcza królo-
wa, która zdecyduje o obecnych i przyszłych losach zarówno powstańców, jak 
i całego narodu. Joanna, Konstanty oraz publiczność teatralna stają się niemy-
mi widzami jej płomiennej mowy. Książę jednak, słysząc pierwsze zdania Kory, 
sprowadza Joannę z platformy – kierując zarówno jej uwagę, jak i spojrzenie 
widzów na rozpacz Demeter. Monolog Demeter: „Córkę mi wydarto, porwa-
no i uwięziono”449, ma podważyć siłę i autonomię Kory, która do tej pory wy-
dawała się równą mężowi władczynią. Demistyfikuje ją, ukazując Korę, jako 
bezwolną marionetkę w męskich rękach. Tych kilka niepozornych zabiegów 
Konstantego wystarcza, by podziw, jaki Kora wzbudziła w Joannie, zmienił się 
w zdziwienie i strach. Komentarz, którym Joanna podsumowuje przemówie-
nie Kory: „Co ona mówi!”450, świadczy o tym, że mimo początkowej fascynacji 
jej siłą, nie wierzy w wypowiadane przez nią słowa, nie daje się uwieść jej maje-
statowi, nie rozumie jej przepowiedni. Odchodzi wraz z Konstantym. Z jednej 
strony, jej reakcja wydaje się zrozumiała, gdy weźmie się pod uwagę fanatyczną 
treść przemówienia Kory, z drugiej – legitymizuje dominację Konstantego za-
równo nad nią, jak i nad, ostatecznie zignorowaną, Korą. Książę, pokazuje żonie 

448 Ibidem, s. 661.
449 Ibidem, s. 583.
450 Ibidem, s. 664.
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(i widzom), że Kora jest tylko niewolnicą Plutona porwaną z rąk matki, więc 
jej słowa nie powinny być traktowane poważnie, a równość małżeńska w ogó-
le nie jest możliwa (Joanna nie może więc samodzielnie oceniać skutków jego 
czynów, tak jak przed chwilą, mówiąc: „To źle”).

Możliwe, że właśnie na skutek tego zwycięstwa w ostatnich scenach Joanna 
nie przypomina już Polonii (jest ubrana w kolorową sukienkę) i nie wywołuje 
już takiej fascynacji Konstantego. Próba zwrócenia na siebie jego uwagi kończy 
się niepowodzeniem. Gdy Joanna wchodzi na scenę, rozkłada futro i mdleje, 
jakby znów chciała zostać przebudzona przez Konstantego, mąż całkowicie 
ją ignoruje. Natomiast ostatnia scena z jej udziałem, w której Joanna szuka 
Aresa i uświadamia sobie, że ich spotkanie było tylko snem, wydaje się doty-
czyć jej relacji z Konstantym. Wizja zwycięskiego Księcia, za którym Joanna 
mogłaby podążyć, okazuje się fikcją, rojeniem. Tak jak ona przestała być dla 
Konstantego Polonią, tak on przestał być stereotypowym ideałem mężczyzny. 
Ona nie jest już dla niego gwarantem władzy, a on dla niej – gwarantem bez-
pieczeństwa. Ich pożegnanie, gdy Konstanty opatula Joannę futrem i przy-
tula, a ona wtula głowę w jego ramię, sprawia wrażenie jedynego momentu, 
gdy małżonkowie spotykają się bez pośrednictwa narodowych i kulturowych 
fantazmatów. Wzajemne rozczarowanie umożliwia chwilę bliskości. Jednak po 
opadnięciu zasłony iluzji – jedynym możliwym rozwiązaniem jest rozstanie. 
W tej scenie następuje kolejne, zupełnie inne przebudzenie – nie w obrębie 
narodowych fantazmatów, lecz właśnie pierwsze, gorzkie przebudzenie poza 
nimi. Takie zakończenie relacji Joanny i Konstantego, choć zostaje przytło-
czone patetycznym finałem spektaklu, wydaje się chyba najlepszym – gorzkim 
i ironicznym – podsumowaniem zarówno ich sytuacji, jak i – pośrednio – te-
matów, które pojawiają się także w innych wątkach. Prowokuje bowiem pro-
stą, lecz przejmującą konkluzję, że mitologia narodowa niszczy nie tylko jed-
nostkowość, ale też intymne relacje między ludźmi.

Grzegorzewski pokazuje więc cały szereg jednostek, które podporządko-
wując się mitowi – straciły wszystko: godność, powagę, miłość, wiarę i w koń-
cu – życie. Na zakończenie może warto pokusić się o refleksję, że podkreślenie 
w dużej mierze za pomocą szoku – zarówno estetycznego, jak i myślowe-
go – kulturowego i historycznego charakteru treści narodowych, które w zmie-
nionych warunkach politycznych i społecznych powinny być weryfikowane, 
w kontekście inauguracji działalności Teatru Narodowego może być zawoa-
lowaną woltą Grzegorzewskiego wobec tradycyjnej roli „artysty narodowe-
go” – zdeterminowanej przez mit i tradycję narodową w takim samym stop-
niu, jak role przypisane bohaterom jego spektaklu. Zwłaszcza że przecież i ta 
instytucja została oddana w ręce mężczyzn…
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Rozdział 1

Krążąc wokół ślepych plamek

Na przełomie wieków

Nowe Bloomusalem451 miało premierę między Sędziami a Weselem 5 listopada 
1999 roku. Wszystkie te trzy spektakle w sposób bardziej lub mniej jawny 
podejmują kwestię współistnienia Żydów i Polaków, wskazując na stereo-
typy, naznaczenie innością i obcością, a wręcz antysemityzm oraz izolację 
Żydów od tak zwanej kwestii narodowej. Fakt, że ich premiery przypadają 
na rok 1999 i 2000, wydaje się nieprzypadkowy. Otóż, jak wynika z książki 
Aliny Całej – choć sama autorka tej tezy nie formułuje – lata tuż przed i po 
przełomie wieków obfitowały w Polsce w przejawy antysemityzmu. By nie 
być gołosłowną, cytuję:

W 1999 roku odnotowano pojawienie się podobnych [„Juden transport Dachau”, 
„Żydzi do gazu” – uzup. M.K.] napisów w Legnicy, Gorlicach, Mrągowie, a także 
w Warszawie (na Nowym Mieście, w pobliżu pomnika Bohaterów Getta i na lot-
nisku). W marcu 2000 roku nieznani sprawcy wymalowali swastykę, krzyż celty-
cki, napis „Jude Raus” i podpis NOP obok drzwi Marka Edelmana […]. W tym 
samym czasie na ogrodzeniu cmentarza żydowskiego w Oświęcimiu pojawiły się 
antysemickie i antyromskie napisy. […] W Krakowie w 1999 roku czterokrotnie 
sprofanowano cmentarz przy ul. Miodowej, w Tarnowie – trzykrotnie. W 2001 
roku zniszczeń dokonano na cmentarzach żydowskich m.in. w Szczecinie, we Wroc-
ławiu, w Kołobrzegu, Koszalinie, Lublinie, Oświęcimiu, Augustowie, uszkodzono 
pomnik ofiar hitleryzmu na terenie byłego obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem, 
podpalono pawilon wystawowy na Majdanku452. 

Lata sąsiadujące z przełomem były też momentem intensywnej działal-
ności skrajnie prawicowych organizacji i grup naziskinów453. Ponadto poja-

451 Teatr Narodowy, premiera: 5 października 1999 r. Opis spektaklu na podstawie reje-
stracji: Nowe Bloomusalem, Archiwum Teatru Narodowego w Warszawie.

452 A. Cała, op. cit., s. 605–606.
453 Por. ibidem, s. 609–614.
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wiły się wtedy głosy podważające prawdziwość Holokaustu454. I tak, w roku 
1999 wyszła książka Dariusza Ratajczaka Tematy niebezpieczne, w której 
walczy on z „mitem Holokaustu”. Ratajczak określił badaczy hitlerowskie-
go ludobójstwa na Żydach wyznawcami religii Holokaustu, powtórzył też 
tezę angielskiego badacza Davida Irvinga, że cyklon B stosowano w obo-
zach do dezynfekcji, a nie do mordowania ludzi. Choć Ratajczaka usunięto 
ze stanowiska wykładowcy uniwersytetu w Opolu, to jednak sąd pierwszej 
instancji uniewinnił go ze względu na „niską szkodliwość społeczną” jego 
czynu. Dopiero w wyniku apelacji Ratajczak został w roku 2001 uznany 
winnym kłamstwa oświęcimskiego, otrzymał wyrok w zawieszeniu i nało-
żono na niego niewielką grzywnę455.

Ten krótki zbiór faktów ma na celu próbę rekonstrukcji nasilających się 
w czasie premiery tych spektakli w Polsce tendencji antysemickich. Wydaje 
się bowiem, że Grzegorzewski świetnie je wyczuł i swoje spostrzeżenia zawarł 
w przedstawieniach. W pracy zajmę się jednak tylko jednym z nich – Nowym 
Bloomusalem – ponieważ interesująca mnie kwestia została w nim podjęta 
w sposób najmniej oczywisty, a przez to najbardziej interesujący. Poza tym 
kwestia antysemityzmu pozostała zupełnie niedostrzeżona przez krytykę, 
a sam spektakl przeszedł bez echa.

(Nowe) Bloomusalem

Przedstawienie z roku 1999 było w dorobku Grzegorzewskiego drugą insce-
nizacją XV epizodu Ulissesa Jamesa Joyce’a. Pierwsza powstała w 1974 roku 
w Teatrze Ateneum i przeszła do historii jako nowatorski eksperyment tea-
tralny. Akcja drugiej części spektaklu rozgrywała się bowiem symultanicznie 
w różnych przestrzeniach teatru. Czytając bardzo liczne relacje, recenzje czy 
eseje na temat tego spektaklu, można dojść do wniosku, że jego znaczenie 
ograniczało się właściwie jedynie do formy teatralnej. Jest to niepokojące 
o tyle, że dzieło Joyce’a zawiera mnóstwo tematów, które w roku 1974 wy-
dawały się w Polsce bardzo aktualne, na przykład niewola narodowa, nacjo-
nalizm i antysemityzm. Oczywiście, najważniejszą dla mnie kwestią jest to, 
że Bloom jako Żyd żyjący w katolickim kraju doświadcza wielu prześlado-
wań. Rok 1974 to zaledwie sześć lat po 1968 – okresie represji i przymuso-
wej emigracji Żydów. Warto się więc zastanowić, czy tożsamość narodowa 

454 Relacjonuje je szczegółowo Alina Cała, przywołując m.in. tekst T. Gabisia Religia Ho-
locaustu (drukowany w dwóch częściach w piśmie „Stańczyk” – 1996, nr 2 oraz 1997, nr 1) 
oraz jego recepcję czy przekład tekstu R. Faurissona pt. Komór gazowych nie było, „Kwartalnik 
Narodowy” 1999, nr 2. Ibidem, s. 573–576. 

455 Ibidem, s. 575.
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bohatera powieści miała być w zamyśle Grzegorzewskiego neutralna? Istnieją 
bowiem przesłanki przeczące takim przypuszczeniom.

Choć tylko nieliczni autorzy recenzji w ogóle informują, że Bloom jest 
Żydem456, to, na przykład, z artykułu Marty Piwińskiej można wywniosko-
wać, iż fakt ten nie tylko nie był neutralny, ale w dużej mierze stanowił jeden 
z podstawowych wątków spektaklu determinujących jego atmosferę i tona-
cję. Piwińska uznaje spektakl Grzegorzewskiego za mało nowatorski ekspe-
ryment, a wiele zastosowanych w nim środków bardzo ją dziwi:

Nie rozumiemy dalej, czemu Bloom pojawia się z twarzą bolesną, podświetloną 
upiornym, zielonym światłem, i czemu zachowuje tragiczną maskę cały czas. Przy 
takim Bloomie mamy wrażenie, że oglądamy raczej Proces niż XV epizod, albo 
zgoła jakąś d rogę  k r zy żową  zmęczonego  życ i em,  s t a rego ,  c i e rp i ą -
cego  Żyda  ( co  ba rdzo  podkre ś lono  –  d l ac zego? ) ,  napa s towanego 
i  d ręczonego  pr ze z  o soby  różne j  p ł c i  i  w idma. Wtajemniczeni wiedzą, 
że pan Bloom idzie do burdelu, komicznie się szamocąc pomiędzy „słodyczami 
grzechu” a sumieniem, ale kto nie wie, ogląda jakąś ponurą  mar t y ro log i ę. 
Bardzo pięknie zresztą, czysto i płynnie, z nieoczekiwaną delikatnością ta marty-
rologia została pokazana. Było to miasto pułapka, czyhające na Blooma, ścigające 
go, wplątujące i dręczące. B loom by ł  o f i a r ą  t e go  mia s t a ,  n i e  w ł a sne j 
wyobra źn i [wszystkie podkr. – M.K.]457.

Ten krótki fragment jest obfity w znaczenia. Po pierwsze, dowiadujemy 
się z niego, że fakt, iż Bloom jest Żydem, w dużej mierze determinował spo-
sób kształtowania postaci jako udręczonego, zagubionego we wrogiej rzeczy-
wistości człowieka. Na uwagę zasługują również aluzje do drogi krzyżowej 
oraz martyrologii, które mogły czynić Blooma reprezentantem całego narodu 
żydowskiego. Z jednej strony, wskazane zostaje źródło prześladowań, z dru-
giej – prześladowania, jakie spotykają bohatera, zostają odindywidualizowane 
i wydają się odnosić do antysemityzmu w ogóle. Skojarzenie z Procesem na-
tomiast, wskazuje na przypisaną Bloomowi winę – choć niejasną, to imma-
nentną i determinującą jego egzystencję – którą także można interpretować 
przez pryzmat antysemityzmu. Spostrzeżenie Piwińskiej, że Bloom nie jest 
ofiarą własnej wyobraźni, ale miasta i jego mieszkańców, sytuuje bohatera we 
wrogiej mu zbiorowości, a prześladowanie czyni konkretnym doświadcze-
niem. Piwińska zwraca również uwagę na to, że takie ukształtowanie bohatera 
przyczyniło się do zmiany atmosfery wydarzeń w stosunku do powieści, co 
z żelazną konsekwencją krytykuje w swoim tekście. Z dzisiejszej perspektywy, 

456 M. Marzańska, A.  Nebelski, D.  O’Meara, C.  Szwec, Niektóre elementy spekta-
klu, „Dialog” 1974, nr 12, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/94293.html?josso_assertion_
id=9B741AE679E88C06 [dostęp 26.02.2016]. 

457 M. Piwińska, Zaczyna się na serio, „Dialog” 1974, nr 12, http://www.e-teatr.pl/pl/ 
artykuly/94294.html [dostęp 26.02.2016]. 
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opis ten wydaje się wskazywać na to, że Bloomusalem z roku 1974 nie było 
jedynie eksperymentem artystycznym, ale melancholijną odpowiedzią na 
historię XX wieku i ówczesną sytuację polskich Żydów. Dziwi więc zasko-
czenie i brak zrozumienia Piwińskiej dla zastosowanych przez Grzegorzew-
skiego zabiegów inscenizacyjnych oraz interpretacyjnych. Zdumiewać może 
też fakt, że w żadnej innej recenzji ów wątek się nie pojawia. (Oczywiście, 
w tym czasie nie można wykluczać jednak pewnej ostrożności autorów i oba-
wy przed cenzurą.) Jedynie na podstawie tekstu Niektóre elementy spektaklu, 
w którym kilku autorów opisuje i analizuje wybrane warstwy przedstawienia 
(tekst, elementy plastyczne, muzykę oraz przykłady działań aktorskich), mo-
żemy spróbować wyobrazić sobie, w jaki sposób obcość Blooma była pod-
kreślana458. Po pierwsze więc za pomocą wyglądu – kształtowanego zarówno 
przez kostium, światło, jak i sposób zachowania:

Kostium podkreśla inność Blooma, jego obcość w świecie, w którym się znalazł. 
Czerń jego stroju kontrastuje z barwnością i wyzywającym charakterem wszystkich 
pozostałych; niechlujstwo zaś podkreśla niezwykłość sytuacji, w jakiej znalazł się 
staranny zazwyczaj akwizytor. Jeszcze przed pojawieniem się Walczewskiego jest 
już na scenie światło. Bladoniebieskie, zimne, jarzeniowe. W tym oświetleniu aktor 
nabiera widmowego wyglądu. Walczewski musi dostrzec stworzoną przez sposób 
oświetlenia sytuację i musi na nią odpowiedzieć; stara się więc jeszcze przerysować 
własne „spotworzenie”: stoi nieco zgarbiony, na sztywnych nogach, z bezwładnie 
zwisającymi rękoma. Patrzy wprost przed siebie, potem powoli nadyma policzki 
i przymyka oczy, a następnie, również bardzo wolno, wysuwa język – długi, nie-
prawdopodobnie długi – i zbliża go do czubka nosa, dotyka i po chwili chowa459. 

W kontekście podejmowanego w tym rozdziale zagadnienia nawet ten 
pierwszy – bardzo często przywoływany w recenzjach – gest postaci wyda-
je się nawiązywać do żydowskiej tożsamości Blooma oraz jej społecznego 
wymiaru. Duży nos jest przecież jednym z podstawowych, stereotypowych 
cech przypisywanych Żydom. Również widmowość postaci nie wydaje się 
neutralna. Widmo to przecież zjawisko w rzeczywistości nieobecne lub bę-
dące powidokiem czegoś, co było obecne, ale zniknęło – jest istotą z inne-
go świata. Wszystkie te znaczenia w istotny sposób korespondują z dziejami 
Żydów w Polsce w XX wieku, czyli z jednej strony – z Holokaustem, z dru-
giej – przymusowymi emigracjami. Także groza towarzysząca zwykle poja-
wieniu się widma jest w tym kontekście trafna. Fantazmatyczność wpisana 
w charakter widma oraz stereotypowość skojarzenia żydowskości z dużym 
nosem może też wskazywać, że, jak zauważa Alina Cała:

458 Zdjęcia zamieszczone na stronie „e-teatr.pl” nie są pod tym względem szczególnie po-
mocne. Por. http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/10846,szczegoly.html# [dostęp 26.02.2016].

459 Niektóre elementy spektaklu.
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Żyd staje się abstraktem, niczym awatary w grach komputerowych […]. Antysemi-
cki wizerunek Żydów nie jest realistyczny ani wzięty z obserwacji, lecz zaczerpnięty 
z publicystyki. Arbitralnie przypisywano mu jakieś cechy, dążenia, działania, pre-
tensje i roszczenia, które odbijają lęki i fobie twórców czy odbiorców. Ów wymy-
ślony Żyd jest zawsze na podorędziu, by lęki te rozbrajać, ale i podtrzymywać460. 

W innym fragmencie autorzy przywołują opis sytuacji ze spektaklu, któ-
ra również wydaje się podkreślać obcość wynikającą z żydowskiej tożsamo-
ści Blooma:

„Mojżesz, Mojżesz, żydowski generał” – taka wyklepana przez przedrzeźniającą 
grupkę uczniaków rymowanka – zostaje jakby spointowana wyśpiewanym na wyż-
szym dźwięku jednym słowem Blooma. To słowo: „Przesada”, zabrzmi jak akord 
całkiem innej tonacji, akord uświadamiający całkowitą odmienność sytuacji Bloo-
ma. Jakby się nim chciał zasłonić przed natarczywością wierszyka, obronić przed 
jego rytmiczną siłą461. 

Przywołuję te wszystkie opisy nie po to, by rozstrzygnąć wagę tematu an-
tysemityzmu w spektaklu z roku 1974, ale po to, by zaznaczyć, że istnieją 
przesłanki, by przypuszczać, iż temat ten w ogóle był w nim obecny, a może 
nawet podkreślany. Zależy mi na tym, ponieważ teza ta nie znajduje poparcia 
w większości poświęconych mu tekstów, a także w legendzie spektaklu. Jeśli 
bowiem założymy, że sytuacja polskich Żydów – czy Żydów w ogóle – była 
dla Grzegorzewskiego ważna już w inscenizacji z 1974 roku, to teza ta po-
zwoli nam ujrzeć w nieco innym świetle spektakl z roku 1999.

O ile Bloomusalem w Teatrze Ateneum wywołało sporą dyskusję między 
zwolennikami i przeciwnikami takiej adaptacji tekstu Joyce’a, o tyle spek-
takl z roku 1999 wywołał przede wszystkim dezorientację i niezrozumienie:

Truizmem jest stwierdzenie, że teatr Jerzego Grzegorzewskiego jest teatrem elitar-
nym. Jednak premiera Nowego Bloomusalem przygotowanego w Teatrze Narodo-
wym nawet dla zagorzałych wielbicieli poetyki Grzegorzewskiego może stanowić 
twardy orzech do zgryzienia. […] powstał spektakl, którego sens rozpuszcza się 
w niespójnych, bełkotliwych monologach. […] Przeciętny widz, nawet ten, który 
czytał Ulissesa, w wykreowanej przez Grzegorzewskiego dżungli znaków raczej się 
nie odnajdzie. Tym bardziej że drogowskazów nie ma tutaj żadnych, a nawet jeśli 
są, to skrzętnie ukryte462. 

Enigmatyczność spektaklu i dość powszechna jego krytyka prowokowały 
do porównywania go z „poprzednią wersją”:

460 A. Cała, op. cit., s. 596–597.
461 Niektóre elementy spektaklu.
462 J. Janiszewski, Zagubiony na scenie, „Życie Warszawy”, 8 X 1999, http://www.e-teatr.

pl/pl/artykuly/97560.html [dostęp 26.02.2016].
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Jego Nowe Bloomusalem według XV epizodu Ulissesa Jamesa Joyce’a w Teatrze 
Narodowym w niczym nie dorównuje Bloomusalem, wystawionemu w 1974 roku 
w teatrze Ateneum

– pisał Adam Ciesielski w recenzji o jakże znamiennym tytule: Zostały tylko 
pantografy463. Podobnego zdania był Tomasz Miłkowski:

O ile spektakl w Ateneum zagarniał widzów zmysłowością i wielkością impulsów, 
o tyle ten nowy – aczkolwiek pod względem technicznym doskonalszy – sprawia 
wrażenie dzieła znużonego samym sobą464

oraz Janusz R. Kowalczyk:

Spektakl Nowe Bloomusalem to teatralny powrót Jerzego Grzegorzewskiego do XV 
epizodu Ulissesa Jamesa Joyce’a. W 1974 roku inscenizacja Bloomusalem Grzego-
rzewskiego w Teatrze Ateneum elektryzowała Warszawę. Nie wydaje mi się, by 
sukces sprzed 25 lat mógł się dziś powtórzyć w Teatrze Narodowym465. 

Inni, jak Jacek Sieradzki, wyrażali znudzenie powtarzalną ekspresją aktorską:

Ileż to razy oglądałem już te antyiluzyjne chwyty Grzegorzewskiego, te wejścia ak-
torów tyłem, bokiem, na czworakach, na rękach. Tu szereg dziewcząt uczepionych 
jadącej ramy nuci piosenkę, kopiąc się przy okazji w zadki, śliczna pani Breen (Ga-
briela Kownacka), leżąc na plecach, klepie bosymi stopami w ściankę, zaś Bloom 
(Mariusz Benoit) ćwiczy skoki na jednej nodze z uporem godnym lepszej sprawy. […] 
W starych spektaklach mistrza podobne abstrakcyjne i groteskowe działania, idealnie 
skomponowane, zestrojone w rytmach miały swą magiczną siłę. Tu jej brakuje466. 

Podobne reakcje wzbudzała scenografia:

[…] w Nowym Bloomusalem nie zobaczyliśmy niczego, czego nie widzielibyśmy 
we wcześniejszych jego produkcjach. Może prócz żagli od windsurfingu zawieszo-
nych na wyciągach, co ma zapewne przypominać, że Dublin, w którym toczy się 
akcja, leży nad morzem467. 

Co więcej, spektakl został uznany za całkowicie oderwany od rzeczywi-
stości pozateatralnej:

463 A. Ciesielski, Zostały tylko pantografy, „Życie Warszawy”, 8 X 1999, http://www.e-teatr.
pl/pl/artykuly/97562.html [dostęp 26.02.2016].

464 T. Miłkowski, Bloom w zajezdni tramwajowej, „Trybuna”, 8 X 1999, http://www.e-te-
atr.pl/pl/artykuly/97512.html [dostęp 26.02.2016].

465 J.R. Kowalczyk, Zagubieni w przestrzeni, „Rzeczpospolita”, 7 X 1999, http://www. 
e-teatr.pl/pl/artykuly/97514.html [dostęp 26.02.2016].

466 J. Sieradzki, Teatr dla starych, młodych, kochających inaczej... Bokiem, „Polityka” 1999, 
nr 47, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/15239.html [dostęp 26.02.2016].

467 R. Pawłowski, Grzeczny Joyce, „Gazeta Wyborcza”, 7 X 1999, http://www.e-teatr.pl/pl/
artykuly/97501.html [dostęp 26.02.2016]. 
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Teatr wówczas bywa zajmujący – przepraszam za banał – gdy dotyczy spraw ludz-
kich. Próżno, niestety, doszukać się ich w śmiało atakującym zmysły Nowym Bloo-
musalem. Mariusz Benoit (Bloom), Mariusz Bonaszewski (Stefan Dedalus) wraz 
z całą plejadą aktorek i aktorów stwarzali dziwne wrażenie – nie tyle ludzi, ile ja-
kichś zagubionych w przestrzeni znaków plastycznych, których los nie jest w sta-
nie w najmniejszym nawet stopniu kogokolwiek przejąć czy choćby poruszyć468. 

Podobnego zdania, niedeterminującego jednak negatywnej oceny, był 
Janusz Majcherek:

Pełno jest teatru, którego kształt i przesłanie dyktują buty Martensa i przeboje Go-
rana Bregovicia. Grzegorzewski z tego typu komunikacją ze współczesnym świa-
tem radykalnie zrywa. Ryzykując niekomunikatywność, proponuje nie tyle nawet 
zdradę, ile niepowtarzalną, osobną i własną rzeczywistość sztuki, która sama dla 
siebie żąda uwagi i kontemplacji, nie dbając o jakiekolwiek przełożenie na rze-
czywistość potoczną. Stosowna wydaje mi się w tym miejscu formuła Witkacego, 
który twierdził, iż „wistość tych rzeczy jest nie z świata tego”469. 

Właściwie tylko Piotr Gruszczyński i Rafał Węgrzyniak zwrócili uwagę na 
liczne fragmenty dotyczące spraw narodowych. Gruszczyński twierdził też, że 
spektakl stara się zbadać kondycję Polaków na przełomie wieków:

Dramat, w którym zajmuje się swoimi obsesyjnymi tematami: rolą sztuki i miej-
scem artysty, granicami wolności i odpowiedzialności. Sporo tu przejętych od 
Joyce’a motywów ojczyźnianych, sporo kontynuacji synczyźnianych potyczek z nie-
dawnego Ślubu („Niech ojczyzna zginie za mnie”). Nowe Bloomusalem jest też oczy-
wiście traktatem o teatrze i o kondycji, w jakiej powitamy nadchodzącą nową erę470. 

Gruszczyński nie poszerzył jednak analizy tych wątków. Węgrzyniak na-
tomiast czuł wyraźny niedosyt z powodu tego, jak Grzegorzewski eksploro-
wał tematy narodowe w Nowym Bloomusalem; jako przeciwwagę przywołał 
Miasto liczy psie nosy:

Odrzucanie przez Dedalusa zarówno irlandzkiego nacjonalizmu, jak i religii ka-
tolickiej ma w spektaklu raczej charakter młodzieńczego buntu. Grzegorzewskie-
go interesował bowiem bardziej węzeł dwuznacznych emocji łączących nowoczes-
nego artystę, mającego rysy samego Joyce’a, z gnębioną i toczącą upartą walkę 
o niepodległość Irlandią. W przedstawieniu parokrotnie pojawia się motyw buntu 
Irlandczyków przeciwko Anglikom, by osiągnąć kulminację w rozegranej w ciem-
nościach, pijackiej awanturze przekształcającej się w polityczną demonstrację, za-
kończonej aresztowaniem Dedalusa i jego przesłuchaniem przez Policjantów. Nowe 
Bloomusalem zamyka ponadto, rozbrzmiewająca również wcześniej, elegijna pieśń: 

468 J.R. Kowalczyk, op. cit.
469 J. Majcherek, Wistość tych rzeczy, „Teatr” 1999, nr 10/12http://www.e-teatr.pl/pl/arty-

kuly/97539.html [dostęp 26.02.2016].
470 P. Gruszczyński, Histeria liryczna, „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 42, http://www. 

e-teatr.pl/pl/artykuly/97503.html [dostęp 26.02.2016]. 
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„Z nawoływań biegnących z ulicy w ulicę / Całuny twe Irlandio tkają ladacznice”. 
Temat złożonego stosunku Joyce’a do Irlandii, czy szerzej, ambiwalentnych emocji 
łączących artystę z poddaną prześladowaniom i walczącą o suwerenność zbioro-
wością, znalazł jednak znacznie mocniejszy wyraz poprzez odwołanie do niedaw-
nych polskich doświadczeń, w Miasto liczy psie nosy. Postać Sir Jamesa Glucestera 
Joyce’a, graną przez Wojciecha Malajkata, cechowała w tamtym spektaklu despe-
racja, którą trudno dostrzec u Dedalusa w Nowym Bloomusalem471. 

Na takim odbiorze zaważyła w pewnym stopniu konferencja prasowa po-
święcona spektaklowi, na której dyrektor deklarował:

Po latach myślę, że jest to dramat, bo XV epizod jest dramatem, do czytania. […] 
Najbogatszy kształt może uzyskać dopiero w wyobraźni czytelnika. Teatr jest zbyt 
ułomny. Nie może pokazać wszystkich zawartych w tekście przeistoczeń. Ale wciąż 
spotykam ludzi, którzy pamiętają moje przedstawienie sprzed ćwierć wieku. Po-
myślałem, że warto wrócić do tego tekstu, kierując spektakl w stronę ludzi doj-
rzałych, nawet starych. Teatr Narodowy powinien być do nich zwrócony. Ta idea 
odzyskania pokolenia, które trudy życia odsunęły od teatru, jest mi bardzo bli-
ska. Co nie znaczy, bym nie kierował ciepłych uczuć w stronę młodzieży, jednak 
nie wyobrażam sobie nauczycieli prowadzących na Nowe Bloomusalem wycieczki 
szkolne. To nie jest spektakl dla licealistek472. 

Ustawiając spektakl w kontekście poprzedniej wersji, w dużej mierze odbie-
rał mu autonomię. Co więcej – czyniąc ze spektaklu dzieło dla tęskniących za 
„starym, dobrym modernizmem” ludzi starej daty, nie zachęcał do nowator-
skich interpretacji, pozwolił dość gładko sformułować tezę o anachroniczno-
ści i wtórności projektu. Pozwala też oceniać nowy spektakl przez porównanie 
z poprzednim „wielkim przedstawieniem”. A że przedstawienie z roku 1974 
zostało zapamiętane dzięki swojej formie artystycznej – tak i w 1999 kwestia 
tematu odeszła na dalszy – niemal niezauważalny – plan. Poprzedniej wypowie-
dzi reżysera przeczy jednak inna, zawarta w wywiadzie Sezon fascynacji mitami:

Od Bloomusalem w Ateneum minęło ćwierć wieku, nie dwadzieścia pięć lat, ale 
ćwierć wieku. Taki czas z całą swoją patetyczną siłą zamazuje doświadczenie oso-
biste i przenosi w niebyt przedstawienia teatralne. Mówię to z żalem, ale może na 
szczęście tak się dzieje, bo te powoli ciemniejące malowidła przestają z upływem 
czasu prześladować i trzeba zaczynać coś nowego. Co do malowideł, to przez lata 
malowałem cykl obrazów zatytułowany Bloomusalem, a więc nie traciłem z nim kon-
taktu. Jeśli jednak mowa o teatrze, to Nowe Bloomusalem jest rzeczywiście nowe473. 

471 R. Węgrzyniak, Powrót do nocnego miasta, „Didaskalia” 1999, nr 33, http://jerzygrze-
gorzewski.net/?artykul=powrot-do-nocnego-miasta [dostęp 26.02.2016].

472 J.R.K., Licealistkom wstęp wzbroniony, „Rzeczpospolita”, 5 X 1999, http://www.e-teatr.
pl/pl/artykuly/97516.html [dostęp 26.02.2016]. 

473 Sezon fascynacji mitami, z  Jerzym Grzegorzewskim rozmawia Dorota Wyżyńska, 
„Gazeta Wyborcza”, 25–26 IX 1999, http://jerzygrzegorzewski.net/?artykul=sezon-fascynacji-
-mitami [dostęp 26.02.2016]. 
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Zdania te wskazują, że Grzegorzewski zdawał sobie sprawę z przepaści 
czasowej, jaka dzieli te spektakle, i starał się „nowym” wpisać w nowe czasy. 
Jest to o tyle ważne, że wskazuje na sposób myślenia reżysera, który postrze-
ga swoją pracę w kontekście zmian w rzeczywistości zewnętrznej. Warto bo-
wiem zauważyć, że Grzegorzewski nie informuje, czy chodzi mu o zmiany 
w estetyce, czy też w rzeczywistości społecznej, co pozwala przypuszczać, iż 
ma na uwadze obie te kategorie.

Warto też zastanowić się może nad tytułami obu spektakli. „Bloomu-
salem” to utopia społeczna stworzona przez Leopolda Blooma, zakładają-
ca przede wszystkim równość w różnorodności („Zjednoczenie wszystkich: 
żydów, muzułmanów i pogan”) – piękną, choć momentami ujawniającą też 
swoją grozę („Przymusowa praca fizyczna dla wszystkich”). Wizja ta zawie-
ra elementy ideologii socjalistycznej: „Trzy akry ziemi i krowa dla każdego 
dziecka natury”, „Pieniądze dla wszystkich, wolna miłość i wolny, bezwy-
znaniowy kościół w wolnym bezwyznaniowym państwie”, globalistycz-
nej – międzynarodowego zjednoczenia i porozumienia: „esperanto zapew-
ni powszechne braterstwo”, oraz jest fantazją futurystyczną kreującą obraz 
powszechnego dobrobytu wynikającego z rozwoju cywilizacji: „Motorowe 
luksusowe karawany. […] Elektryczne zmywaki naczyń”474. Wizja ta zawiera 
więc elementy, które można dopasować zarówno do utopii komunistycz-
nej, jak i nowoczesnego systemu demokratycznego czy unijnego zjednocze-
nia europejskiego. Takie odczytanie i ukonkretnienie wizji Blooma, która 
w powieści zostaje zrealizowana jako „kolosalny gmach o kryształowym 
dachu, wybudowany w kształcie nerki wieprzowej, zawierający czterdzieści 
tysięcy pokoi”475, jest oczywiście nadużyciem, ale przecież żadna utopia nie 
funkcjonuje bez kontekstu społecznego. Zwracam na te kwestie uwagę, bo 
nadanie spektaklom takich tytułów nie było – jak mniemam – przypad-
kowym kaprysem Grzegorzewskiego. Przeciwnie – wydaje mi się szalenie 
prowokacyjne. Oba spektakle powstały przecież w rzeczywistości „urzeczy-
wistnionej utopii” – komunistycznej w PRL oraz wolnościowej i demokra-
tycznej w III RP. Dodanie do tytułu słowa „nowe” nie wydaje się więc okre-
ślać jedynie spektaklu jako nowej inscenizacji XV Epizodu Ulissesa, ale też 
nową rzeczywistość społeczną, w której spektakl jest osadzony i do której 
w jakiś sposób się odnosi. Idąc dalej tym ryzykownym, ale kuszącym tro-
pem, warto zauważyć, że w obu przedstawieniach wizja Blooma nie miała 
nic wspólnego ze światem przedstawionym. Zrealizowana utopia społecz-
na, do tego ukazana z perspektywy Żyda jako obcego, okazywała się opre-
syjna i karykaturalna.

474 Ten i poprzednie cytaty: J. Joyce, Ulisses, przeł. M. Słomczyński, Bydgoszcz 1992, s. 364.
475 Ibidem, s. 361.
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Toast za ojczyznę i piękno

Nowe Bloomusalem jest karykaturalnym obrazem wulgarnej, opresyjnej, bez-
ideowej społeczności, w której patetyczne, buntownicze pieśni narodowowy-
zwoleńcze przeplatają się z żałosną, ponurą wizją zbiorowości ludzi kłótliwych, 
agresywnych, pogrążonych w impasie i marazmie, pozbawionych jakiegokol-
wiek celu czy wizji. Cały spektakl rozegrany jest przy przygaszonym świetle, 
większości scen towarzyszy senna, melancholijna melodia. Rytm poszczegól-
nych sekwencji jest powolny. Postaci snują się po scenie, leżą, wykonują ab-
surdalne, powtarzalne czynności (jak na początku, gdy trzy kobiety przez kilka 
minut przeciągają między sobą linę, a ich działanie jest jedynie nieistotnym 
tłem dla dialogu Blooma i Pani Breen). Często też trudno znaleźć uzasadnienie 
dla obecności postaci na scenie – po prostu siedzą z boku znudzone – oprócz 
tego, że wspólnie tworzą obraz pewnej grupy. Swoim „byciem” potwierdzają 
więc intuicję, że istnieją jedynie jako element zbiorowości, a nie jako odręb-
ni, indywidualni ludzie. Nie jest to jednak wspólnota połączona jakąś ideą 
lub czynem. W istocie żadnego sensownego działania nie podejmuje. W tych 
okolicznościach rzucone przez Zoe pytanie: „Czy ktoś chce chcieć?”476 – wy-
daje się boleśnie trafne. Zwłaszcza że w jego wyniku grupka postaci zaczyna 
pod dyktando dyrygenta żywiołowo tańczyć i śpiewać pioseneczkę:

PIANOLA Dwóch młodych chłopców mówiło,
 O dziewczynach, dziewczynach, dziewczynach,
 Które musieli opuścić.
MAGINNI Carré! Avant deux! Równo oddychać! Balance!
GODZINY Możesz dotknąć mej...
KAWALEROWIE Czy mogę dotknąć twej?
GODZINY Ach, lecz lekko!
KAWALEROWIE Ach, jak lekko!
PIANOLA Moja słodka dziewczyna jest wiotka...
MAGINNI Avant huit! Traversé! Salut! Cours de mains! Croisé!
ZOE (Słania się, dotyka dłonią czoła) Och!
MAGINNI Les tiroirs! Chaine de dames! La corbeille! Dos a dos!
ZOE W głowie mi się kręci.
MAGINNI Boulangere! Les ronds! Les ponts! Chevaux de bois! Escargots! […] Dansez 
avec vos dames! Changez dedames! Donnez le petit bouquet a votre dame! Remerciez!
PIANOLA Naj, naj, najlepsza,
 Baraabum!
 Moja miła jest dziewczyną z Yorkshire.
ZOE Z Yorkshire, od stóp do głów477.

476 J. Grzegorzewski, scenariusz spektaklu Nowe Bloomusalem według XV epizodu Ulissesa 
J. Joyce’a, przeł. M. Słomczyński, Archiwum Teatru Narodowego w Warszawie, s. 44. 

477 Ibidem, s. 44–45. 
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Również w innych scenach grupa się ożywia jedynie wtedy, gdy śpiewa 
mało sensowne pioseneczki, często w pijacko-knajpianej atmosferze. Dobrą 
diagnozą jej kondycji jest moment, w którym piosenka:

W dzień koronacji, w dzień koronacji,
Ach, jak nam miło czas upłynie
Przy whisky, piwie i przy winie!478

śpiewana jest przez całą zbiorowość, pod dyktando króla, do patetycznej 
melodii, która pasowałaby bardziej do pieśni koronacyjnej niż pijackiej. 
Sportretowana przez Grzegorzewskiego wspólnota wydaje się niezdolna do 
większych przeżyć, jednoczy się albo we wspólnej bezczynności, albo pija-
ckiej zabawie. Potrzebując jednak wzniosłych uczuć – przypisuje dużą rangę 
wydarzeniom błahym.

To pomieszanie kategorii ujawnia też pewną nostalgię za przeszłością 
i – paradoksalnie – za zniewoleniem, które czyniło sprawy narodowe wiel-
kimi, nadawało cel i sens życiu wspólnoty. Przykładem może być scena dia-
logu Blooma z Panią Breen:

BLOOM Jak ten czas leci! Czy, spoglądając w przeszłość w retrospektywnym ukła-
dzie, przypomina pani sobie tę dawno minioną noc Bożego Narodzenia, gdy ba-
wiliśmy się w grę Irwinga Bishopa, poszukując z zawiązanymi oczami szpilki i od-
gadując myśli? Pytanie: co znajduje się w tej tabakierce?
PANI BREEN Był pan bohaterem wieczoru, deklamował pan tragikomicznie 
i wyglądał pan zupełnie jak postać, którą pan przedstawiał. Zawsze miał pan po-
wodzenie u dam.
BLOOM Panie i panowie, proponuję toast za Irlandię, za ojczyznę i piękno.
[Z nawoływań biegnących z ulicy w ulicę Całuny twe, Irlandio.
Pieśń: Z nawoływań biegnących z ulicy w ulicę Całuny twe, Irlandio, tkają la-
dacznice.]
PANI BREEN Drogie, dawne dni, minione bezpowrotnie. Stara słodka pieśń 
miłosna479.

Początkowa i końcowa część dialogu rozgrywa się między leżącą z pod-
niesionymi, gołymi nogami Panią Breen a Bloomem, który najpierw pochy-
la się nad nią gorączkowo, a następnie kładzie sobie jej stopy na piersi. Toast 
za Irlandię natomiast wygłasza Bloom na proscenium i kieruje go wprost do 
publiczności. Po toaście rozbrzmiewa patetyczna pieśń. W kontekście sytua-
cji zarysowanej przez postaci toast i pieśń uznać można za cytat z przeszłości. 
Znamienna jest jednak wyraźna zmiana tonacji między teraźniejszym dialo-
giem a tym, co zostaje w nim przywołane. Wyuzdana i głupawa gra miłosna 

478 Ibidem, s. 50.
479 Ibidem, s. 10. (Tekst nawiasach kwadratowych dopisany został na podstawie nagrania 

spektaklu.)
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przerwana zostaje przez patriotyczne uniesienie. Wspomnienie to wywołu-
je nostalgię – podkreśloną niejednoznacznie kwestią Pani Breen. Wydaje się 
więc, że postaci tęsknią za czasem, gdy Irlandia była zniewolona, a miłość do 
niej („stara słodka pieśń miłosna”) i gesty patriotyczne (toast) nadawały lu-
dziom i ich czynom wielkość. Albo przynajmniej przynosiły uznanie – z dia-
logu wynika bowiem, że już wtedy były pewną pozą, rolą, cytatem… Nie ich 
szczerość była jednak ważna, ale rola, jaką odgrywały w zbiorowości. Ważne 
jest również to, że Bloom kieruje toast za ojczyznę prosto do widzów – jak-
by wskazując, że to o ich rzeczywistości czy też przeszłości opowiada. Wydaje 
się więc rzucać publiczności pytanie, co te słowa znaczą dla niej dzisiaj. Czy 
wyraz ojczyzna nadal „rymuje się” z „pięknem” i czy komuś jeszcze w ogóle 
przyjdzie do głowy pić za ojczyznę? Jeśli nie, to postaciom pozostaje tylko 
pogrążyć się znów w absurdalnym dialogu:

BLOOM Wyznaję, że czajniczek z ciekawości, żeby dowiedzieć się, czy w pewnym 
zakątku pewnej osoby nadal czajniczek.
PANI BREEN Straszliwie czajniczek! Cały Londyn czajniczek i ja cała czajniczek 
po prostu. Po grach i zagadkach w salonie i niespodziankach z drzewka usiedliśmy 
na sofie u stóp schodów. Pod jemiołą. Nareszcie sami480.

Z tym przywołanym z przeszłości patriotyzmem kontrastuje jednak nie 
tylko absurdalność flirtów Blooma, lecz także następująca za chwilę scena mię-
dzy żołnierzami. Dwóch z nich wykrzykuje komentarze na temat dowódcy, 
wisząc na rurze około pół metra nad ziemią i dyndając nogami. Trzeci przy-
chodzi, obejmuje ich i znosi ze sceny. Wtedy oni, zachowując prymitywny, 
pijacki sposób mówienia, wykrzykują:

Nikczemne pęta.
I wyzwolimy nasz ojczysty kraj481.

Fakt, że scena toczy się w znacznym oddaleniu od widzów, czyni ją jeszcze 
bardziej karykaturalną. Żołnierze przypominają bowiem niewielkie, niepo-
radne i, przede wszystkim, niepoważne pacynki.

„Mamy go, pojmanego”

Oprócz głupawych piosenek zbiorowość na scenie jednoczy się w jeszcze jed-
nym geście – agresji. Nowe Bloomusalem jest bowiem również w dużej mierze 
opowieścią o prześladowaniu obcości – o prześladowaniu Blooma. Powód 
tego prześladowania nie jest podany wprost. Grzegorzewski zdaje się unikać 

480 Ibidem. 
481 Ibidem, s. 12.
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jego werbalizacji. Przeciwnie, pokazuje wręcz, że pojedyncze przyczyny są je-
dynie pretekstowe, błahe, niewspółmierne z okazywaną mu wrogością. Właś-
nie ten brak powodu oraz cały szereg tak zwanych poszlak – do których za-
liczyć można sposoby prześladowania, podawane oskarżenia, wyobcowanie 
Blooma ze wspólnoty, jak również przywołane opisy poprzedniej insceniza-
cji – pozwalają przypuszczać, że tym nienazwanym wprost powodem agresji 
jest żydowskie pochodzenie głównego bohatera.

Istotnym tropem jest także rzucona ze wściekłością w jednej z pierwszych 
scen spektaklu obelga „żydowski obrzynek” – zawieszona w próżni – niepo-
przedzona żadną zapowiedzią i nieskomentowana. Jakby była wybuchem 
czegoś, co kryje się tuż pod powierzchnią świadomości. Obelga ta zostaje 
wykrzyczana zaraz po toaście za Irlandię w środowisku pijaków i szpiega, 
przed którymi Bloom stara się ukryć. Nie wiadomo, czy jest skierowana do 
niego, bo dialog między mężczyznami odbywa się na drugim końcu sceny. 
Co prawda jeden z mężczyzn patrzy w stronę Blooma, ale to nie on wykrzy-
kuje obelgę. Bez względu na to jednak, czy jest to bezpośredni atak, czy też 
typowe w tym środowisku przekleństwo – okrzyk świetnie pokazuje status 
Żydów w tej społeczności. Jest typowym przykładem mowy nienawiści, któ-
ra ustanawia status Żydów jako gorszych, a stosunek do nich jako pogardli-
wy. Istotne jest też to, że jeden z mężczyzn płynnie przechodzi z tej sceny do 
opisanej powyżej sekwencji żołnierzy, zawierającej opisany już groteskowy 
wyraz uczuć patriotycznych. To połączenie może więc wskazywać, że te dwie 
kategorie – prymitywny patriotyzm i antysemityzm – nie są z sobą w kon-
flikcie. Warto się też zatrzymać na znaczeniu tego przekleństwa, ponieważ 
jest ono dość nietypowe. „Obrzynek” to bowiem resztka, odcięty kawałek 
czegoś. W połączeniu ze słowem „żydowski” może oznaczać, że według oso-
by wypowiadającej ten zwrot Żyd jest istotą wybrakowaną, niepełną. Jedno-
cześnie – wskazuje na to, że samo słowo „żydowski” jest w danej społeczno-
ści traktowane jako zniewaga. Poza tym sformułowanie „żydowski obrzynek” 
przywodzi na myśl obrzezanie, które z kolei, kojarzone z kastracją (taka ana-
logia była powszechna na przykład w XIX wieku), było w przeszłości jednym 
z powodów podważania męskości Żydów oraz ich feminizacji482. Jest jeszcze 
jedna komplikacja związana z tą krótką sekwencją. Ponieważ scena odbywa 
się w półmroku, nie do końca wiadomo, która z postaci wykrzykuje te sło-
wa. W egzemplarzu reżyserskim, który w wielu momentach znacznie różni 
się od nagrania spektaklu, wypowiada je Rajfura. Jednak głos wykrzykujący 
te słowa jest z pewnością męski. Co więcej – ze znaczną pewnością można 
stwierdzić, że to głos Mariusza Bonaszewskiego grającego Stefana. W tym 
sensie obelga wydaje się w dużej mierze autoagresją – „obrzynek” odnosi się 

482 Por. np. J. Tokarsa-Bakir, Ciało Freuda, „Dwutygodnik.com” 2012, nr 93, http://www.
dwutygodnik.com/artykul/3986-cialo-freuda.html [dostęp 26.02.2016]. 



194 Pytanie o wspólnotę. Jerzy Grzegorzewski i Jan Klata

do jego tożsamości (pół-)Żyda483. Może to być również kamuflaż: by prze-
bywać w towarzystwie o skłonnościach antysemickich – Stefan sam manife-
stuje swoją wrogość w stosunku do Żydów. Scena ta – choć bardzo krótka 
i tajemnicza – wskazuje jednak z całą pewnością, że w tej społeczności ży-
dowska tożsamość jest powodem dyskryminacji.  

Kolejną, bardzo ważną sceną jest aresztowanie Blooma. Grzegorzewski 
zbudował dla tej sceny bardzo szkicowe usprawiedliwienie sytuacyjne. Bloom 
podbiega do deski piekarskiej i kradnie z niej chleb, po czym upuszcza go na 
proscenium. Wtedy zaczynają zewsząd dochodzić okrzyki: „Bloom. Blooma. 
Bloomowi, Bloom”484. Na scenie nie widać osób, które wykrzykują te sło-
wa, a ich intonacja jest pozbawiona wyrazu, niemal automatyczna. Po scenie 
przechodzi natomiast jakaś postać z wyciągniętymi jak u lunatyka rękami. 
Taka aranżacja sprawia wrażenie wręcz podświadomego, automatycznego, 
ataku od dawna czekającego na pretekst do realizacji, posiadającego obmy-
ślony i sprawdzony scenariusz. Istotne jest z pewnością to, że okrzyki wydają 
się dochodzić z każdej strony sprawiając wrażenie osaczenia. Wygląda to tak, 
jakby Bloom od dawna był obserwowany w oczekiwaniu aż popełni wystę-
pek. Padające po chwili słowa:

PIERWSZY POLICJANT Złapany na gorącym uczynku. Nie próbuj stawiać 
oporu485

– tylko umacniają takie wrażenie. Wygląda to tak, jakby Bloom był perma-
nentnie winny. Przestępczy czyn był błahy – wydaje się więc wtórny, jest do-
wodem na to, co i tak było oczywiste. Wypowiadane bardzo spokojnie przez 
wychylającego się zza parawanu i skierowane w stronę publiczności słowa:

BLOOM Wyrządzam dobro innym486

wydają się więc odnosić do funkcji społecznych, jakie spełnia jego zatrzy-
manie i oskarżenie. Tak jakby w tym akcie kanalizowała się społeczna ener-
gia, która musiała znaleźć ujście. Bloom staje się zatem kozłem ofiarnym 
i jest absolutnie świadomy swojej funkcji. Wrażenie, że zasadzka na Blooma 
to zbiorowy atak, w którym oskarżycielem jest całe społeczeństwo, zostaje 

483 Należy pamiętać, że żydowską tożsamość według tradycyjnych odłamów judaizmu dzie-
dziczy się po matce, jednak „według odłamu liberalnego, osoba jest Żydem, jeśli którekolwiek 
z rodziców jest Żydem. Tak więc, dziecko z ojca Żyda i matki chrześcijanki jest Żydem zgodnie 
z odłamem zreformowanym, ale nie według zasad ortodoksyjnych”. Por. Kto jest Żydem?, „Je-
wish.org.pl. Portal Społeczności Żydowskiej”, http://www.jewish.org.pl/index.php/pl/opinie-
-komentarze-mainmenu-62/231-kto-jest-mydem-.html [dostęp 26.02.2016]. 

484 J. Grzegorzewski, scenariusz spektaklu Nowe Bloomusalem, s. 12.
485 Ibidem, s. 13.
486 Ibidem.
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podtrzymane w scenie przesłuchania i procesu. Przypominają one widowi-
ska publiczne, jakimi były w przeszłości procesy czarownic. Przy czym wi-
downią tego pokazu jest publiczność teatralna – akcja toczy się bowiem na 
proscenium, a postaci zwracają się przeważnie wprost do osób zasiadających 
na widowni. Cyrk przemienia się w salę sądową. Zapowiadający pokaz treso-
wanego charta Signor Maffei (Olgierd Łukaszewicz/Jan Monczka) odsłania 
parawan, za którym odbywa się przesłuchanie. Bloom zostaje więc postawio-
ny w roli tresowanego psa. Opis męczarni, jakich zaznał pies w procesie na-
uki, wypowiadany z nieskrywaną, sadystyczną radością i satysfakcją, wydaje 
się jednocześnie fantazją na temat męczarni, jakim Signor Maffei chciałby 
poddać Blooma. Sytuacja jest bowiem całkiem jawna – wszyscy, zarówno 
Signor Maffei, jak i publiczność, wiedzą, co kryje się za parawanem. War-
to też na marginesie zauważyć, że na moment przed odsłonięciem Blooma 
zachodzi jeszcze jedno, ledwo zauważalne zdarzenie. Otóż po ostatnich sło-
wach przemowy Signor Maffei:

Przedstawiam wam teraz mademoiselle Ruby, chlubę areny487

– w głębi sceny przebiega naga kobieta. Biegnie szybko, zatrzymuje się na 
ułamek sekundy w geście prezentacji, po czym odwraca się bokiem, jakby 
chciała się ukryć przed napastliwym wzrokiem publiczności, i zbiega ze sce-
ny. Wydaje się zmuszona do wyjścia i wyraźnie tym skrępowana. Jej ruch 
kierowany jest przez wskazówkę trzymaną przez Signora Maffei. Kobieta 
zostaje potraktowana nie jak człowiek, lecz obiekt do zaprezentowania. Ten 
pozornie mało znaczący akt wpisuje późniejszą prezentację Blooma w ramy 
jakiegoś zatrważającego widowiska społecznego, ukazującego cały konglome-
rat dyskryminacji oraz mechanizmów uprzedmiatawiających i poniżających. 
Ukazaną na scenie społeczność cechuje bowiem zarówno mizoginizm, jak 
i antysemityzm, co – jak zauważa Alina Cała – jest bardzo częstym połącze-
niem488 – oba są bowiem produktem kultury ksenofobicznej489.

Zarzuty, które słyszy Bloom w czasie przesłuchania, wydają się prezen-
tować dość stereotypowe wyobrażenia o Żydach w dyskursie antysemickim. 
Pierwsze z nich – w dużej mierze fundamentalne – to „brak stałego miej-
sca zamieszkania”. Choć zarzut wydaje się pospolity i dość błahy – w isto-
cie zawiera w sobie pewną podstawową kategorię, która – jak pisze Alina 
Cała – „predysponuje do pełnienia funkcji kozłów ofiarnych”490. Chodzi 
mianowicie o nomadyczne życie, rozproszenie oraz bezpaństwowość Żydów 
i Romów, które sprawiały, że

487 Ibidem. 
488 A. Cała, op. cit., s. 282, 580.
489 Ibidem, s. 707. 
490 Ibidem, s. 688.
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Nie istniała żadna prawna instancja, która by chciała wziąć te grupy w obronę, 
toteż nienawiść do nich mogła być politycznym constans, służyć jako narzędzie 
socjotechniczne w celu zdominowania i zastraszenia własnego społeczeństwa491. 

Cecha ta jest częścią trzech podstawowych warunków predestynującą gru-
pę etniczną do pełnienia funkcji kozła ofiarnego. Pozostałe dwie to:

1. Powszechnie znany, ugruntowany i raczej negatywny wizerunek, z zawartymi 
w nim przesądami.

2. […]
3. Słaba „pozycja przetargowa” wobec społeczeństw większościowych (czynniki ją 

osłabiające to: tradycje dyskryminacji, nędza, obcość kulturowa lub religijna)492.

Zarzuty i obelgi padające w stronę Blooma świadczą o tym, że jego sta-
tus w tej społeczności spełnia również dwa pozostałe warunki. Wyzwiska 
i oskarżenia, takie jak już przytoczony wcześniej „żydowski obrzynek”, lub 
te zawarte w wypowiedzi:

Ty śmieszny ośle! Jesteś zbyt obrzydliwie, zbyt ohydnie wstrętny, abym umiał to 
wyrazić słowami! Ty nikczemny nędzniku! Należałoby utopić cię w gnojówce, ty 
zgniłku! (W stronę sądu) A spójrzcie na prywatne życie tego człowieka! Prowadzi 
poczwórną egzystencję! Anioł dla świata, diabeł w swym domu. Nie godzien, aby 
go wymieniać w mieszanym towarzystwie. Arcyspiskowiec epoki493

– poparte jeszcze stwierdzeniem: „z  wrodzoną  sobie nikczemnością”494, 
zawierają zestaw stereotypowych cech przypisanych Żydom oraz uprzedzeń 
względem nich. Uznając je za cechy immanentne, odwołują się więc do esen-
cjalizmu, który tkwi w dużej mierze u podstaw antysemityzmu. Na uwagę 
w tych wypowiedziach zasługuje z pewnością również oskarżenie: „arcyspisko-
wiec epoki”, ponieważ podejrzenie, że Żydzi dzięki spiskom rządzą światem, 
jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych sądów w obrębie nowoczes-
nego antysemityzmu495. Otaczające Blooma postaci przytaczają dowody na 
to, że charakteryzują go również cechy należące do ostatniej z wymienionych 
kategorii – ubóstwo, choroba, szaleństwo. Jak mówi J.J. O’Molloy, chcąc pa-
radoksalnie obronić Blooma:

Jest on, wysoki sądzie, psychicznym rozbitkiem, a zawdzięcza to chorobie bieda-
ków, gruźlicy. Stwierdza on pokornie, że jest mongolskiego pochodzenia, a więc 
nie odpowiada za swe czyny. W rzeczywistości brak mu piątej klepki496. 

491 Ibidem, s. 689.
492 Ibidem, s. 689.
493 J. Grzegorzewski, scenariusz spektaklu Nowe Bloomusalem, s. 15.
494 Ibidem, s. 14.
495 A. Krzemiński, Antysemityzm współczesny, http://niniwa22.cba.pl/wsp.htm [dostęp 

26.02.2016]. 
496 J. Grzegorzewski, scenariusz spektaklu Nowe Bloomusalem, s. 16.
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Jako przyczynę ułomności podane jest tu znów pochodzenie. Przy czym 
następuje tutaj znacząca zamiana żydowskiego pochodzenia na mongolskie. 
Odwołuje się więc do kolejnego stereotypu funkcjonującego w języku po-
tocznym, w którym – dziś już mniej powszechnie – przymiotnik „mongol-
ski” służy określeniu osoby głupiej czy skretyniałej497. Taka podmiana wydaje 
się w dużej mierze świadectwem siły stereotypów narodowych i etnicznych 
w danej zbiorowości. Jednocześnie – skoro to określenie jest zawarte w mo-
wie „obronnej” – może oznaczać, że nazwanie kogoś „szalonym i niepoczy-
talnym mongołem498” jest korzystniejsze niż nazwanie go Żydem. Paradoksal-
na linia obrony nie budzi bowiem w nikim sprzeciwu – również w Bloomie. 
Ostatecznie scenę kończy zbiorowy lincz dokonany na uciekającym Bloomie, 
któremu towarzyszą pełne zaciętości i wstrętu okrzyki:

PANI YELVERTON BARRY Hańba mu!
BRUDASY I OBSZARPAŃCY Trzymaj złodzieja! Hurra! To sinobrody! Trzykrot-
ne wiwat dla Mośka! […]
CZCIGODNA PANI MERVYN TALBOYS Ubiczuję go żywcem. […]
PANI YELVERTON BARRY Haniebne! […] Żonaty człowiek! […]
CZCIGODNA PANI MERVYN TALBOYS Ten pies już jako szczeniak był świ-
nią! […]
WOŹNY SĄDOWY Zważywszy, że nieposiadający stałego miejsca zamieszkania 
Leopold Bloom jest znanym powszechnie dynamitardem, fałszerzem, bigamistą, 
rajfurem, rogaczem i osobnikiem wszechstronnie szkodliwym dla obywateli miasta 
Dublina i zważywszy, że na tym posiedzeniu sądu wielce czcigodny...499 

Warto zauważyć, że atak ten i następne zawsze są generowane przez grupę. 
Gdy bowiem rzucający obelgi woźny orientuje się, że jest sam, bo pozostałe 
postaci pobiegły za Bloomem, również ucieka. Poza tym wszystkie agresyw-
ne wypowiedzi, które w powieści (a także w scenariuszu, jak wspominałam, 
różniącym się znacznie od spektaklu) przerywane są innymi, niewyrażają-
cymi agresji kwestiami, w spektaklu zostały skondensowane w jednej scenie 
linczu. Wydaje się ona więc gwałtowną, wymykającą się spod kontroli, zbio-
rową erupcją wstrętu i nienawiści.

497 Por. Słownik gwary uczniowskiej, „Nonsensopedia. Polska encyklopedia humoru”, http://
nonsensopedia.wikia.com/wiki/S%C5%82ownik:Gwary_uczniowskiej [dostęp 26.02.2016]. 
Autorka pracy jest świadoma tego, że podane źródło nie mieści się w kategorii pracy nauko-
wej. Wydaje się jej ono jednak najlepszym dowodem na istnienie takiej analogii w myśleniu 
potocznym. 

498 Autorka zdaje sobie sprawę z błędu ortograficznego, polegającego na pisaniu tego słowa 
małą literą. Popełnia go świadomie, podkreślając granicę między nazwą narodowości a okre-
śleniem obraźliwym. 

499 J. Grzegorzewski, scenariusz spektaklu Nowe Bloomusalem, s.  17–18. (Skróty na 
podstawie nagrania spektaklu.)
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Grzegorzewski w pewnym momencie rezygnuje też z konwencji rozpra-
wy sądowej, sugerując, że to, czego doświadcza Bloom, jest społecznym sa-
mosądem, którego prawo ani nie może, ani nie chce powstrzymać. Pod tym 
względem sytuacja na scenie wydaje się świetnym – choć trudno powiedzieć, 
w jakim stopniu świadomym – komentarzem do sytuacji społecznej. Jak pisze 
Alina Cała, mimo że w polskim prawie istnieją paragrafy chroniące mniej-
szości przed antysemityzmem:

Zapisy te są jak dotąd martwą literą. […] Pierwsze śledztwa w sprawach wyni-
kłych z głoszenia antysemityzmu rozpoczęto w 1990 roku, ale rezultatem więk-
szości z tych, które zakończono do 2006 roku, było umorzenie lub uniewinnienie, 
uzasadnione najczęściej znikomą szkodliwością społeczną500. 

W tym sensie zatarcie konwencji procesu na rzecz społecznego samosądu 
w spektaklu ilustruje mechanizm, w którym brak skutecznych działań pań-
stwa staje się przyzwoleniem na akty agresji.

Istotne jest również to, że scena zaczyna się od zaanektowania publiczności 
teatralnej do roli widzów widowiska cyrkowego. Kończy się natomiast lin-
czem dokonanym przez zbiorowość na scenie. Tymczaem Bloom wielokrot-
nie zwraca się do publiczności, mówiąc o swoich dokonaniach literackich lub 
melancholijnie nucąc – być może w ten sposób szuka poparcia i współczucia 
widzów. Cała ta scena stanowi więc demonstrację najpopularniejszych prze-
sądów na temat Żydów, powodów oraz schematów dyskryminacji i prześla-
dowania. Jednocześnie to kolejne pytanie skierowane w stronę publiczności. 
By na nie odpowiedzieć, widz musi jednak dostrzec uruchomione w niej me-
chanizmy i zrozumieć, że wykraczają one poza jednostkową sytuację Blooma, 
odnoszą się do pozateatralnej rzeczywistości.

Na marginesie może warto zauważyć, że Grzegorzewski zaczął Nowe Bloo-
musalem dokładnie tym samym gestem, co spektakl z roku 1974. Na scenę 
wychodzi bowiem Marek Walczewski501 i dotyka językiem nosa. Oczywi-
ście, można na tę scenę spojrzeć, jak na zwykły cytat, jednak – Walczewski 
w przedstawieniu z roku 1999 nie grał Blooma. Wydawał się więc widmem 
z przeszłości, przywołującym utarte schematy identyfikujące Żydów z pew-
nym zestawem cech, o których pisała Alina Cała. W tym kontekście spektakl 
z roku 1999 wydaje się próbą odpowiedzi na pytanie, jakie zmiany społeczne 

500 A. Cała, op. cit., s. 597–598.
501 Marek Walczewski występował w tym spektaklu gościnnie w rolach Rudolfa i Viraga. 

Grał te role na zmianę z Janem Monczką, który jednak nie został wymieniony w programie 
spektaklu; Walczewski występuje też w nagranej wersji spektaklu. Por. Program do spektaklu, 
http://www.e-teatr.pl/pl/programy/2010_03/22698/nowe_bloomsalem__teatr_narodowy_
warszawa_1999.pdf [dostęp 26.02.2016]; strona portalu „e-teatr.pl” poświęcona realizacji Nowe-
go Bloomusalem: http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/9870,szczegoly.html [dostęp 26.02.2016]. 
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zaszły w ciągu ćwierćwiecza w tej kwestii. Czy stare stereotypy nadal działa-
ją – chociażby były podświadome, pozostawały niewyartykułowane, a przez 
to jeszcze groźniejsze?

Utopia odrzucona

Monolog Blooma roztaczającego wizję utopii uderza w bolesny zawód lub kom-
pleks pogrążonej w marazmie, pijaństwie albo nienawiści wspólnoty. Bloom 
rozpoczyna swoją przemowę, stojąc tyłem do widowni z rękami uniesionymi 
ku górze i złączonymi nogami – przyjmuje więc pozę, która przypomina figurę 
ukrzyżowanego Chrystusa. Taka ikonografia sugeruje, że stawia się on z jednej 
strony w pozycji proroka, z drugiej – męczennika „nowego Bloomusalem”, no-
wej społecznej utopii. Kolejną część monologu mówi zgięty w pół, zawzięty, 
fanatyczny, by w ostatniej partii przemowy położyć się na ziemi w rozluźnio-
nej pozie z założoną nogą na nogę. Gdy Bloom przyjmuje lekceważącą pozę, 
na scenie pojawiają się inne postaci, które zaczynają go wyśmiewać i atakować. 
W ten sposób w finale monologu sprawdza się to, co zostało już zapowiedziane 
na jego początku. Bloom staje się zarówno propagatorem społeczeństwa równo-
ści i demokracji, jak i namacalnym dowodem niepowodzenia takiego projektu. 
Utopia odwraca się przeciwko niemu, zamieniając we własne przeciwieństwo. 
To że pierwsze partie monologu zostają skierowane jedynie do publiczności, 
wydaje się znów – jak w przypadku toastu – pytaniem o reakcję widzów na sło-
wa wypowiadane przez Blooma. Czy dziesięć lat po przełomie, w roku 1999, 
wierzą w „brzask nowej ery” oraz w następujące idee: „Zjednoczenie wszyst-
kich: żydów, muzułmanów i pogan”, „Pieniądze dla wszystkich, wolna mi-
łość i wolny, bezwyznaniowy kościół w wolnym bezwyznaniowym państwie”, 
„Wymieszanie ras i mieszane małżeństwa”502, czyli – przekładając to na realia 
przełomu wieków – różnorodne, świeckie społeczeństwo, otwarte na inne rasy 
i narodowości. Reakcja, jaką wywołują słowa Blooma wśród innych postaci, 
potwierdza, że kierunek zmian jest wprost przeciwny: społeczeństwo zmierza 
ku ksenofobii, zamknięciu, opresyjności wobec wszelkiej inności. W stronę 
Blooma sypie się bowiem grad obelg ze strony ukrytej w głębi sceny grupy:

OJCIEC FARLEY Jest to episkopijczyk, agnostyk, bylecostyk, pragnący obalić 
naszą wiarę.
PANI RIORDAN (Drze swój testament) Zawiodłam się na panu! Ty niedobry 
człowieku!
MATKA GROGAN (Zdejmuje but i zamierza się nim na Blooma) Ty bydlaku! Ty 
ohydna osobo!503 

502 J. Grzegorzewski, scenariusz spektaklu Nowe Bloomusalem, s. 19–20.
503 Ibidem, s. 20.
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Oprócz standardowych obelg dochodzi jeszcze strach o to, że Bloom – jako 
Żyd – zagraża „naszej” – czyli katolickiej – wierze. Dopiero gdy na rozkaz, 
by zaśpiewał, Bloom robi z siebie pośmiewisko – podbiega do atakującej go 
grupy i podskakując śpiewa głupawą piosenkę – zbiorowość przestaje go ata-
kować, czuje, że udało się jej go zdominować i poniżyć. By podkreślić swoją 
przewagę i siłę, a tym samym integralność, której nie może rozbić żadna spo-
łeczna utopia i żaden obcy, osoby te zaczynają śpiewać Bloomowi piosenkę:

Oto król jest, mysikról,
Mysikrólik, król ptaków,
W dniu Stefana świętego
Mamy go, pojmanego504.

Nie jest to jednak dowód zwycięstwa Blooma, lecz ostatecznej klęski i po-
niżenia. Słowa, które dominują przekaz, to „mysikról” oraz „mamy go poj-
manego”. W towarzystwie wcześniejszych obelg określenie „mysikról” wydaje 
się wyrazem pogardy i zoomorfizacji. Mimo że mysikrólik jest istniejącym 
gatunkiem ptaków, w tym kontekście, gdyby oddzielić od siebie składające 
się na tę nazwę słowa, otrzymujemy sformułowanie „mysi król”, które może 
skojarzyć się z popularnym antysemickim porównaniem Żydów do myszy505 
(czy w ogóle roznoszących choroby, żyjących w ukryciu zwierząt). Zdanie 
„Mamy go pojmanego” jest z kolei dowodem dominacji i opresji – zwłaszcza 
że Bloom i do tej piosenki wykonuje komiczny taniec, a następnie – wyczer-
pany i zrezygnowany – wygłasza monolog:

To szał nocy letniej. Znowu jakiś potworny żart. Na Boga, jestem niewinny jak 
świeży śnieg! […] Pozwól mi teraz odejść, gosposiu, bo klnę się na wszystkie kozy 
Connemara, że mało brakuje mi, abym zaczął kląć okrutnie. Szaleństwem jest 
wszystko. Patriotyzm, opłakiwanie umarłych, muzyka, przyszłość rasy. Być albo 
nie być. Przeminął sen życia. Zakończyć je w spokoju. A oni niechaj sobie żyją 
dalej. Jestem zrujnowany. Kilka pastylek akonitu. Opuszczone zasłony w oknach. 

504 Ibidem, s. 2; piosenka w scenariuszu pojawia się w innym miejscu i kontekście niż 
w spektaklu.

505 To skojarzenie zostało wykorzystane i utrwalone w bardzo popularnym komiksie Arta 
Spiegelmana Maus, opartym na prawdziwych wydarzeniach z życia autora oraz jego ojca – Władka 
Szpigelmana, polskiego Żyda, który ocalał z Holokaustu. W Mausie Żydzi są przedstawieni jako 
myszy; ta figuracja ma jednak odmienne znaczenie niż w propagandzie antysemickiej, zważywszy 
na to, że Niemcy przedstawieni są jako koty. Powieść graficzna została wydana w dwóch częściach 
w 1986 i 1991 roku. W języku polskim obie części ukazały się dopiero w roku 2001, a publikację 
poprzedziła dyskusja na temat antypolskiego charakteru tego komiksu. Kontrowersje wzbudzało 
zarówno przedstawienie Polaków jako świń, jak i sceny, w których Polacy ukazani są jako anty-
semici (na przykład scena linczu na Żydzie, który wrócił po wojnie na swoje gospodarstwo). Por. 
hasło: Maus. Opowieść ocalałego, „Wikipedia. Wolna encyklopedia”, http://pl.wikipedia.org/wiki/
Maus._Opowie%C5%9B%C4%87_ocala%C5%82ego [dostęp 26.02.2016]. 
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List. A potem położyć się, by odpocząć. Nigdy więcej. Przeżyłem swoje życie. Do-
bra. Dobranoc506. 

Przy czym tylko słowa „na Boga” są okrzykiem rozpaczy – jakby były wy-
rzutem, że wiara staje się przyczyną tak okrutnego prześladowania. Pozostałe 
zdania wypowiedziane są spokojnie, melancholijnie. Monolog ten jest do-
pełnieniem całej sekwencji. Bloom niósł wspólnocie, której czuł się częścią, 
utopię wolności, równości w różnorodności, otwartości – nie tylko w wizji, 
ale samej swej obecności – jako innego otwartego na ich inność. Fakt, że po-
czątkowo stawał na scenie w pozie Chrystusa na krzyżu, a na końcu zwraca 
się do Boga niczym Jezus krzyczący: „Boże mój, Boże, czemuś mnie opuś-
cił”, wpisuje w jego działania pewien wymiar misji i poświęcenia, które ma 
na celu odnowienie wspólnoty.

Ponowne przywołanie symboliki mesjanistycznej rzuca na postać Bloo-
ma oraz jego kontakty z pozostałymi postaciami jeszcze inne światło. Istnieją 
bowiem teorie, że jedną z przyczyn antysemityzmu jest „rywalizacja mesja-
nizmów” . Takie założenie postawili na przykład Ireneusz Krzemiński i Ewa 
Koźmińska-Frejlak podczas badania stosunku Polaków do Zagłady:

Zakładaliśmy, że elementem tożsamości narodowej Polaków jest swego rodzaju 
konkurencyjne nastawienie do Żydów. Przyjęliśmy, że podstawą negatywnego sto-
sunku do nich jest postawa rywalizacji o to, który naród jest moralnie lepszy […]. 
Rywalizacja o wyższość moralną, o potwierdzenie prawdziwego wybraństwa włas-
nego narodu w sensie religijnym, moralnym i kulturowym to podstawa negatyw-
nych przekonań wzajemnych, a z całą pewnością – przekonań wpisanych w treść 
świadomości narodowej Polaków507. 

W tym świetle powracająca wciąż symbolika mesjanistyczna – i to w mo-
mentach nawiązujących do kondycji wspólnoty: najpierw w monologu two-
rzącego społeczną utopię Blooma, później w kontekście przesilenia konflik-
tu między obcością a swojskością – może wskazywać na kolejną przyczynę 
prześladowania.

Rozpatrując tę sytuację w świetle teorii Julii Kristevej, która czerpie in-
spirację z chrześcijaństwa oraz innych religii monoteistycznych, możemy 
twierdzić, że ideałem Blooma jest wspólnota stanowiąca „konfederację obco-
ści”, której podstawę stanowi różnorodność, miłość, pielęgnacja i wzajemna 
pomoc. Grupa na scenie jednak ze wstrętem odrzuca jego propozycję i re-
alizuje rytuał poniżenia oraz ataku. W ten sposób piętnuje inność Blooma, 

506 J. Grzegorzewski, scenariusz spektaklu Nowe Bloomusalem, s. 21. Zaznaczony skrót 
zgodny z nagraniem spektaklu.

507 E. Koźmińska-Frejlak, I. Krzemiński, Stosunek społeczeństwa polskiego do Zagłady Żydów 
[w:] Czy Polacy są antysemitami? Wyniki badania sondażowego, red. I. Krzemiński, Warszawa 
1996, s. 102.
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pokazuje, że może go włączyć w swój obręb jedynie na zasadach kozła ofiar-
nego, utrwalając w ten sposób swoją zamkniętą, ksenofobiczną tożsamość.

Pozostając na chwilę przy teorii Kristevej, warto zwrócić uwagę na bardzo 
ważną kategorię występującą w wypowiedziach atakujących Blooma, a cha-
rakteryzującą w dużej mierze stan tej społeczności – wstręt wywoływany, we-
dług tej badaczki, przez zetknięcie z abiektem – Innym, obcym – który nie 
jest ani przedmiotem, ani podmiotem. Jako jeden z najważniejszych prze-
jawów wstrętu w literaturze Kristeva przywołuje bowiem antysemicki dys-
kurs w pismach Louisa-Ferdinanda Céline’a. Język używany przez postaci 
spektaklu Grzegorzewskiego jest zbliżony do niektórych określeń i zabiegów 
Céline’a. Przykładem mogą być tu gwałtowne okrzyki lub zoomorfizacja508. 
Bloom zostaje bowiem postawiony w pozycji tresowanego charta, a następ-
nie nazwany szczeniakiem, świnią, osłem czy „mysikrólem”. Wstręt w życiu 
społecznym przejawia się właśnie w ksenofobii, nietolerancji, które generują 
proces wyszukiwania kozła ofiarnego, któremu przypisuje się wszystko, co nie-
czyste, niehigieniczne czy nieprzewidywalne. Jednocześnie Kristeva zauważa, 
że taki mechanizm świadczy o niestabilności i słabości – jest reakcją lękową. 
Ten lęk jest często nieuświadomionym strachem przed własnymi popędami:

[…] nieumiejętność zgłębienia, „przepracowania” własnego strachu i nienawiści 
powoduje, że rzutujemy je en face: obciążam innego stanem zagubienia, którego 
doświadczam509. 

Sposobem na skanalizowanie lęku może być opowiadanie, krzyk lub prze-
moc fizyczna skierowane ku Innemu. Kristeva zwraca również uwagę na de-
gradację ludzi ogarniętych nienawiścią, która nie przekłada się na proces 
twórczy. Sprowadza ona bowiem jednostkę do poziomu bestialstwa i zwie-
rzęcości. Nienawiść wobec Innego jest więc symptomem rozpadającej się, 
ogarniętej lękiem tożsamości – zarówno poszczególnych jednostek, jak i całej 
zbiorowości. Język wstrętu i obrzydzenia w prozie Céline’a służy, jej zdaniem, 
opowiedzeniu niemożliwej do utrzymania tożsamości narratora i środowi-
ska, które ma mu służyć oparciem. Jednocześnie odnalezienie kozła ofiarnego 
i wyrażenie wstrętu do niego – choćby przez krzyk – pozwala utrzymać pier-
wotne więzi społeczne. Bo jak pisze Kristeva, odnosząc się do pism Céline’a:

Efekt Céline’a […] [o]dwołuje się do tego, co wymyka się w nas obronom, temu, 
co wyuczone, słowom, albo do tego, co z nim walczy. […] To, czego się nie wy-
znaje, ale o czym wiadomo, że jest wspólne: wspólnota niska, ludowa lub antro-
pologiczna […]510. 

508 T. Kitliński, Obcy jest w nas. Kochać według Julii Kristevej, Kraków 2001, s. 55.
509 J. Kristeva, Zło, które nas zamieszkuje. Rozmowa Louisa-Philippe’a Dalemberta z Julią 

Kristevą, przeł. B. Maciejewska, „Magazyn Sztuki” 1996, nr 12 (4), s. 168.
510 J. Kristeva, Potęga obrzydzenia: esej o wstręcie, przeł. M. Falski, Kraków 2007, s. 126.
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Wydaje się, że erupcja nienawiści i wymykającego się racjonalizmowi 
wstrętu wobec Blooma jest świadectwem takiej właśnie kondycji postaci 
w spektaklu oraz zbiorowości, którą tworzą. Tożsamość zarówno jednostko-
wa, jak i zbiorowa rozpada się między innymi ze względu – jak można wnio-
skować z poprzednich scen – na zmianę sytuacji politycznej i kulturowej. 
Kończąca spektakl pieśń „Całuny twe, Irlandio, tkają ladacznice” wydaje się 
gorzkim podsumowaniem zarówno całego spektaklu, jak i sytuacji społecznej.

Stefan – tożsamość graniczna

W konflikcie ze zbiorowością jest także syn Blooma – Stefan. Jego status jest 
jednak dużo bardziej skomplikowany i niejasny. Najlepiej jest to dostrzegal-
ne w scenie, w której Stefan rozbija żarówkę, krzycząc: „Nothung!”. Zapada 
ciemność i rozbrzmiewa pieśń:

Niechaj Bóg na niebie
Ześle nam gołębie,
Z zębami ostrymi jak piły,
Dla rozdarcia gardzieli
Tych angielskich śmierdzieli,
Co irlandzkich wodzów powiesiły511.

Pieśń buntu, kojarząca się z przeszłością, z epoką walk opozycyjnych, 
w kontekście całego spektaklu wydaje się w dużej mierze przeciwstawiona 
zbiorowości. Akt buntu, kiedyś należący do zniewolonej wspólnoty, teraz 
zostaje zainaugurowany przez postać, która od tej zbiorowości zaznaje prze-
śladowań. Zmianę tę prześledzić można, odwołując się do innego spektaklu 
Grzegorzewskiego – Miasto liczy psie nosy z roku 1991 – który nawiązywał do 
doświadczenia stanu wojennego. Scenariusz spektaklu był skomponowany 
z fragmentów Króla Leara Williama Szekspira, Mordu w katedrze Thomasa 
Stearnsa Eliota oraz Ulissesa Jamesa Joyce’a. Grzegorzewski przywołał wtedy 
przede wszystkim fragmenty przesiąknięte buntem lub będące świadectwem 
prześladowań. Zainaugurowana przez Stefana pieśń znalazła się więc rów-
nież w tamtym spektaklu dokładnie w tej samej aranżacji muzycznej. Jed-
nak zaśpiewana w roku 1991 w kontekście nawiązań do stanu wojennego 
była przywołaniem aktów oporu wobec władzy. W 1999 roku w dużej mie-
rze wydaje się pieśnią Stefana przeciwko wrogiej mu wspólnocie. Można się 
też zastanawiać, czy ta pieśń nie jest jednak przypadkiem skierowana prze-
ciw niemu. Pierwszym sygnałem skłaniającym do takiej interpretacji jest to, 

511 J. Grzegorzewski, scenariusz spektaklu Nowe Bloomusalem, s. 50.
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że pieśń śpiewa chór, a Stefanowi w scenie poprzedniej towarzyszą jedynie 
Matka i Bloom. Poza tym dojmującą cechą obecności zarówno Blooma, jak 
i Stefana w tym spektaklu jest samotność. Kiedy więc po chóralnym śpiewie 
na scenie rozbrzmiewa kwestia:

Ukochana Irlandii, córka króla Hiszpanii, alanna. Obcy są w mym domu, okaż-
cie im złe maniery!512 

a na scenie pojawia się grupa ludzi, można mieć wątpliwości, kto jest tym 
obcym. Zwłaszcza że w dialogu między Stefanem a pozostałymi postaciami 
przeprowadzane zostają przedziwne gry, w których stawką jest zajęcie pozy-
cji „swojego” lub „obcego”. Po pieśni i wykrzykniętym w ciemnościach zda-
niu rozbrzmiewa dialog, który wydaje się bezpośrednio odwoływać do nich:

STEFAN Jesteście moimi gośćmi. Nieproszonymi. Zawdzięczając piątemu z Je-
rzych i siódmemu z Edwardów.
[XX] Trzeba winić historię. Zmyślone przez matki pamięci513. 

W tym sensie grupa ludzi to obcy w domu Stefana, którzy wtargnęli tam 
jako „nieproszeni goście”. Stefan, Bloom i Matka stają się grupą atakowaną, 
nachodzoną, podlegającą opresji. Jednocześnie jednak zbiorowy podmiot pieś-
ni sprawia, że można pomyśleć, iż w tej sytuacji to Stefan jest obcym – czy 
raczej reprezentantem „obcych” w „naszym domu” – Irlandii. Taka interpre-
tacja wydaje się też możliwa w innej perspektywie. Matka Stefana jest bo-
wiem reprezentantem wartości patriotycznych i katolickich, Bloom natomiast 
jest Żydem. Stefan jest więc kimś, kto stoi pośrodku. Ważne jest też to, że 
w rozmowie poprzedzającej pieśń Stefan jest usytuowany w centrum sceny 
pomiędzy rodzicami. Gdy spokojnie rozmawia z Matką – Bloom ukrywa się 
w ciemności. Gdy jednak zaczyna się buntować przeciw kierującym go w stro-
nę Boga słowom kobiety – ojciec podchodzi i łapie go w ramiona. Stefan 
upada, opierając się bezwładnie na jego piersi. Przez chwilę obraz ten budzi 
skojarzenie z pietą – tyle że to ojciec, a nie matka, trzyma Stefana w ramio-
nach. Taka zamiana może świadczyć z jednej strony o tym, że Bloom staje 
w roli matki pod względem przekazania synowi tożsamości żydowskiej. Z dru-
giej strony – przekazuje mu swą misję przemiany wspólnoty. Po tym krót-
kotrwałym obrazie piety rozlega się okrzyk Stefana, a następnie rozbrzmie-
wa pieśń. W tym kontekście wydaje się ona – wraz z okrzykiem o „obcym 
w naszym domu” – skierowana przez Matkę, jako strażniczkę tradycyjnych 

512 Ibidem, s. 51.
513 Ibidem, s. 47. W scenariuszu słowa przypisane przeze mnie postaci [XX] wypowiada Ste-

fan, na nagraniu jednak zdanie to przerywa kwestię Stefana. Ze względu na panujący na scenie 
mrok oraz słabą jakość nagrania nie jestem w stanie zidentyfikować osoby ją wypowiadającej.
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patriotycznych i katolickich wartości oraz reprezentantkę zbiorowości, prze-
ciwko Bloomowi i Stefanowi. Wielość możliwych interpretacji tej sekwencji 
potęguje atmosferę wzajemnej wrogości i obcości między postaciami.

Pozycja Stefana wobec zbiorowości zostaje jednak znów zmieniona, co 
świadczy o tym, że on wcale nie chce zdeklarować się jako następca ojca. 
Choć zaznacza, że grupa, która pojawiła się na scenie, to goście niechcia-
ni, jednak na chwilę wtapia się w to środowisko. Komplikacja jego sytua-
cji polega więc na tym, że Stefan może się ustawić po obu stronach – może 
należeć do wspólnoty lub zostać z niej wykluczony. Sytuacja Stefana wyda-
je się pokazywać, jak fundamentalne – zarówno w relacjach społecznych, 
jak i rodzinnych – okazuje się określenie własnej pozycji w obrębie opozy-
cji swój – obcy.

Ważne wydaje się również zdanie: „Trzeba winić historię. Zmyślone 
przez matki pamięci”. I ono może być rozumiane w różny sposób. Z jed-
nej strony – odnosi się do trudnych, od wieków naznaczonych wrogością 
relacji polsko-żydowskich. Jednak w kontekście spektaklu Miasto liczy psie 
nosy można po raz kolejny stwierdzić, że społeczeństwo przyzwyczajone 
do walki, w momencie odzyskania wolności stosuje te same mechanizmy 
opresji, którym podlegało. Tylko na opozycji „obcy – my” jest w stanie 
utrzymać resztki tożsamości narodowej kształtowanej w latach zniewole-
nia. Określenie „matki pamięci” mogłoby więc odnosić się do matki Ste-
fana, która stała się nośnikiem oraz symbolem tradycyjnych narodowych 
wartości i tożsamości.

Powtarzanie a model tożsamości

Ciekawy jest także mechanizm powtórzenia, który da się prześledzić, gdy ze-
stawimy Nowe Bloomusalem ze spektaklem Miasto liczy psie nosy. Znamienne, 
że niemal wszystkie frazy użyte przez Grzegorzewskiego w tamtym spektaklu 
pojawiają się również w przedstawieniu z roku 1999. Co więcej – Grzego-
rzewski użył w obu przedstawieniach tych samych kompozycji muzycznych. 
Zmianie uległ przede wszystkim kontekst, na przykład zdanie, które w No-
wym Bloomusalem rozpoczyna scenę aresztowania Blooma:

Złapany na gorącym uczynku. Nie próbuj stawiać oporu514

w spektaklu z roku 1991 wypowiadane było jako gorzka, pełna rezygnacji rada 
udzielona Szalonemu Tomkowi (Zbigniew Zamachowski) przez Sir Jamesa 
Glucestera Joyce’a (Wojciech Malajkat). Coś, co teraz jest sposobem działania 

514 J. Grzegorzewski, scenariusz spektaklu Nowe Bloomusalem, s. 13.
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policji popieranej przez obywateli, wcześniej było rozpoznane jako opresja. 
Ta zmiana wydaje się ilustrować proces przejęcia mechanizmów działania od 
wroga. Podobne wnioski nasuwa piosenka o mysikrólu, która w Miasto liczy 
psie nosy pojawia się dwa razy. Raz jest śpiewana przez Sir Jamesa Glucestera 
Joyce’a oraz Szalonego Tomka dla Papy Hemingwaya Leara (Krzysztof Cha-
miec) – który w dużej mierze wydaje się ich duchowym patronem. Wyraża 
wtedy ironiczną apologię. Towarzyszą jej bowiem zarówno gesty błazeńskie 
(Szalony Tomek podskakuje, siedząc po turecku), jak i gesty zniewolenia (Sir 
James Glucester Joyce obejmuje się tak, jakby miał na sobie kaftan bezpie-
czeństwa). W kolejnej scenie wydźwięk piosenki jest już jednoznaczny. Roz-
brzmiewa bowiem w sekwencji, w której postaci kojarzące się z oficerami 
ZOMO poniżają Sir Jamesa Glucestera Joyce’a – jednego z reprezentantów 
prześladowanych obywateli. Natomiast poprzedzająca tę sekwencję scena szy-
kan, choć rozegrana do tekstu Króla Leara, bardzo przypomina aresztowanie 
Blooma. Obu towarzyszy bowiem przemoc fizyczna polegająca na pochyle-
niu aresztowanego do przodu – symbolicznym „złamaniu”.

Warto spojrzeć na ten mechanizm przez pryzmat tego, co Sigmund Freud 
pisze o procesie powtarzania. Stwierdza on bowiem, że analizowany podczas 
terapii:

[…] wcale nie przypomina sobie tego, co zapomniane i wyparte, lecz urzeczywist-
nia to w formie działania […]. Nie odtwarza tego w formie wspomnienia, lecz 
jako czyn, powtarza to, rzecz jasna nie zdając sobie sprawy z tego, co powtarza515. 

Przedmiotem powtarzania są wszystkie zahamowania, niepotrzebne na-
stawienia i patologiczne cechy charakteru – słowem wszystkie symptomy516. 
W tym przypadku sytuacja jest o tyle specyficzna, że zbiorowość powtarza 
formy opresji, którym niegdyś podlegała. Jak mi się wydaje, symptom w tym 
przypadku ma swoje źródło nie tylko w doznanej opresji. Raczej prawdopo-
dobne, że patologiczną cechą charakteru, którą ujawnia powtarzanie prze-
szłości w działaniu, jest w tym przypadku potrzeba posiadania wroga i budo-
wania według schematu ofiara – kat, swój – obcy własnej tożsamości, nawet 
w momencie odzyskania suwerenności.

O takim zamkniętym modelu tożsamościowym, opartym na opozycji 
i strachu przed obcością, pisała Alina Cała, analizując, dlaczego

[…] wszystkie wielkie polskie debaty publiczne podejmowane od 1989 roku, 
w których pojawiał się temat Żydów, tak naprawdę dotyczyły naszej tożsamości 
na różnych poziomach: narodowym, religijnym, politycznym517. 

515 S. Freud, op. cit., s. 169.
516 Ibidem, s. 170.
517 A. Cała, op. cit., s. 704.
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Fakt, że antysemicki dyskurs we współczesnej Polsce łączy się z tematami 
dotyczącymi tożsamości, można, według niej, wytłumaczyć:

[…] zakładając, że tożsamość w naszej kulturze budowana jest przez nawarstwia-
jące się negacje […]. Kulturowy kosmos zdaje się wypełniony przez […] prze-
ciwstawienie – MY versus Żydzi. Dlatego wszystkie inne negatywne odniesienia 
do tożsamości ogniskowane są w końcu na Żydach, którzy stają się kwintesencją 
wszystkiego, co nie jest nami518.

Dalej Cała zauważa:

[…] to bardzo archaiczna struktura intelektualna, a także niezbyt zdrowy sposób 
budowania tożsamości, typowy dla małych, zamkniętych grup ludzkich, takich 
jak plemię519. 

Jej zdaniem, wiąże się on również z nacjonalistycznym modelem patrio-
tyzmu520.

Wydaje się, że Grzegorzewski pokazuje właśnie prymitywną, pogrążoną 
w depresji wspólnotę, która konstytuuje się w odniesieniu do obcych. Anty-
semityzm staje się więc jednym z ostatnich sposobów na potwierdzenie czy 
utrzymanie jej tożsamości w zmienionej sytuacji społecznej i politycznej, po-
nieważ, jak pisze Alina Cała:

Antysemityzm pełni funkcję wyjaśniania świata w sytuacji, gdy brakuje mechani-
zmów kulturowych pozwalających na rozwiązywanie żywotnych problemów albo 
gdy rozwiązywanie tych problemów jest utrudnione z powodu ograniczeń osobo-
wościowych, braku dostatecznej wiedzy lub ograniczeń zakodowanych w postaci 
etnocentryzmu i ksenofobii. Służy ponadto jako zabieg przemieszczania frustracji 
osobistych i społecznych. Wykorzystywany jest do budowania sztucznego poczucia 
wspólnoty przez wykluczenie tych wszystkich, którzy uznani zostaną za obcych521. 

Warto w tym miejscu przywołać wyniki sondaży z roku 1991, które wyka-
zały, że antysemityzm ma związek ze strukturą tożsamości narodowej, w której 
Polacy własny wizerunek postrzegają w dużym stopniu przez opozycję wobec 
obrazu Żyda522. Tym samym Żydzi postrzegani są jako wrogowie narodowi. 
Poza tym na poziom antysemityzmu wpływa subiektywne – najczęściej nie-
zgodne ze stanem rzeczywistym – poczucie frustracji:

[…] im bardziej ciemna, przerażająca wydaje się nam sytuacja ogólna, im bardziej 
jest ona abstrakcyjna, oderwana od konkretu, tego, co doświadczamy na co dzień, 
tym Żydzi wydają się bardziej złowrodzy523. 

518 Ibidem, s. 703.
519 Ibidem.
520 Ibidem, s. 705.
521 Ibidem, s. 695.
522 Czy Polacy są antysemitami?
523 A. Krzemiński, Antysemityzm współczesny. 
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Sytuacja Polski po roku 1989 sprzyjała poczuciu rozpadu, pesymizmu, 
niepewności. Jak zauważa Andrzej Krzemiński:

Gwałtowność zmian po 1989 roku dla większości Polaków jest kataklizmem, 
a doświadczenie narodowe wypracowało jedyną skuteczną metodę odreagowania 
wstrząsów...524 

W kontekście powyższych analiz, które choć – oczywiście – podkreślają, 
a może i wyolbrzymiają znaczenie tematu antysemityzmu w Nowym Bloo-
musalem, dość zastanawiające wydaje się jednak to, że absolutnie w żadnej 
z nielicznych recenzji i tekstów na temat tego spektaklu nie pojawia się ta 
kwestia. Nie ma nawet wzmianek o tym, że Bloom jest Żydem. Oczywiście, 
sam Grzegorzewski tak skomponował spektakl, że wątek ten nie wydaje się 
główny. Na pierwszy plan wysuwa się obraz podpitej, śpiewającej głupa-
we piosenki i prowadzącej tyleż jałowe, ile absurdalne dialogi zbiorowości. 
Trudno też wyłuskać z tej feerii różnorodnych tonacji logikę, zgodnie z któ-
rą wątek antysemityzmu został w spektaklu przeprowadzony, trudno nawet 
jednoznacznie wyrokować o celowości jego obecności w przedstawieniu. Te-
mat ten jednak jest, a nawet – przez zmianę panującej na scenie atmosfery 
w opisanych przeze mnie scenach – mocno kontrastuje z pozostałymi. Takie 
przeoczenie – swoista „ślepa plamka” – wydaje się więc intrygujące. Trudno 
posądzić autorów wszystkich recenzji o ukryty antysemityzm, który objawia 
się właśnie w twierdzeniu, że w Polsce takie zjawisko w ogóle nie występu-
je. Myślę, że przyczyna tkwi raczej w kwestii dyskursu publicznego. Trzeba 
bowiem pamiętać, że premiera spektaklu odbyła się jeszcze przed wydaniem 
książki Jana Tomasza Grossa – Sąsiedzi525 i nagłośnieniem sprawy zbrodni 
polskich chłopów na Żydach w Jedwabnem w 1941 roku, które – rozpatry-
wane z perspektywy czasu – fundamentalnie zmieniły sposób ujmowania re-
lacji polsko-żydowskich. Książka ta i wywołana przez nią dyskusja sprawiły, 
że temat wzajemnych stosunków Żydów i Polaków oraz polskiego antyse-
mityzmu przestał być oczywisty, „przezroczysty” i nieobecny w społecznym 
dyskursie. Zwłaszcza że społeczna debata ujawniła ogromne pokłady anty-
semityzmu – reprodukowanego zarówno świadomie, jak i nieświadomie526. 
Wagę tej publikacji dla świadomości Polaków doceniają badacze polskiego 
antysemityzmu. I tak, Stefan Zgliczyński pisze:

Burza, jaka rozpętała się po ukazaniu Sąsiadów w Polsce i wśród zagranicznej Po-
lonii, była absolutnie bezprecedensowa – żadna publikacja nie wywołała jeszcze 

524 Ibidem.
525 J.T. Gross, Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka, Sejny 2000.
526 Por. S. Zgliczyński, Jedwabne – próba terapii [w:] idem, Antysemityzm po polsku, 

Warszawa 2008, s. 74–95.
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takiego wstrząsu i takiej dyskusji, jak ta niewielka książeczka Grossa. Wszyscy mieli 
na ten temat coś do powiedzenia – prezydent, premier, prymas, intelektualiści, 
biskupi, historycy, publicyści…
 Jedwabne było na ustach całej Polski: mówiono o nim w sklepach i na uni-
wersytetach, w tramwajach, fabrykach, kościołach, barach, na ulicach, w domach. 
Wszędzie527. 

Alina Cała pisze natomiast:

Na zjawisko przenikania antysemityzmu do prac z dziedziny historii wpływ mia-
ła dyskusja wokół książki Jana Tomasza Grossa Sąsiedzi (2000), w której udo-
kumentowana została zbrodnia w Jedwabnem 1941 roku. Publikacja wywołała 
silniejszy wstrząs niż artykuł Błońskiego (1987) i praca Bożeny Szaynok o po-
gromie w Kielcach (1992). Według analiz Centrum Badania Opinii Społecznej 
[…] tylko 17% Polaków nie słyszało o sprawie opisanej przez Grossa, a następ-
nie szeroko dyskutowanej przez niemal wszystkie polskie media w ciągu kilku 
miesięcy 2001 roku528. 

Po tak szerokiej dyskusji odbiór spektaklu Grzegorzewskiego byłby – być 
może – inny.

527 S. Zgliczyński, op. cit., s. 90.
528 A. Cała, op. cit., s. 585–586.





Rozdział 2

Natręctwa

Uciec, ale dokąd?

W studiach poświęconych państwu narodowemu (powstałych w okresie zbli-
żonym do daty premiery omawianego poniżej spektaklu) w świecie ponowo-
czesnym często podkreśla się, że:

[…] coraz gwałtowniejsza dynamika przekształceń współczesnego świata obejmuje 
co najmniej pięć obszarów: 1) załamanie się tradycyjnych systemów ideologicznych, 
które zostają zastąpione przez odradzające się tendencje nac jona l i s t yc zne ,  re -
l i g i jn e ,  fundamenta l i s t yc zne  – co prowadzi do nowych form konfliktów 
społecznych; 2) przemieszczenia ludnościowe: masowe migracje, które tworzą zja-
wiska wieloetniczności, wielokulturowości, homogeniczności kulturowej, a także 
reakcje obronne w postaci k senofob i i ,  s t e reotypów oraz  antagonizmów 
międzyg r upowych ; 3) globalizacja ekonomiki i kultury prowadząca do coraz 
większej współzależności społeczeństw, uniformizacji stylów życia, systemów re-
guł, norm i wartości, ale równocześnie wyzwalająca t endenc j e  od ś rodkowe , 
s epa r a t y s t yc zne ,  i zo l a c jon i s t yc zne [wszystkie podkr. – M.K.]529. 

Analizy z roku 2008 wykazują, że:

[…] według prawie 40% Polaków napływ imigrantów do Polski powinien być 
ograniczony530. 

Badania nad ksenofobią w Polsce przeprowadzone w 2007 roku wykazy-
wały natomiast, że choć sytuacja mniejszości narodowych w (wciąż jedno-
rodnej etnicznie) Polsce się poprawia, to:

[…] [liczba – M.K.] przestępstw z artykułu 256 kodeksu karnego – znieważa-
nie z powodu pochodzenia etnicznego oraz nawoływanie do nienawiści na tle 

529 J. Potulski, Geopolityka w świecie ponowoczesnym, Częstochowa 2010, s. 10–11.
530 M. Pajura, M. Lużyoski, Przeciwdziałanie dyskryminacji i ksenofobii wobec uchodźców 

i marginalizowanych migrantów w Polsce, Raport przygotowany w ramach Centrum Pomocy 
Prawnej im. Haliny Nieć, 2008–2009. 
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etnicznym, rasowym – […] z roku na rok rośnie. W roku 2005 takich przestępstw 
stwierdzono 18, w roku 2006 już 47, zaś w roku 2007 aż 82531. 

Badania te potwierdzają także wyniki pochodzącego również z roku 2007 
raportu przygotowanego na zlecenie MSWiA Monitorowanie treści rasistow-
skich, ksenofobicznych i antysemickich w polskiej prasie532. Jego autorzy zauważają 
bowiem, że analizowanych przez nich dziewięć czasopism, w których regular-
nie publikowane są treści rasistowskie, ksenofobiczne i antysemickie, znajdu-
je się w powszechnej sprzedaży533. Według badaczy, tendencje ksenofobiczne 
skierowane są najczęściej nie tyle wobec konkretnych państw, ile Unii Euro-
pejskiej, która według autorów tych treści ma zagrażać suwerenności Polski534. 
Najczęściej pojawiającymi się przejawami „mowy nienawiści”535 są natomiast 
wypowiedzi antysemickie. Opierają się one na największej liczbie utrwalonych 
społecznie stereotypów. Najczęstszymi zarzutami w stosunku do Żydów były 
oskarżenia o antypolski spisek, przynależność do służb bezpieczeństwa PRL. 
Często stosowanym przez współczesnych antysemitów zabiegiem wydaje się:

[…] sugerowanie lub przypisywanie żydowskiego pochodzenia i korzeni różnym 
osobom, co w intencji i zamyśle autorów monitorowanych treści ma stanowić za-
wsze czynnik negatywny, deprecjonujący, jak również tłumaczący „antypolskie” 
działania osób, którym przypisywane jest żydowskie pochodzenie536. 

531 A. Mikulska, Ksenofobia i dyskryminacja na tle etnicznym w Polsce – zarys sytuacji, War-
szawa 2008, www.msw.gov.pl/download.php?s=1&id=4088 [dostęp 26.02.2016]. 

532 A. Gliszczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, R. Wieruszewski, Monitorowanie treści rasistow-
skich, ksenofobicznych i antysemickich w polskiej prasie, Raport przygotowany na zlecenie MSWiA, 
Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN, Poznań 2007, http://
bezuprzedzen.org/doc/Monitorowanie_tresci_rasistowskich_i_ksenofobicznych%5B1%5D.
pdf [dostęp 26.02.2016]. 

533 Ibidem, s. 51.
534 Ibidem, s. 46–47. 
535 Autorzy przytoczyli dwie definicje. Pierwsza sformułowana została przez Komitet Mini-

strów Rady Europy w załączniku do Rekomendacji nr (97) 20 jako „każda forma wypowiedzi, 
która rozpowszechnia, podżega, propaguje lub usprawiedliwia nienawiść rasową, ksenofobię, 
antysemityzm lub inne formy nienawiści oparte na nietolerancji, włączając w to nietolerancję 
wyrażaną w formie agresywnego nacjonalizmu lub etnocentryzmu, dyskryminacji lub wrogości 
wobec mniejszości, migrantów, lub osób wywodzących się ze społeczności imigrantów”. Dru-
ga, autorstwa Magdaleny Tulli i Sergiusza Kowalskiego, jest co prawda definicją o charakterze 
publicystycznym, jednakże bardzo dobrze uwypukla najważniejsze cechy „mowy nienawiści”. 
Autorzy objęli pojęciem „mowa nienawiści”: „wypowiedzi i wizerunki lżące, wyszydzające i po-
niżające grupy i jednostki z powodów całkowicie lub po części od nich niezależnych, takich 
jak cechy rasowe i etniczne, płeć, preferencje seksualne czy kalectwo, a także przynależność 
do innych naturalnych grup społecznych. Grupy naturalne to takie, których się nie wybiera, 
udział w jednych determinowany jest biologicznie (płeć, kolor skóry), w innych (przynależ-
ność etniczna, religia, język), społecznie”. Por. ibidem, s. 7. 

536 Ibidem, s. 48.
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Na marginesie warto zaznaczyć, że autorzy raportu zauważają również 
bardzo powszechne pojawianie się „mowy nienawiści” skierowanej wobec 
mniejszości seksualnych, sugerując, że w przyszłości także one powinny zo-
stać poddane monitoringowi537. Poza tym autorzy podawali spis publikacji 
książkowych, które na podstawie opisów wydawniczych mogą w ich opinii 
zawierać treści stanowiące przedmiot raportu. W drugiej, wydanej rok póź-
niej części publikacji przeanalizowali dwie z nich, stwierdzając:

[…] problem występowania wypowiedzi o charakterze antysemickim czy kseno-
fobicznym może dotyczyć również publikacji książkowych (czasami dostępnych 
także w Internecie), przy czym raport zawiera analizę zaledwie dwóch tytułów, 
które mogą jedynie sygnalizować istnienie pewnego zjawiska538. 

Pierwszy raport z roku 2007 wywołał dość szeroką dyskusję. Jego przeciw-
nicy (często będący dziennikarzami analizowanych mediów) zarzucali auto-
rom na przykład ograniczanie wolności słowa539, a zatem również – dyskrymi-
nację ze względu na poglądy polityczne. Niektórzy stwierdzali wręcz, że raport 
„przypomina najgorsze czasy stalinowskiego terroru psychologicznego”540. 
Oprócz tego, że podważano powagę przedmiotu badań („czy osoby pracują-
ce w takiej instytucji nie mają poważniejszych spraw”541), w wątpliwość po-
dawano też ich naukowość. Pretekstem do takich zarzutów było to, że dwie 
autorki miały jedynie tytuł magistra, a pojęcie „mowy nienawiści” nie jest 
pojęciem prawnym. Ataki wywołała też deklaracja autorów, iż przytaczają542:

[…] nie tylko penalizowane na podstawie kodeksu karnego treści „znieważające” 
lub „nawołujące do nienawiści”, ale także czasem pozornie „łagodniejsze” wypo-
wiedzi, polegające „jedynie” na „lżeniu, wyszydzaniu i poniżaniu”543.

537 Ibidem, s. 52.
538 A. Gliszczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, R. Wieruszewski, Monitorowanie treści rasi-

stowskich, ksenofobicznych i antysemickich w polskiej prasie i publikacjach – część II, Raport przy-
gotowany na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Poznańskie Centrum 
Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN, Poznań 2008, http://www.bezuprzedzen.
org/doc/Monitorowanie_tresci_rasistowskich_i_ksenofobicznych[2].pdf [dostęp 26.02.2016]. 

539 Por. np. T. Cukiernik, Coś nie tak z tą eurowolnością, „Opcja na Prawo” 2008, nr 9, 
http://tomaszcukiernik.pl/artykuly/komentarze-wolnorynkowe/cos-nie-tak-z-ta-eurowolno-
scia/ [dostęp 26.02. 2016]. 

540 L. Maziakowski, KOMENTARZ do „Raportu” MSWiA, „BIBUŁA. Pismo niezależne”, 
http://www.bibula.com/?p=2140 [dostęp 26.02.2016]. 

541 Wojciech-Maltan [Wojciech Łapiński], Raport mniejszości – będzie PAN zadowolony, 
„Prawica.net. Opinie polskiej prawicy”, http://prawica.net/node/12373 [dostęp 26.02.2016]. 

542 Wierciław, Skandaliczny raport sygnowany przez PAN, „złośliwe komentarze wred-
nego endeka”, „Salon24. Niezależne forum publicystów”, http://wiercislaw.salon24.
pl/87874,skandaliczny-raport-sygnowany-przez-pan [dostęp 26.02.2016].

543 A. Gliszczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, R. Wieruszewski, Monitorowanie treści ra-
sistowskich, ksenofobicznych i antysemickich w polskiej prasie i publikacjach – część II, s. 7–8.
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Wszystkie opinie przeciwne raportowi ironizowały na temat „rzekome-
go” istnienia polskiego antysemityzmu, a ich autorzy przytaczali absurdal-
ne przejawy wrogości wobec Żydów (jako przejaw antysemityzmu podając 
wypowiedź krakowskiego hotelarza narzekającego na młodzież izraelską 
lub wygrany przez Polskę mecz piłki nożnej z drużyną izraelską)544. Taka 
retoryka miała oczywiście podważyć sensowność argumentów autorów ra-
portu i doprowadzić do wniosku, że antysemityzm i ksenofobia w Polsce 
nie istnieją, a przeczące tej tezie wypowiedzi przytaczane w publikacji jako 
przejaw „mowy nienawiści” są wyrazem wolności słowa i nie zawierają tre-
ści nienawistnych, lecz stwierdzenia faktów. Taka taktyka jest, jak zauważa 
Alina Cała, bardzo powszechna wśród polskich antysemitów. Z tego powo-
du, zdaniem autorki:

Głoszona w Polsce antyżydowska propaganda jest zarazem antysemityzmem nie 
tylko bez Żydów, ale i bez antysemitów545. 

W rezultacie – dyskusja wokół raportu w dużej mierze potwierdza pły-
nące z niego wnioski.

Atak nie uderzał jednak tylko w autorów raportu, lecz także w mini-
sterstwo, któremu zarzucało się wydawanie publicznych pieniędzy na tak 
„skandaliczne”, „idiotyczne” i „bezwartościowe” badania, podczas gdy na 
dofinansowanie czekają autostrady, służba zdrowia i Stadion Narodowy 
w Warszawie546. W odpowiedzi Jarosław Buczek – Naczelnik Wydziału Ko-
munikacji i Promocji MSWiA – wystosował do Wojciecha Łapińskiego list, 
w którym wyjaśniał:

Opinie wyrażone przez autorów raportu nie są oficjalnym stanowiskiem Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwestiach będących tematyką 

544 T. Cukiernik, op. cit.: „Wszyscy wiedzą, że Polska to kraj wojującego antysemityzmu. 
Żydzi nie mogą się dobrze czuć w takim kraju. W ostatnich dniach udało mi się zaobserwo-
wać cztery bardzo poważne przykłady polskiego antysemityzmu. Pierwszy przykład pochodzi 
z rozmowy w III programie Polskiego Radia. Mianowicie Krzysztof Turowski, radiowy gość, 
powiedział na antenie, że krakowscy hotelarze bardzo narzekają na izraelską młodzież, ponie-
waż niszczy mienie, demoluje pokoje, źle się zachowuje. Jak można w ten sposób obrażać mło-
dych Żydów? […] Drugi przykład antysemityzmu dotyczy co prawda Polaków, ale miał miejsce 
w samym Izraelu. Mianowicie Wisła Kraków wygrała mecz piłki nożnej z izraelskim zespołem 
Beitar Jerozolima. Mało tego, polska drużyna pokonała Żydów aż 5:0! I dzięki temu awanso-
wała do III rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Na dodatek jeden z dziennikarzy sportowych za-
sugerował, iż żydowska drużyna przegrała, ponieważ w przeciwieństwie do klubu z Krakowa 
nie była zgraną «paczką». Toż to międzynarodowy skandal”.

545 A. Cała, op. cit., s. 559.
546 G. Lepianka, Na co Państwo wydaje 10 000 zł?, „Salon24. Niezależne forum publicy-

stów”, http://grzegorzlepianka.salon24.pl/24006,na-co-panstwo-wydaje-10-000-zl [dostęp 
26.02.2016]. 
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tego opracowania. Opinie wyrażone w raporcie nie zawsze odzwierciedlają po-
glądy MSWiA547. 

Drugą część raportu rozpoczynała i kończyła podobna klauzula548. Czy 
taka reakcja może oznaczać, że środowiska szerzące ksenofobiczne i antyse-
mickie treści okazały się siłą polityczną wpływającą na zachowania rządu, 
silniejszą od Polskiej Akademii Nauk?

Wyniki przytoczonych tu raportów, podkreślających powszechność po-
staw antysemickich, oraz przywołana dyskusja wydają się w dużej mierze 
potwierdzać tezy badaczy, twierdzących, że choć sprawa zbrodni w Jedwab-
nem podważyła:

[…] pieczołowicie hołubiony w Polsce mit o pomocy, jaką Żydzi cieszyli się ze 
strony Polaków podczas okupacji hitlerowskiej, o Polsce jako kraju bez kolabo-
rantów, mężnie stawiającego opór najeźdźcy549,

to nie doprowadziła do przepracowania stosunków polsko-żydowskich ani 
nie poszerzyła samoświadomości Polaków:

Wydawało się, że wreszcie nadeszła długo oczekiwana chwila narodowej autote-
rapii Polaków, chorobliwie zakochanych w megalomańskiej i do cna zakłamanej 
wizji historii naszego kraju.
 Nic takiego się nie stało550.

 Spośród 83%, którzy o niej słyszeli, 11% uważało, że publikacja Grossa jest 
prowokacją mającą na celu szkalowanie Polski za granicą, 41% wierzyło, że to 
Niemcy dokonali mordu, a jedynie 6% było zdolnych przyjąć okrutną prawdę. 
Badania powtórzone rok później wykazały utrwalenie się tych tendencji551. 

547 Odpowiedź z MSWiA w sprawie raportu „Monitorowanie treści rasistowskich, ksenofobicznych 
i antysemickich w polskiej prasie”, http://www.bibula.com/?p=2175 [dostęp 26.02.2016]. 

548 Przytoczone oświadczenie poprzedzało zdanie: „Raport został przygotowany przez 
niezależnych ekspertów z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Praw-
nych Polskiej Akademii Nauk na zlecenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji”. Por. A. Gliszczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, R. Wieruszewski, Monitorowanie tre-
ści rasistowskich, ksenofobicznych i antysemickich w polskiej prasie i publikacjach – część II. 
Raport ten obejmował analizę trzech grup źródeł: grupa I: najbardziej poczytne czasopis-
ma o tematyce społeczno-politycznej; grupa II: czasopisma wyspecjalizowane zajmujące 
się tematyką mniejszości narodowych i etnicznych (w obu nie stwierdzono występowania 
rasistowskich, ksenofobicznych ani antysemickich treści); grupa III: wybrane publikacje 
książkowe: J.R. Nowak, Kogo muszą przeprosić Żydzi, Warszawa 2001 oraz Z. Żmigrodz-
ki, Akcje antynarodowe, wydanie I (rok wydania nieznany) – obie zawierały treści antyse-
mickie i ksenofobiczne. 

549 S. Zgliczyński, Jedwabne – próba terapii [w:] idem, Antysemityzm po polsku, s. 75.
550 Ibidem, s. 90.
551 A. Cała, op. cit., s. 586.
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W roku 2009, kiedy Klata reżyserował Ziemię obiecaną552, temat polskie-
go antysemityzmu i ksenofobii był więc szeroko dyskutowany, a duża część 
społeczeństwa wydawała się – świadomie lub nie – przejawiać postawę an-
tyżydowską oraz ksenofobiczną. Można się było więc spodziewać, że reży-
ser uznawany na twórcę teatru politycznego, zyskujący status „specjalisty od 
polskości”, wystawiając utwór Reymonta, notabene na zamówienie Festiwa-
lu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi, pójdzie za tezą, którą na temat tej po-
wieści postawiła Dorota Kielak:

[…] wielokulturowość – jako emblemat nowoczesności i jej nieubłaganych pro-
cesów cywilizacyjnych – jest w świadomości Reymonta szansą dla poszczególnych 
narodów na indywidualne zakorzenienie się w przestrzeni cywilizacji. I z tego właś-
nie względu Ziemia obiecana wydaje się powieścią niezwykle aktualną. Prowokuje 
bowiem do postawienia – tak ważnego dziś – pytania o formułę narodowego bycia 
w przestrzeni wielonarodowościowej integracji, która może być formułą trwania 
w stanie diaspory, ale też i aktywnego współtworzenia kulturowej różnorodności553. 

Nic takiego się jednak nie stało. Reżyser jeszcze przed premierą deklarował:

W naszej adaptacji nie będzie miało znaczenia, kto jest jakiej narodowości554. 

O ile więc temat kapitalizmu odczytał bardzo współcześnie, powołując się 
na mentalność giełdowego gracza oraz film Wall Street, o tyle pytany, dlaczego 
pominął kwestie narodowości, nawet w tych wątkach, które dotyczą kapitału 
(„obcy kapitał jest silniejszy od polskiego”555), tłumaczy się nieatrakcyjnością 
prozy Reymonta oraz niechęcią do badania starych stereotypów narodowych; 
tak jakby ten temat był już dawno wyczerpany i nieaktualny:

Nie interesują mnie resentymenty zawarte w powieści, a są zarysowane mocną kres-
ką. Musiałbym je skomentować w spektaklu, tak jak niektóre postawy w Trylogii. 
Zastanowić się, co znaczą po latach relacje polsko-żydowskie w XIX wieku. Nie 
chcę wchodzić w tego rodzaju spór ze stereotypami. Gwiżdżę na to, czy Ziemia 
obiecana jest antysemicka, asemicka czy parasemicka. Jest ciekawa gdzie indziej556. 

Traktuje więc wątki narodowe – w tym kwestię antysemityzmu – jako 
dziewiętnastowieczne, nieciekawe resentymenty. Twierdzi, że:

552 Teatr Polski we Wrocławiu, premiera: 10 września 2009 podczas Festiwalu Dialogu 
Czterech Kultur w Łodzi. Opis spektaklu powstał na podstawie pamięci autorki oraz rejestra-
cji: Ziemia obiecana, Archiwum Teatru Polskiego we Wrocławiu, Instytut im. Z. Raszewskiego 
w Warszawie, sygn. IT/2393/DVD/ABM/1-2 – Ziemia obiecana. 

553 D. Kielak, Żywioł kultur w prozie Reymonta, „Tygiel Kultury” 2003, nr 1–3.
554 Graj, bo przegrasz, z Janem Klatą rozmawia Jacek Cieślak, „Rzeczpospolita”, 5 IX 2009, 

http://archiwum.rp.pl/artykul/889666.html [dostęp 26.02.2016].
555 Ibidem.
556 Ibidem.
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We współczesnym kapitalizmie „nie masz Żyda, ni Greczyna”557. 

Bardzo zdecydowanie odcina się od esencjalnego traktowania cech na-
rodowych. Różnice charakterologiczne między bohaterami tłumaczy więc 
wychowaniem:

Borowiecki przegrywa, ryzykując za każdym razem wszystko, bo tak go nauczono, 
to paradoksalnie wynika z podglebia, na którym wyrósł. My to podglebie trak-
tujemy bez sentymentalizmu. […] osoby wychowane w jednej rzeczywistości nie 
potrafią sobie poradzić w drugiej. Tylko Moryc Welt świetnie sobie radzi w oby-
dwu. Ale nie dlatego, że jest Żydem558. 

Nie bierze więc zupełnie pod uwagę wpływu narodowości (np. kultury 
narodowej, kanonu narodowego czy chociażby systemu edukacji i treści za-
wartych w podręcznikach) na wychowanie i wykształcenie. Różnice narodowe 
w tej retoryce są więc paradoksalnie albo esencjalne, albo nie ma ich wcale. 
Klata wydaje się wręcz bać tego tematu. Ten potencjalny strach potwierdzić 
i wytłumaczyć może fragment wywiadu z 2006 roku:

Ale największym tabu w Polsce, z powodu którego wszyscy sztywnieją, są Żydzi. 
Dlatego że Holokaust, dlatego że Jedwabne, ale i dlatego, że pani Wolińska. To 
jest miejsce w polskiej świadomości, które najbardziej boli. Miejsce największego 
ryzyka podszyte podejrzliwością i niejasnymi intencjami559. 

Odpierając więc potencjalne ataki wywołane tym, że wystawia Reymonta 
wbrew temu, iż można go posądzić o antysemityzm, jako przeciwwagę przy-
wołuje skrajny przykład:

Gdybym chciał się zajmować narodowymi stereotypami, nie wystawiałbym Rey-
monta, tylko wziąłbym się za powieść Dziedzictwo Romana Dmowskiego, która 
lepiej unaocznia manowce rasizmu560. 

Tymczasem oglądając tak często przywoływany przez niego, dość konser-
watywny w wymowie film Wall Street z roku 1987 (akcja toczy się w 1985 
roku) w reżyserii Olivera Stone’a, pokazujący błyskawiczną karierę giełdową 
młodego Buda Foxa, który dostał się pod skrzydła „starego wyjadacza” Gor-
dona Gekko, trudno się zgodzić z opinią, że przedstawia on świat, w którym 

557 Ibidem.
558 Kapitalistyczne imperium namiętności, z Janem Klatą rozmawia Anna R. Burzyńska, 

„Tygodnik Powszechny”, 8 IX 2009, http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/kapitalistycz-
ne-imperium-namietnosci.html [dostęp 26.02.2016].

559 Konserwatywna prowokacja, z Janem Klatą rozmawiają Katarzyna Janowska i Piotr Mu-
charski, „Gazeta Wyborcza”, 1 III 2006, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/22790.html?josso_
assertion_id=C78747F528886186 [dostęp 26.02.2016]. 

560 Graj, bo przegrasz. 
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„nie masz Żyda, ni Greczyna”. I w nim kwestia, może nie tylko narodowo-
ści, lecz rasy oraz płci odgrywa kolosalną rolę. Świat ukazany przez Stone’a 
jest bowiem zarządzany przez białych, amerykańskich mężczyzn, w którym 
lokajami są Afroamerykanie i Azjaci, kobiety zaś – sekretarkami, sprzątacz-
kami, niańkami, w najlepszym razie projektantkami wnętrz (ale też dzięki 
protekcji bogatych białych mężczyzn). Wyjątki od tej reguły – początek fil-
mu, w którym po otwarciu giełdy na ekranie pojawiają się biali i czarni ma-
klerzy obu płci (choć i tak liczebnie przeważają biali mężczyźni); pojedyncze 
kobiety na posiedzeniach rady (zwykle jednak nieme lub mało znaczące) – są 
rzadkie i nie zmieniają ogólnego wrażenia. W całym filmie nie ma chyba ani 
jednego białego mężczyzny-służącego. Można więc raczej przypuszczać, że 
śladowe zaznaczenie różnorodności świata w filmie Stone’a jest albo życze-
niowe, albo wynika z chęci zachowania politycznej poprawności. Zdarzają 
się jednak fragmenty, na podstawie których można przypuszczać, że temat 
nierówności stał się przedmiotem krytyki reżysera. Dzieje się tak w sekwen-
cji, w której główny bohater przyjeżdża po raz pierwszy do domu swego 
„nauczyciela” Gekko. Najpierw drzwi otwiera mu czarnoskóry lokaj, póź-
niej ukazani są biali bogaci goście, za chwilę drugi służący okazuje się Azjatą. 
W rozmowie między dwiema kobietami jedno z dosłownie kilku zasłysza-
nych przez Foxa (a więc i przez widza) zdań brzmi: „Wszystko dlatego, że ta 
głupia Ukrainka źle mnie wydepilowała”. Skumulowane w takim natężeniu 
podziały rasowe i narodowe wydają się bardzo wyraźne. Ciekawe też, że o ile 
kwestia rasowa pojawia się niemal na każdym kroku, o tyle nazwy narodo-
wości padają jedynie w odniesieniu do kobiet. Druga z nich brzmi bowiem: 
„Chodzisz z tą seksowną Francuzką?”. Kontekst, w jakim się pojawiają, od 
razu pokazuje narodowe stereotypy – Ukrainka jest głupia i skojarzona zo-
stała z nisko wynagradzaną pracą, podstawowa cecha Francuzki to jej sek-
sowny wygląd… Potem jednak te kwestie nie stanowią w filmie przedmiotu 
jawnej krytyki. Trudno więc orzec, czy świadomie Stone ukazuje podziały 
społeczeństwa kapitalistycznego. Piszę o tym, by pokazać, że również film, 
który stanowił główny punkt odniesienia reżysera, nie był wolny od stereo-
typów narodowych i wbrew temu, co mówił Klata, pokazywał bardzo silne 
podziały społeczne na tym tle. Żeby zająć się tą kwestią w bardziej współczes-
nej perspektywie, Klata nie musiał wcale daleko szukać, ani nawet podążać 
za Reymontem czy Dmowskim.

Fundamentalnym pytaniem jest też to, czy pominięcie kwestii narodowo-
ści w inscenizacji Ziemi obiecanej jest w ogóle możliwe? Czy Klata naprawdę 
wierzył, że może odciąć się od pamięci o tej powieści i jej ekranizacji, pomi-
jając jeden z ich głównych tematów? Czy rzeczywiście uważał, że kwestia sto-
sunków polsko-żydowskich i stereotypów narodowych jest dziś nieaktualna? 
Czy w końcu, powołując się na film Wall Street i przeciwstawiając go Ziemi 
obiecanej, naprawdę nie zdawał sobie sprawy z zawartych w nim podziałów 



219Rozdział 2. Natręctwa

rasowych i narodowych? Na te pytania trudno odpowiedzieć. W każdym ra-
zie w tym wypadku gest pominięcia okazał się w dużej mierze prowokacją.

Choć reżyser tak skwapliwie zapewniał, że kwestia narodowości jest w jego 
spektaklu nieistotna – temat ten pojawiał się w niemal wszystkich wywiadach, 
a następnie w recenzjach. Przy czym zdania okazały się wyraźnie podzielone. 
Byli tacy, którzy powtarzali w ślad za reżyserem:

W spektaklu Klata zacierał też etniczną i religijną tożsamość żydowskich oraz nie-
mieckich postaci w utworze Władysława Reymonta, w znacznym stopniu wpły-
wającą na ich zachowania, zwłaszcza na polu gospodarczym wobec powstającej 
konkurencji ze strony Polaków, i będącą źródłem antagonizmów. Klata postanowił 
bowiem wyeliminować, mające – jak podkreślał – podłoże rasistowskie i zdradzają-
ce powinowactwa z ideologią endecji, negatywne i karykaturalne portrety żydow-
skich fabrykantów czy finansistów. […] Poza tym trudno się nie zgodzić z Klatą, 
iż doświadczenia z okresu transformacji dobitnie dowiodły, iż – niejako zgodnie 
z powieściowymi sylwetkami Karola Borowieckiego i Stanisława Wilczka – pol-
scy kapitaliści potrafią być bezwzględni, zdolni do oszustw i pozbawieni jakich-
kolwiek skrupułów561. 

Takie głosy stanowiły jednak mniejszość. Zdecydowana większość twier-
dziła natomiast, że narodowe stereotypy są w spektaklu widoczne. Ci recen-
zenci często odnosili się do pamięci o filmie Andrzeja Wajdy, do którego po-
wracała, ich zdaniem, nie tylko pamięć widzów, lecz także twórców:

Okazało się bowiem, że właśnie narodowe konotacje zawarte w powieści, zekrani-
zowane potem w wielkim filmie Wajdy, tkwią w nas mocniej niż myśleliśmy. Tkwią 
w nas na tyle mocno, że nie wyzbyli się ich w pełni (a może tego po prostu już nie 
potrafimy) twórcy spektaklu i grający w nim aktorzy, no i oczywiście widzowie. 
Ci ostatni, jeśli widzą obficie gestykulującego, żywego Moryca, to widzą Żyda. Ci 
drudzy, osadzają swoje postaci w kontekście powieści i filmu, pożyczając znane 
z obu dzieł narodowe ślady. Ci pierwsi, nawet jeśli takie elementy uznali za wple-
cione do widowiska żarty, to są to narodowe żarty z narodowych stereotypów562. 

561 R. Węgrzyniak, Widmo krachu, „Teatr” 2009, nr 12, http://www.teatr-pismo.pl/archi-
walna/index.php?sub=archiwum&f=pokaz&nr=996&pnr=48 [dostęp 26.02.2016]. O pomi-
nięciu kwestii narodowości piszą również: K. Kucharski, „Ziemia obiecana” według Klaty: Szmal 
i rurka kręcą światem, „Polska Gazeta Wrocławska”, 28 IX 2009, http://www.e-teatr.pl/en/ar-
tykuly/79434.html [dostęp 26.02.2016]; K. Kamińska, Ręka rynku dusi, „Gazeta Wyborcza 
Wrocławska”, 26 IX 2009, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/79396.html [dostęp 26.02.2016]; 
J. Papuczys, Miłosny kapitalizm, „Nowa Siła Krytyczna”, 16 IX 2009, http://www.e-teatr.pl/
pl/artykuly/78858.html [dostęp 26.02.2016].

562 D. Pawłowski, Klata, czyli obiecanki cacanki, „Polska Dziennik Łódzki”, 12 IX 2009, 
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/78697.html [dostęp 26.02.2016]. Opinię o niepowodzeniu 
w oderwaniu się od stereotypów narodowych wyrażali także m.in.: J. Cieślak, Bestie kapita-
lizmu, „Rzeczpospolita”, 12 IX 2009, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/78701.html [dostęp 
26.02.2016]; R. Sas, Kasa i seks, „Express Ilustrowany”, 14 IX 2009, http://www.e-teatr.pl/
pl/artykuly/78725.html [dostęp 26.02.2016]; B. Jasiok, „Ziemia obiecana” w reż. Jana Klaty 
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Według niektórych recenzentów aktorzy podążali za swoimi filmowymi 
pierwowzorami, do których byli podobni nawet fizycznie:

To chyba za sprawą stylizacji bohaterów (wąsiki, spodnie rurki w paski), którzy, tak 
jak Karol Borowiecki (Bartosz Porczyk) czy Lucy Zucker (Ewa Skibińska), mocno 
przypominają urodą filmowych bohaterów563. 

Tadeusz Lubelski zauważa natomiast podobieństwo scenariusza spektaklu 
do filmowego pierwowzoru:

[…] adaptacja, którą przygotował Jan Klata wspólnie z Sebastianem Majewskim, 
korzysta w znacznym stopniu z wzorca dramaturgicznego, jaki wybrał dla swojego 
filmu Wajda. Co nie znaczy, że Klata wygrywał tam, gdzie podążał za Wajdą. Po-
wiedziałbym nawet, że odwrotnie. Przedstawienie zrealizowane we wrocławskim 
Teatrze Polskim zaciekawia tam, gdzie – każąc pamiętać o filmie Wajdy – propo-
nuje odmienne, polemiczne rozwiązanie564. 

Warto też dodać, że o ile krytycy odnosili się do kwestii narodowych w fil-
mie Wajdy, o tyle zupełnie nie przywoływali w tym kontekście filmu Olivera 
Stone’a. Można więc stwierdzić, że to nie poprawność polityczna czujnych kry-
tyków kazała im dostrzegać te kwestie w spektaklu Klaty, który niejako przejął 
hollywoodzki sposób obrazowania. Na odbiorze zaważyła polska tradycja – lite-
racka, filmowa – i społeczne przyzwyczajenia wyłaniające się chociażby w szcze-
linach „hollywoodzkiej” formy oraz ekonomicznej tematyki. Taki typ odbioru 
pokazuje pewną niemożność wydostania się z zapisanych i utrwalonych kultu-
rowo schematów odczytywania określonych cech oraz zachowań. Świadczy też 
o tym, jak silnie film Wajdy zaważył na pamięci o prozie Reymonta, a także 
o tym, w jak dużym stopniu wpłynął na zbiorową wyobraźnię w kwestii ste-
reotypów narodowych. Zaskakujące mogą być natomiast analogie między nim 
a spektaklem, które – jak mi się wydaje – tkwią dużo głębiej, niż to odnoto-
wano w recenzjach. Mogą one być wynikiem podświadomego i bezwiednego 
powielania znanych mechanizmów, treści oraz interpretacji. Mogą jednak być 
też działaniem w jakimś stopniu świadomym, dążącym do delikatnego poru-
szenia pamięci i podświadomości widza, tak by wydobyć z nich treści pozornie 
w spektaklu nieobecne. Z tej perspektywy to nie tylko pominięcie stereotypów 
narodowych, ale też odwołanie się do nich na poziomie konstrukcyjnym czy 
operowanie tak płynną i subiektywną kategorią, jak podobieństwo aktorów, 
uruchamiały odbiór ujawniający ich obecność w podświadomości odbiorców.

w Teatrze Polskim we Wrocławiu, „esilesia.net/slask”, 7 X 2009, http://www.e-teatr.pl/pl/arty-
kuly/80102.html [dostęp 26.02.2016]. 

563 B. Jasiok, „Ziemia obiecana” w reż. Jana Klaty…
564 T. Lubelski, Trzy „Ziemie obiecane”, „Teatr” 2009, nr 12, http://www.teatr-pismo.

pl/archiwalna/index.php?sub=archiwum&f=pokaz&nr=997&pnr=48 [dostęp 26.02.2016].
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Czego nie widać?

Rzeczywistość w spektaklu Jana Klaty na pierwszy rzut oka wydaje się faktycz-
nie „wyczyszczona” z wszelkiej różnorodności. Ziemia obiecana została osadzona 
w postindustrialnej przestrzeni fabryki, w której ustawiono jedynie kilka pla-
stykowych, przezroczystych stolików i krzeseł, przywodzących na myśl prze-
strzeń nowoczesnej restauracji lub kawiarni. W głębi znajdują się dwie platfor-
my – jedna wyposażona w rury do striptizu, druga – jest miejscem przebywania 
udzielającego kredytu Zuckera. Na tylnej ścianie żarzy się, powtórzony cztery 
razy, neonowy napis – cytat z filmu Wall Street: „Greed is good”. Taka aranża-
cja przestrzeni od razu charakteryzuje świat przedstawiony jako pozbawiony 
ciężaru gatunkowego, nieokreślony, „płynny”, przejściowy; rządzony dwiema 
siłami: pieniędzmi i erotyzmem. Również postaci wydają się zupełnie niezróżni-
cowane kulturowo. Nie ma tu mowy o pejsach czy chałatach obecnych w filmie 
Wajdy. Mężczyźni ubrani są w garnitury i wyposażeni w laptopy, komórki oraz 
aktówki; kobiety w skąpe gorsety różniące się między sobą tylko kolorem. Kla-
ta usunął też nazwy walut i ujednorodnił akcent postaci. W spektaklu w ogóle 
nie padają słowa „Żyd”, „Niemiec” czy „Polak”. Wszyscy wydają się trybikami 
w wielkiej machinie kapitalizmu, w której o statusie nie decyduje narodowość, 
ale spryt, umiejętność inwestowania, pozyskiwania i pomnażania kapitału.

Klata pozostawia jednak oryginalne imiona i nazwiska: Karol, Maks, 
Moryc, Anka, Mada, Lucy, Kessler, Müller, Wilczek, Trawiński, Bucholc, 
Zucker… Czy zachowując te różnorodnie brzmiące nazwiska, znane z po-
wieści i filmu, od razu odnoszące się do świetnych kreacji w obrazie Wajdy, 
Klata mógł uciec od skojarzeń narodowych? Nie sądzę. Już same nazwiska 
przy tak silnie zakorzenionych skojarzeniach mogą oddziaływać na zasadzie 
„kapitalizmu kulturowego” Jeremy’ego Rifkina interpretowanego przez Sla-
voja Žižka. „Kapitalizm kulturowy” opiera się bowiem na odwróceniu rela-
cji między produktem a obrazem, polegającej na tym, że to produkt repre-
zentuje konkretny obraz. Žižek tłumaczy ten mechanizm między innymi na 
przykładzie koncertu fortepianowego Mozarta numer 20:

[…] od lat sześćdziesiątych, kiedy jego druga część została wykorzystana do ścieżki 
dźwiękowej popularnej szwedzkiej love story, sentymentalnej Miłości Elviry Ma-
digan, nawet „poważne” nagrania dodawały zwykle tytuł filmu […], a więc kiedy 
kupowaliśmy i słuchaliśmy tej płyty, kupowaliśmy jednocześnie doświadczenie 
ckliwego romantycznego melodramatu…565 

Na podobnej zasadzie mogą funkcjonować skojarzenia nazwisk ze ste-
reotypami narodowymi – zarówno obecnymi w społeczeństwie, jak i tymi 

565 S. Žižek, Rewolucja u bram. Pisma Lenina z roku 1917, Kraków 2007, s. 571. 
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zilustrowanymi, czy wręcz wyolbrzymionymi przez Wajdę (dlatego jego 
film był za granicą oskarżany o antysemityzm). Produkt różnic narodowych 
w postaci nazwisk, odnosząc się do pamięci o powieści i filmie, przywołu-
je zapisane w nich stereotypy, determinując w ten sposób odbiór spektaklu 
oraz stosunek do poszczególnych postaci. Na taki odbiór wskazują przywo-
łane już recenzje po premierze, z których niemal każda zaczyna się od sądu, 
czy Klacie udało się pozbyć stereotypów narodowych, czy też nie. Można 
wręcz odnieść wrażenie, że to właśnie deklaracje o usunięciu tej kwestii oraz 
przeprowadzone na wierzchnim poziomie ujednolicenie – tym bardziej roz-
nieciły dyskusję.

Jednocześnie, przyglądając się uważniej bohaterom spektaklu, można 
wskazać, że Klacie nie udało się (jeśli taka była jego intencja) usunąć pew-
nych kalek myślowych. Pojawią się one jednak nie w warstwie werbalnej, 
lecz wizualnej. W tym kontekście ważne jest to, jak Klata charakteryzu-
je poszczególnych bohaterów. Mimo pozornej jednolitości, można jednak 
wskazać na konkretne cechy głównych postaci męskich, które czynią ich 
bardzo od siebie odmiennymi. W rezultacie zaś okazuje się, że Klata nie 
odchodzi zbyt daleko od ich wizerunków literackich i filmowych. Świad-
czą o tym decyzje obsadowe, charakteryzacja oraz sposób zachowania bo-
haterów. Rolę Karola, którego w filmie gra Daniel Olbrychski, powierzył, 
nieco podobnemu do niego, Bartoszowi Porczykowi – młodemu aktorowi, 
którego cechuje bardzo delikatna, harmonijna, klasyczna uroda. W spek-
taklu ubierany jest w różne kostiumy (inny kostium nosi na rejestracji, 
a inny na zdjęciach ze spektaklu): raz jest to czarny, lekko błyszczący gar-
nitur i fioletowa koszula (nagranie), innym razem – prążkowany, błyszczą-
cy, bardzo nowoczesny i modny, brązowo-złoty garnitur i czarna koszula 
(zdjęcia opublikowane na stronie Teatru Polskiego). Oba kostiumy są mod-
ne, niebanalne, wręcz nonszalanckie, nienagannie skrojone, dopasowane 
tak, by podkreślać smukłą sylwetkę aktora. Podobnie można scharaktery-
zować wygląd grającego Maksa Jakuba Giela (w filmie rolę tę grał Andrzej 
Seweryn, lecz tu trudno mówić o fizycznym podobieństwie aktorów). Jego 
kostium – na który składa się czarny garnitur i biała koszula – jest jednak 
zdecydowanie mniej efektowny niż strój Karola. Na uwagę zasługują na-
tomiast nieco dłuższe, niezagięte mankiety białej koszuli zapięte czarnymi 
spinkami. Budzą one skojarzenie z epoką romantyzmu, a więc odnoszą się 
do kultury niemieckiej, która – za sprawą powieści Cierpienia młodego Wer-
tera Johanna Wolfganga Goethego – najsilniej ukształtowała wyobrażenie 
bohatera romantycznego. Michał Majnicz grający Moryca (w filmie – Woj-
ciech Pszoniak) ma natomiast ostre rysy twarzy, jest przysadzisty, w po-
równaniu z pozostałymi bohaterami – dość niski. Nosi też najpospolitsze 
ubranie: szary garnitur w prążki i szarą koszulę. Nie najlepiej dopasowa-
ny, trochę zbyt luźny kostium oraz przydługie włosy zaczesane do tyłu na 
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żel – najpierw gładkie, potem spadające na twarz (wtedy zlepione żelem 
kosmyki wydają się brudne) – sprawiają wrażenie niedbałości, wręcz nie-
chlujstwa. Podobną gradację da się zauważyć w sposobie zachowania posta-
ci. Karol chodzi dumnie wyprostowany, jego ruchy są dostojne. Maks jest 
nerwowy i nadpobudliwy, wciąż zażywa kokainę i sprawia wrażenie osoby 
głupiej. Moryc z kolei zwykle jest pochylony, podchodzi do innych z po-
zycji uniżonej, jego ruchy są nerwowe, ale w sposób cechujący przebiegłość 
i spryt (zaciera ręce, przyklaskuje…). I choć podobieństwo fizyczne z ak-
torami filmowymi zachodzi tylko w przypadku Karola Borowieckiego, to 
jednak sposób charakteryzowania postaci wydaje się podobny. Młody Ol-
brychski – uchodzący za bardzo przystojnego – kreował swoją postać na 
dumną, traktującą innych z dużym dystansem i poczuciem wyższości, czy 
wręcz lekceważeniem. Równie jak on atrakcyjny Seweryn uczynił Maksa 
zabawnie naiwnym, kochliwym i sentymentalnym, choć również – dość 
spontanicznym i szczerym. Bardzo drobny, niski Pszoniak nadał swej po-
staci najwięcej sprytu, przebiegłości i  (czasami pozornej) uległości. Na 
podstawie tego pobieżnego opisu można wywnioskować, że spektakl Klaty 
bardzo podobnie jak film Wajdy reprodukuje jednak narodowe stereoty-
py. Polak – dumny i atrakcyjny, Niemiec – znerwicowany romantyk oraz 
Żyd – nieatrakcyjny spryciarz… W tym kontekście bardzo trafny okazuje 
się opis Jarosława Klebaniuka:

W sztuce miałkość stereotypów zostaje zdemaskowana przez przejaskrawienie: Polak 
jest nadmiernie szlachetny i „kochliwy”, Niemiec zachowuje się obłudnie, głupio 
i ma wręcz na plecach marynarki naklejony napis „Debil”, Żyd próbuje przechy-
trzyć obu i wykupić od nich prawo do realizacji pomysłu na zrobienie interesu. 
[…] Dekonstrukcja stereotypów nie jest więc kompletna566. 

Klata bowiem, koncentrując się na kwestii kapitalizmu, nie wykonuje jed-
nak żadnego wyraźnego gestu przełamującego schematyczne myślenie o na-
rodowości. Przeciwnie – wydaje się je prowokować, a przez brak komenta-
rza pobudzać ciąg skojarzeń, jednocześnie go nie nazywając i nie oceniając. 
Wyobraźnia widza zostaje uwolniona i może dryfować w niewyznaczonych 
przez reżysera kierunkach, jednocześnie ujawniając jego nastawienie do tego 
tematu. Sięgając jeszcze raz po teksty słoweńskiego filozofa, można uznać, 
że przez wymazanie tej kwestii, narodowość, czy raczej stereotypy narodowe 
uległy fetyszyzacji, ponieważ, jak pisze Žižek:

Paradoksalnie fetyszyzm osiąga swoje apogeum dokładnie w momencie, kiedy sam 
fetysz zostanie „zdematerializowany” […]. Fetyszyzm pieniężny osiąga kulminację 

566 J. Klebaniuk, Jałowy ląd, „Lewica.pl”, 26 II 2010, http://lewica.pl/index.
php?id=21041&tytul=Jaros%B3aw-Klebaniuk:-Ja%B3owy-l%B1d [dostęp 26.02.2016].
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wraz z przejściem do elektronicznej formy pieniądza, kiedy znikną ostatnie ślady 
jego materialności567. 

W tym sensie stereotypy narodowe, które pomagają uporządkować coraz 
bardziej zróżnicowany świat, a na poziomie spektaklu rozpoznać, scharaktery-
zować i zapewne również ocenić bohaterów – stają się rodzajem fetyszu – cze-
goś wstydliwie i skrycie pożądanego. By tak się stało, w społeczeństwie musi 
jednak istnieć pewna potencjalność. Ta właśnie potencjalność, która nie osa-
dzała się jedynie na pamięci filmu Wajdy, ale też – jak pokazały przywołane 
we wstępie sondaże i dyskusje – na stale obecnych w polskim społeczeństwie 
uprzedzaniach i stereotypach narodowych (widz nie musi ich podzielać, by 
mieć ich świadomość). Być może, na tej zasadzie – nieobecne narodowości 
bohaterów wywołały lawinę komentarzy, podczas gdy usunięcie ze scenariu-
sza Łodzi, w której odbyła się premiera, nie stało się kwestią kontrowersyjną, 
ani też szeroko komentowaną.

Moja mała Francuzeczko

Jest jednak sfera, w której Klata nie waha się użyć nazw narodowości – czy-
ni to, podobnie jak Oliver Stone, w stosunku do postaci kobiecych. Dwa 
dialogi, w których one się pojawiają, odnoszą się właśnie do kobiet i są uży-
te w dość wulgarny sposób. Pierwszy dialog odbywa się między Morycem 
a Kesslerem (Edwin Petrykat):

KESSLER Pokażę ci coś. Co? Ładna, co?
MORYC No.
KESSLER Prawda! Ja zaraz pomyślał, że będzie ci się podobać. To Francuzeczka, a!
MORYC Wygląda na Holenderkę, ale krowę.
KESSLER To droga sztuka, stówka za nic.
MORYC Dałbym pięć za wyrzucenie jej za drzwi568.

Drugi dialog odbywa się między Müllerem (Wiesław Cichy) a Karolem:

MÜLLER Pan jesteś głowa, panie von Borowiecki, pan mi się ogromnie podoba. 
My razem moglibyśmy robić dobre interesy. Niech pan do mnie wpadnie, to po-
gadamy. Ładne kobiety te Polki, ale moja Mada też ładna.
KAROL Bardzo ładna.
MORYC Wiesz, ile się taksuje Mada Müller? Pięćdziesiąt tysięcy rocznie. Ja bym 
się puścił w ten interes569.

567 S. Žižek, Rewolucja u bram, s. 576.
568 J. Klata, S. Majewski, scenariusz spektaklu Ziemia obiecana według powieści W. Rey-

monta, Archiwum Teatru Polskiego we Wrocławiu, s. 3. 
569 Ibidem, s. 5.
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Narodowość w obu przypadkach jest więc pewnym wyznacznikiem uro-
dy kobiecej, służy charakteryzacji i uogólnieniu. Kobiety nie występują jako 
indywidua, lecz jako przedstawicielki konkretnej nacji, którą cechują okre-
ślone cechy fizyczne. Trudno więc stwierdzić, że w rzeczywistości zbudowa-
nej przez Klatę narodowość nie ma żadnego znaczenia. Te krótkie fragmenty 
wydają się wskazywać, że odgrywa wręcz rolę fundamentalną. Skoro wygląd 
świadczy o narodowości, to wydaje się ona jednym z wyznaczników oceny 
i charakterystyki człowieka, jest znamieniem, którego nie sposób się pozbyć 
nawet w świecie rządzonym przez kapitał.

Oba dialogi charakteryzują również pozycję kobiet w tej rzeczywisto-
ści – potwierdzoną w wielu innych scenach. Albo są one przedmiotem po-
żądania erotycznego, albo – transakcji pieniężnej. Oba ujęcia są równie mi-
zoginiczne i dyskryminujące. Połączenie kwestii stereotypów narodowych 
i mizoginizmu w dwóch niemalże sąsiadujących z sobą scenach prowokuje 
proces przeniesienia kwestii przemocy wynikającej z dyskryminacji kobiet na 
temat różnic narodowych. W ten sposób ujawnione zostaje niebezpieczeństwo 
podziałów i dyskryminacji – zarówno ze względu na płeć, jak i narodowość. 
Takie połączenie tych dwóch wątków nie jest nieuzasadnione. Jak zauważa 
Alina Cała, ksenofobia i antysemityzm często łączą się z mizoginizmem570. 
Podobnemu zagadnieniu poświęcona jest również książka Agnieszki Graff 
Rykoszetem, w której dowodzi ona, że dyskryminacja kobiet i homoseksuali-
stów w Polsce jest w dużej mierze wynikiem walki o zachowanie tradycyjnej 
tożsamości narodowej – odmiennej od „zepsutego” modelu europejskiego571. 
Kwestia przemocy wynikającej ze stereotypów narodowych została przenie-
siona i ujawniona w dyskryminacji kobiet, którą Ziemia obiecana pokazuje 
na bardzo wielu polach i przykładach.

Istotne jest też to, że pierwszy dialog, który przesuwa kwestię narodowości 
na pole erotyki, został w całości dopisany, co może świadczyć o tym, iż Kla-
cie z jakiegoś powodu zależało na wydobyciu tego tematu. Dzięki połączeniu 
kwestii nacji i erotyki, narodowość jako fetysz przenosi się na pole bardziej 
realne. Zwłaszcza że opisywana kobieta nie pojawia się na scenie jako realny 
byt, lecz jako obraz na ekranie komputera, który nie jest widzom pokazany. 
W tym sensie kobieta, podobnie jak narodowość w tym spektaklu ulega de-
materializacji, a co za tym idzie – fetyszyzacji. Zachodzi tu też dość ciekawa 
gra z widzem: „Francuzeczka”, podobnie jak stereotypy narodowe, zostaje 
ukryta. Pojawia się natomiast na poziomie werbalnym. Proces jest więc od-
wrotny niż w przypadku stereotypów narodowych wpisanych w konstruk-
cje postaci męskich, które nie istnieją w warstwie werbalnej, lecz wizualnej. 
Klata pobudza czujność widzów, pokazując odwracalność procesu ukrycia 

570 Por. np. A. Cała, op. cit., s. 180, 282, 580, 707.
571 Por. A. Graff, Rykoszetem. 
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i odkrycia. Wskazuje, że to, czego nie widać, może istnieć i zostać nazwane, 
a to, co zostaje pokazane, może nie przenikać do sfery języka, nie podlegać 
werbalizacji. Zwłaszcza że Klata, charakteryzując postaci kobiece, w dużej 
mierze postępuje tak samo, jak w przypadku postaci męskich.

Anka grana przez Paulinę Chapko ma urodę nieco podobną do kreują-
cej tę rolę w filmie Anny Nehrebeckiej – jest filigranową blondynką o ła-
godnych rysach. Jej zachowanie cechuje pewna naiwna stanowczość. Mada 
Müller Anny Ilczuk – kobieta o mniej stereotypowej urodzie, przysadzista, 
apatyczna – sprawia na początku wrażenie opóźnionej w rozwoju. Choć 
z pozoru jest zupełnie inna, zarówno z wyglądu, jak i zachowania od nad-
pobudliwej Mady – Bożeny Dykiel, obie charakteryzowane są jako osoby 
mało błyskotliwe, czy wręcz głupie. Lucy Zucker Ewy Skibińskiej, najstar-
szą z nich, cechuje najostrzejsza, najmniej „słowiańska” uroda – Skibińska 
w przeciwieństwie do Chapko i Ilczuk nie jest blondynką – oraz najbardziej 
wulgarna, nachalna, wręcz zwierzęca seksualność. Jej rola w dużej mierze 
przypomina świetną kreację Kaliny Jędrusik. I znów – podobnie jak w fil-
mie – otrzymujemy stereotyp szlachetnej i pięknej Polki, głupiej Niemki 
oraz lubieżnej, pięknej Żydówki. Wszystkie te cechy doprowadzone są jed-
nak do absurdu i dużo wyraźniej niż w przypadku mężczyzn – sparodiowa-
ne. Anka chodzi z klatką wypchanych kur pod pachą – mającą symbolizować 
jej przywiązanie do wsi oraz pracowitość. Mada mówi w zwolnionym tem-
pie, nienaturalnie dzieli słowa. Sceny z Lucy ograniczają się do momentów 
stosunków seksualnych z Karolem i stylizowane są na teledyski. Wizerunek 
Lucy jest najbardziej jednoznaczny. Sytuacja Anki – zdradzanej i wykorzy-
stywanej przez Karola – sprawia, że parodia tej postaci nie wydaje się na-
zbyt kąśliwa. Mada zaś broni się przed jednoznaczną oceną, przywiązując 
ogromną wagę do edukacji, sztuki i kultury. Podkreśla to scena, w której 
najpierw mówi monolog Gruszeńki z Braci Karamazow Fiodora Dostojew-
skiego, a następnie wykonuje wraz z Karolem choreografię z Cafe Müller 
Piny Bausch. Sekwencja ta ilustruje tragizm sytuacji dziewczyny oddanej 
przez ojca w ręce kogoś, kto nie chce lub nie potrafi jej pokochać. Mada 
kilkukrotnie wypada z rąk Karola na ziemię, po czym usilnie próbuje wró-
cić w jego ramiona. Natomiast cztery kolejne sceny, w których pojawia się 
Lucy, podkreślają jedynie jej niepohamowaną żądzę i wyuzdanie. W pierw-
szej Lucy w rozerotyzowany sposób gra na perkusji, wydając dźwięki świad-
czące o wzmagającym się podnieceniu, Karol zaś leży u jej stóp. Taki układ 
wskazuje na jej dominację. Zwłaszcza że Lucy jest starsza od Karola, a po 
zakończonym stosunku, niczym nagrodę za spełnienie, przekazuje mu in-
formacje na temat wzrostu ceny cła na bawełnę. Mówiąc to, wyciera się 
lubieżnie ręcznikiem pod pachami, jakby skończyła właśnie intensywną 
gimnastykę. Takie ustawienie sytuacji sugeruje, że to ona uwiodła Karola, 
a seks z nim traktuje całkowicie instrumentalnie. W kolejnej scenie Karol 
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pojawia się w kostiumie goryla, sugerując tym samym zwierzęcość ich re-
lacji. Przy czym, po skończonym akcie, Karol ściąga z twarzy maskę, ujaw-
niając kamienną twarz, spluwa – sugerując, że to Lucy, a nie on potrzebuje 
takich „zabaw”. Kolejna scena jest wzorowana na perwersyjnym teledysku 
do piosenki Danger! High Voltage zespołu Electric Six. Karol i Lucy siedzą 
oddaleni od siebie na plastykowych krzesłach ustawionych na wysokich, 
kwadratowych platformach. W rytm muzyki wykonują przerysowane, ero-
tyczne gesty (na przykład dotykają swoich narządów płciowych; a potem 
wstają i liżą krzesła). W tej scenie uderza zmiana relacji między bohatera-
mi. Teraz znajdują się na równym poziomie – żadne z nich nie dominuje. 
Po zakończeniu sceny nie ma też żadnego sygnału, że któreś z nich się od 
niej dystansuje. Jednak zważywszy na to, że Karol występuje tu w garnitu-
rze, a Lucy w gorsecie – sytuacja przypomina nieco wizytę u prostytutki. 
Oznaczałoby to odwrócenie relacji, ponieważ wcześniej to Lucy korzystała 
z usług seksualnych Karola. Kwestia dominacji w tej scenie zostaje zresztą 
stematyzowana w piosence, a podkreślona zachowaniem aktorów. W tek-
ście pojawia się bowiem zdanie: „It’s my desire”. Postaci wykrzykują je do 
siebie na zmianę w geście przywłaszczenia, jakby to, czyje pragnienie jest 
realizowane, było przedmiotem rywalizacji między nimi. Bezpośrednio po 
tej scenie następuje jednak kolejna, w której dominacja przestaje być już 
kwestią sporną. Lucy i Karol są rozpięci obok siebie na stelażu podestu 
w pozycji człowieka witruwiańskiego z rysunku Leonarda da Vinci. Ich 
ręce i nogi wydają się skrępowane. Całość jest dość ironicznym połącze-
niem obrazu człowieka idealnego z wyobrażeniem sadomasochistycznego 
aktu seksualnego. Sposób, w jaki postaci wypowiadają swoje kwestie, nie 
pozostawia wątpliwości, że i tym razem oglądamy ich w sytuacji intymnej. 
Toczący się między nimi dialog jest wyznaniem miłosnym ze strony Lucy, 
które spotyka się z niechęcią i w końcu – odrzuceniem Karola. Przy czym 
warto podkreślić, że Karol nie mogąc powstrzymać coraz bardziej nachal-
nej kochanki (która odrywa nogi od stelaża i zaczyna wchodzić na niego, 
dźgając go wysokimi obcasami i ściskając udami), zaraz po akcie seksual-
nym odchodzi i mówi: „Musimy się już rozstać”, nadając ostatniemu słowu 
ton zimny i obojętny. Scena ta bardzo wyraziście pokazuje, że zaangażowa-
nie emocjonalne Lucy przeszkadza i ciąży Karolowi – dlatego ją porzuca. 
Widząc to, kobieta krzyczy za nim, że nigdy jej nie kochał, nie wywołując 
tym jednak żadnej jego reakcji.

Wszystkie opisane powyżej strategie charakteryzowania kobiet w spekta-
klu Klaty, w którym kwestie stereotypów narodowych można jednak uznać za 
sprawę fundamentalną i – jawniej niż w przypadku postaci męskich – stema-
tyzowaną, wydają się czerpać inspiracje z filmu Wajdy. Strategię przesunięcia 
i ujawnienia stereotypów w sposobie charakteryzowania kobiet – zwłaszcza 
Lucy Zucker – w filmie Wajdy opisała Bożena Umińska-Keff:
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[Wajda – uzup. M.K.] tworzy filmowy wizerunek Lucy stanowiący niejako ekwi-
walent Reymontowskiego stosunku do rasy.
 To, co było „po żydowsku” negatywne w ujęciu postaci Moryca u Reymonta 
(pieniądz jako cel sam w sobie), Wajda osłabił i usprawiedliwił tym, że Moryc jest 
zauroczony Karolem. Z kolei to, co „odjął” Morycowi, „dodał” postaci Lucy Zu-
cker – to znaczy osłabił negatywną wymowę postaci Moryca, ale wzmocnił nega-
tywy postaci Lucy. Ciekawe, że polem manewru została przestrzeń erotyczna. […]
 Odrażającą płaskość charakteru pani Zucker kontrastowo podkreślają sekwen-
cje z Anką (Anna Nehrebecka) – uduchowioną, bogatą w wyrazie572. 

Dalej autorka zauważa, że:

Seksizm jest bardzo skutecznym nośnikiem treści, które mogą być odczytywane 
jako wyraz oceny „żydowskiej rozpasanej zmysłowości” i „żydowskiej płytkości 
duchowej”573. 

W filmie Wajdy, jak zauważa Umińska-Keff, Lucy Zucker również jest 
starsza od kochanka, a scena pierwszego zbliżenia została zaaranżowana 
tak, by wiadomość o podniesieniu cła wydawała się nagrodą za zaspoko-
jenie seksualne. Takie ustawienie tej postaci sprawia, że wydaje się ona 
jeszcze bardziej rozpustna. W ten sposób Wajda przesuwa stereotyp Ży-
dówki „orientalnej” w stronę kochanki z pism Weiningera574. Choć Kla-
ta powiela ten mechanizm, to usiłuje go jednocześnie podważyć. Jak wy-
nika z analizy kolejnych scen między Lucy i Karolem – reżyser pokazuje 
proces, w którym Karol zyskuje przewagę nad kochanką, wykorzystuje ją 
i porzuca. Ostania scena nie pozostawia wątpliwości, że Zuckerowa jest 
jego ofiarą. Przy czym, w przeciwieństwie do filmowej sekwencji w pocią-
gu do Berlina, w której:

Lucy Zucker – pijana, objedzona, „dobierająca się” do kochanka znużonego i znu-
dzonego – jest odpychająca w swoim przesycie. Najedzona, pijana, syta seksualnie 
i w ciąży: pełnia, czy raczej przesyt „wegetatywnego dobrobytu”575,

Klata w ostatniej scenie tworzy zupełnie inny – zarówno od wizerunku w fil-
mie, jak i we wcześniejszych sekwencjach spektaklu – obraz Lucy.

Ostatnia scena przedstawienia to długa sekwencja ukazująca wulgarną 
libację z okazji otwarcia fabryki. Mężczyźni są pijani: zataczają się, krzy-
czą, padają sobie w ramiona, oblewają się szampanem, wylewają alkohol 
przez rozporek, imitując sikanie… Anka i Mada siedzą na przodzie sceny 

572 B. Umińska-Keff, Postać z cieniem: Portrety Żydówek w polskiej literaturze od końca XIX 
wieku do 1939 roku, Warszawa 2001, s. 147.

573 Ibidem, s. 148.
574 Ibidem, s. 144–145.
575 Ibidem, s. 147. 
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zażenowane sytuacją, nie biorą udziału w zabawie. Tę atmosferę degrengo-
lady zakłóca Zucker, który przychodzi do Karola, by pokazać mu list infor-
mujący o romansie Lucy – jego żony. W rezultacie Karol przysięga na wiel-
ki, przyniesiony przez Bum-Buma (Marcin Czarnik) krzyż, że nic go z Lucy 
nie łączyło. Gdy Zucker dziękuje mu i odchodzi, mężczyźni siadają przy 
stolikach, a na scenie rozbrzmiewają pierwsze tony zdeformowanej piosenki 
Whitney Houston I Will Always Love You. W głębi pojawia się ubrana w bia- 
łe futro Lucy: zatacza się, chodzi z miejsca na miejsce, jakby kogoś szukała, 
wymachuje rękami, obija się o stoliki. Mówi coś, lecz jej słowa zagłusza mu-
zyka. Sprawia wrażenie pijanej, zrozpaczonej, niemal obłąkanej. W końcu 
staje na środku sceny, zrzuca futro, odsłaniając nagie ciało, które ulega tu 
silnemu przewartościowaniu. Wcześniej – choć ubrane – budziło jedynie 
erotyczne konotacje, teraz – nagie – staje się symbolem rozpaczy, ofiarowa-
nia. Świadczy też o czystości i szczerości uczuć. Klata znów uruchamia więc 
dialektykę zasłonięcia i odsłonięcia, pokazuje względność tego, co unaocz-
nione. W tej samej chwili na scenę wbiega palący się Bum-Bum. Obnażenie 
i samospalenie są gestami komplementarnymi. Ogień, z jednej strony, jest 
znakiem wypalenia, destrukcyjnego samoofiarowania Lucy, a z drugiej – akt 
Bum-Buma symbolizuje, że romans z Lucy stał się powodem spalenia fabry-
ki. W tym sensie więc cierpienie, jakie Karol zadał Lucy, staje się również 
przyczyną jego klęski. Klata odwraca perspektywy. To pijany, dopuszczający 
się krzywoprzysięstwa Karol w całej tej sekwencji budzi wstręt i zażenowa-
nie. Cierpienie Lucy natomiast – mimo wcześniejszej negatywnej charakte-
rystyki tej postaci – w finale budzi empatię. Następuje więc przekroczenie 
stereotypu lubieżnej Żydówki i szlachetnego Polaka.

Emancypacja Lucy nie jest jednak całkowita. Już proces ją poprzedzają-
cy – czyli stopniową dominację Karola – postrzegać można jako mizoginicz-
ny proces ujarzmiania tkwiącej w Lucy zwierzęcości oraz namiętności przez 
rozum i kulturę, których uosobieniem jest Karol. Zadawane przez niego 
cierpienie sprawia wrażenie swoistej „misji cywilizacyjnej”. Karol jest tym, 
który poskramia najbardziej dziki, zwierzęcy i obcy element świata przedsta-
wionego uosobiony w postaci kobiet. Inni mężczyźni jedynie obserwują je 
z dystansu, gdy tańczą na rurze, jakby się ich bali. Karol natomiast dominuje 
wszystkie, największy sukces osiągając właśnie w relacji z Zuckerową. Inna 
sprawa, że właśnie ta postać obrazowana jest w sposób najbardziej zwierzęcy 
i perwersyjny, co trudno uznać za przypadek. Wiąże się to z przypisywaną 
często Żydom lubieżnością, o czym już pisałam. Jednocześnie warto odwo-
łać się w tym miejscu do sposobu przedstawiania kobiet, Żydów i Żydówek 
przez Ottona Weiningera, którego przywołuje Umińska-Keff, analizując kon-
strukcję postaci Lucy zarówno w powieści, jak i filmie. Otóż, według teorii 
przedstawionej w pracy Płeć i charakter, kobieta jest istotą czysto biologiczną: 
„jest bezduszna, nie posiada jaźni i indywidualności, osobowości i wolności, 
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charakteru i woli”576. Pozbawione celów duchowych popędy kobiet „kierują 
się tylko w dwie strony: impulsów seksualnych albo macierzyńskich: kochanka 
albo matka”577. Weinineger pokazuje także paralele między kondycją kobiety 
i Żyda, a jego idee zostały rozwinięte przez innych naukowców przełomu XIX 
i XX wieku578. Ostatecznym dowodem na tę analogię jest dla Weiningera to:

[…] że żadna kobieta na świecie – i to nie tylko w oczach Żyda – nie reprezentuje 
tak w zupełności idei kobiety jak Żydówka. […] aryjka domaga się od aryjczyka 
jako cechy płciowej także pierwiastków metafizycznych […]. Żydówka atoli, za-
równo rozliczne potomstwo chowająca matrona, jak i lubieżna odalistka, może się 
dlatego wydawać pełniejszą przedstawicielką kobiecości w obu jej biegunach […], 
że mężczyzna, który ją płciowo dopełnia i duchowo impregnuje, mężczyzna, któ-
ry ją dla siebie stworzył, sam tak mało pierwiastków transcendentnych posiada579. 

Umińska-Keff tłumaczy to w ten sposób, że nieposiadające potrzeb du-
chowych Żydówki, nie wymagają duchowości od mężczyzn580. Aryjki – prze-
ciwnie – domagają się od mężczyzn duszy i siły moralnej581. Wydaje się, że 
tak jest też u Klaty.

Sceny poprzedzające libację to sekwencje między Karolem a Anką oraz 
Karolem a Madą, w których kobiety formułują ostre zarzuty przeciw kochan-
kowi. W pierwszej z tych scen Anka stwierdza, że nie pasuje do jego życia, 
a dzięki chusteczce nasączonej perfumami, które nie należą do niej, odkrywa 
zdradę. Choć scena utrzymana jest w konwencji kabaretowo-karykaturalnej, 
ostatnia wypowiedziana przez nią fraza – „Ale to nie są moje perfumy”582 – nie 
ma już komicznego wydźwięku. Natomiast opisana już powyżej, nawiązu-
jąca do Dostojewskiego i Bausch sekwencja między Madą a Karolem utrzy-
mana jest w bardzo mrocznej, poważnej tonacji. Najpierw jest wyznaniem 
miłości, później – choreografią pokazującą emocjonalne zapętlenie, rozpacz 
i niemoc. I mimo że Mada wyraża swoje uczucia za pomocą cytatów z dzieł 
sztuki, cała scena jest niezwykle osobista. Nie jest bezrozumnym powtarza-
niem, lecz wynikiem bardzo silnej identyfikacji z dziełem sztuki, które po-
maga Madzie wyrazić najbardziej intymne emocje. Następująca potem druga 
scena z Anką jest równie niepokojąca. Przedstawia zupełnie poważną, wy-
pełnioną żalem i złością, kłótnię, w której para wzajemnie się oskarża. Roz-
stanie jest decyzją Anki:

576 O. Weininger, Płeć i charakter, przeł. O. Ortwin, Warszawa 1994, s. 56. 
577 B. Umińska-Keff, Postać z cieniem, s. 38.
578 Ibidem, s. 38–41.
579 O. Weininger, op. cit., s. 250.
580 B. Umińska-Keff, Postać z cieniem, s. 134.
581 Por. O. Weininger, op. cit., s. 65–66.
582 J. Klata, S. Majewski, scenariusz spektaklu Ziemia obiecana, s. 40. 
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Dlaczego ojciec nie powie otwarcie, że Karol chętnie ożeniłby się z Madą Müller, 
gdybym ja nie stała mu na przeszkodzie. Więc ja nie stoję mu na przeszkodzie583. 

Karol we wszystkich tych scenach reaguje bardzo emocjonalnie: wyzna-
nia miłości słucha w skupieniu, ze smutkiem, w powtarzającej się wielokrot-
nie choreografii jest skoncentrowany na każdym ruchu, mimo narastającego 
zmęczenia pozostaje w pełni zaangażowany, w kłótni zachowuje się agresyw-
nie i arogancko.

Tymczasem monolog Lucy jest zagłuszony przez zdeformowane dźwię-
ki muzyki. Słychać tylko kilka pourywanych zdań. Kobieta nie kieruje ich 
bezpośrednio do Karola. Mówi je, snując się bez celu po scenie, podczas gdy 
Borowiecki siedzi otępiały przy stoliku. Lucy w gruncie rzeczy pozostaje w tej 
scenie niema, nie otrzymuje prawa do wyrażenia swoich emocji. Dzięki temu 
jej sytuacja jest najbardziej przejmująca, niemniej jednak – w przeciwieństwie 
do pozostałych postaci kobiecych – Lucy nie zyskuje szansy na zaistnienie 
jako podmiot sprawczy wydarzeń, ani też jako podmiot analizujący swoją 
sytuację i wyrażający siebie. Decyzja reżysera, by zagłuszyć monolog, a na-
stępnie obnażyć Lucy, sprowadza tę postać do ciała, na którym koncentrują 
się różne pragnienia. Lucy pozostaje jedynie obiektem – najpierw uprzed-
miotowionym przez Karola, później przez widza, który niejako konsumuje 
jej rozpacz wraz z jej nagim ciałem. Nawet bowiem wówczas, gdy założymy 
empatię widza, brak możliwości werbalizacji i tak czyni z Lucy jedynie lu-
stro odbijające jego intencje. Warto też zauważyć, że choć nagość w tej sce-
nie nie ma charakteru erotycznego, to jednak ciało aktorki zostaje pokazane 
w taki sposób, aby się widzowi podobać. Lucy wychodzi najpierw w pięk-
nym białym futrze, później wyprostowana, wręcz wyprężona staje na środku 
sceny, w półmroku rozświetlonym płomieniami dokonującego samospalenia 
Bum-Buma. Atrakcyjność fizyczna grającej tę rolę Ewy Skibińskiej nie jest 
tu też elementem neutralnym. Paradoksalnie więc może to właśnie ta scena 
jest najbardziej erotyczną sekwencją spektaklu, zważywszy że wszystkie po-
przednie są mocno karykaturalne i groteskowe?

Klata, być może zupełnie nieświadomie i najprawdopodobniej wbrew 
własnym intencjom, wraca więc do stereotypu – tym razem odwołując się 
do wizerunku pięknej, tajemniczej Żydówki – obcej, bo niemej, zawłaszczo-
nej przez opisujący i charakteryzujący ją język. (Może nie bez przyczyny to 
właśnie Lucy i jej ostatnia scena zostały stematyzowane w niemal każdej re-
cenzji?) Pewne podejrzenia wzbudza nawet fakt, że Lucy pojawia się w tej 
scenie w pięknym, białym futrze – będącym przecież nie tylko znakiem czy-
stości, ale też – bogactwa. Charakteryzując postać pięknej Żydówki w litera-
turze europejskiej, Keff (powołując się na pracę Floriana Krobba Die Schöne 

583 Spisane na podstawie nagrania spektaklu; cytowanego zdania nie ma w scenariuszu.



232 Pytanie o wspólnotę. Jerzy Grzegorzewski i Jan Klata

Jüdin584) zauważa, że objawiające się w stroju bogactwo było jednym z głów-
nych elementów tego stereotypu. Piękna Żydówka była też zawsze atrakcyjna 
seksualnie, a jej postać cechowała melancholia, którą Keff interpretuje jako 
tęsknotę „do świata leżącego poza granicami jej żydowskości”585. Warto zauwa-
żyć, że Lucy jest w tej scenie istotą absolutnie inną i obcą. W przeciwieństwie 
do Anki i Mady, które siedzą razem – jest samotna. Nikt na nią nie zwraca 
uwagi, nawet Bum-Bum, którego działanie wydaje się dopełniać jej akt, nie 
sprawia wrażenia, jakby był z nią związany, funkcjonuje bowiem w spektaklu 
na prawach outsidera. W literaturze zachodniej postać pięknej Żydówki była 
zwykle naznaczona cierpieniem – zarówno fizycznym, związanym z przemo-
cą seksualną, jak i psychicznym, bo wierne Żydówki jako kochanki aryjskich 
mężczyzn, zgadzały się na podrzędną rolę. Ich uległość nosiła znamiona sa-
mozatracenia586. Sposób, w jaki Klata zaaranżował tę scenę, również nawią-
zuje do tego stereotypu. Finałowy akt Lucy jest przecież wyrazem cierpienia 
z powodu nieodwzajemnionej miłości do Karola. Brzmiąca w tle piosenka 
o znamiennym tytule, który w polskim tłumaczeniu brzmi „zawsze będę Cię 
kochać”, świadczy o niemal masochistycznej wierności, której nie zakłóca ani 
odrzucenie, ani zdrada. Jej nagość jest też znakiem oddania, samoofiarowa-
nia – zwłaszcza w kontekście pojawiającego się równolegle płonącego Bum-
-Buma. O ile Anka i Mada buntują się przeciwko poniżeniu, na jakie wy-
stawia je Karol (a idąc tropem Weiningera – domagają się od Karola duszy 
i wartości moralnych), o tyle Lucy się na nie godzi, a nawet je prowokuje, 
nie ma żadnych wymagań, prócz tego, by ją kochał. Dodajmy przy tym, że 
cała ich dotychczasowa relacja oparta jest na miłości fizycznej, a nagość po-
staci w tej scenie – znów kieruje wyobraźnię ku takiemu rodzajowi blisko-
ści. Miłość w wydaniu Lucy w spektaklu Klaty, podobnie jak u Weiningera, 
ogranicza się do bliskości fizycznej. Poza tym nagość Lucy na scenie wypeł-
nionej pijanymi, wulgarnymi mężczyznami budzi również niebezpośrednie 
skojarzenia z gwałtem. Zwłaszcza że w poprzednich scenach akty seksualne 
między nią a Karolem ukazane były w sposób bardzo perwersyjny, noszący 
znamiona sadomasochizmu.

Przeciw takiej interpretacji można jednak wysunąć argument, że postać 
Lucy nie posiadała własnego języka również w powieści. Zastanawia jednak 
to, iż równie stereotypowo opisanej w powieści Madzie Müller w spektaklu 
dopisano sekwencję, w której się autonomizuje i definiuje swoją sytuację. 
Trzeba także w tym miejscu nadmienić, że o ile w Ziemi obiecanej Klata de-
klarował rezygnację z zajęcia się tematem wszelkich stereotypów narodowych, 

584 F. Krobb, Die Schöne Jüdin, Tübingen 1993.
585 B. Umińska-Keff, Postać z cieniem, s. 22–23.
586 Ibidem, s. 86–87; Keff przywołuje postać Sary w Faraonie Bolesława Prusa oraz Mirtalę 

z Mirtali Elizy Orzeszkowej jako realizacje tego stereotypu w polskiej literaturze.
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o tyle w innych spektaklach (na przykład Transfer!, Szajba, Titus Androni-
cus) podejmuje kwestię stosunków i stereotypów polsko-niemieckich. Czy 
więc sytuacja polskich Żydów i Żydówek jest swoistą „ślepą plamką” w tea-
trze Jana Klaty?

Być może mamy tu jednak do czynienia z celowo, lub nie (bo i taka moż-
liwość istnieje), zastosowaną strategią ominięcia opisaną przez Jeana-Pierre’a 
Sarrazaca587. Kategoria ta jest dla badacza odpowiedzią na pytanie:

[…] jak teatr jako dziedzina fikcji może zająć pożądane stanowisko wobec „tu i te-
raz”, wobec „żywej aktualności”?588 

Teatr stosujący mechanizm ominięcia przeciwstawia się dramaturgii ru-
tyny powielającej stare, tradycyjne schematy. Sarrazac przywołuje przykład 
Więźniów z Altony Sartre’a, w której autor – chcąc napisać o sytuacji żołnierza 
powracającego z Algierii, sięgając po znany dramaturgiczny zabieg – doko-
nał przesunięcia w przestrzeni oraz czasie, czyniąc bohatera swojego dramatu 
żołnierzem Wehrmachtu, sztukę natomiast ujął w formę znanych i skonwen-
cjonalizowanych gatunków dramatycznych. Wszystko to, zdaniem Sarraza-
ca, osłabiło wymiar polityczny dramatu, stając się tym samym dowodem na 
nieskuteczność dramaturgii rutyny589. W przeciwieństwie do niej, ominięcie 
otwiera „dostęp”, bo jest zarazem „realizmem powiększenia”:

Celem jest wypracowanie takiego rodzaju ominięcia, które oddalając przybliży, zaś 
przybliżając oddali; ominięcia, które wprowadzi dystans tam, gdzie bliskość wydaje 
się największa. Do tego, co bliskie, dotrzeć bowiem można tylko drogą okrężną, 
która otwiera strategię ominięcia590. 

Dalej Sarrazac, próbując scharakteryzować ten mechanizm, pisze:

Dramaturgia ominięcia stara się o  jak największy dystans wobec opisywanego 
przedmiotu, nie traktując go jednak nigdy w sposób bezpośredni; odwraca się 
również od „rzeczywistości”, którą zdaje się naśladować: nie ma zatem nic wspól-
nego z […] „teatrem odbicia”591. 

Kolejną cechą tej estetyki jest wyostrzenie konturów prowadzące do znie-
kształcenia:

587 Na metodę ominięcia (powołując się również między innymi na Jeana-Pierre’a Sarraza-
ca) jako kluczową dla teatru Jana Klaty wskazywała Anna R. Burzyńska. Por. A.R. Burzyńska, 
Nieobecność. O teatrze Jana Klaty [w:] Rekonstrukcje. Teatr polski we Wrocławiu 1945–2001, 
red. J. Mintałto, P. Rudzki, M. Sadocha, Teatr Polski, Wrocław 2010.

588 J.-P. Sarrazac, Ominąć fikcję, by stworzyć realność, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, 
„Didaskalia” 2006, nr 75, s. 102. 

589 Ibidem, s. 103–104.
590 Ibidem, s. 104. 
591 Ibidem.
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„Eksperymentalny” realizm ominięcia tak przenicowuje ciało dramatu, by wysta-
wić je na pokaz592. 

Bardzo ważne jest też to, że dramaturgia ominięcia – w tym parabola sce-
niczna – dąży nie tyle do pokazania rzeczywistości, ile prawdy, która nie jest 
odgórnie znana. Dlatego estetyka ta stanowi „realizm stawiający pod zna-
kiem zapytania”. Ominięcie bowiem, jak twierdzi Sarrazac, otwiera drogę 
do poznania, ponieważ:

[…] ujawnia tę część rzeczywistości, która ukrywa się pod pozorami – rzeczywi-
stości utożsamionej nie tyle z rzeczami, ile z ich znaczeniem593. 

Klata przecież, z jednej strony, nawiązuje do tradycji literackiej i filmo-
wej zawierającej narodowe stereotypy, a jednocześnie je usuwa, zniekształ-
ca, deformuje… Nie ilustruje ich bezpośrednio, można je wydobyć dopie-
ro przez porównania, montaż oraz interpretację – dopowiadając kwestie, 
które Klata wydaje się pomijać. Z drugiej strony, taki realizm pobudzając 
wyobraźnię widza, wydobywa tkwiące w jego pamięci i podświadomości 
stereotypy. I to właśnie moment, w którym spektakl Klaty budzi narodo-
we stereotypy – ominięte, ale zarazem powiększone i zniekształcone, o wy-
ostrzonych konturach pozbawionych wypełnienia – otwiera drogę do rze-
czywistości pozascenicznej.

Mechanizm ominięcia łączy się tu z Freudowskim mechanizmem powtó-
rzenia, funkcjonującym w nieco inny sposób niż u Grzegorzewskiego. Klata 
powtarza pewne schematy scenariusza, sposób charakterystyki postaci z filmu 
Wajdy, by wydobyć z pamięci widza stereotypowe wyobrażenia. Jego zabieg 
polega na tym, że – jak podczas Freudowskiej sesji – dochodzi do ujawnienia 
w działaniu zahamowań, niepotrzebnych nastawień i patologicznych cech. 
Dzieło, do którego Klata się odnosi, zostaje jednak oddalone przez wprowa-
dzenie zamiast niego innego filmu – Wall Street Olivera Stone’a.

Jeśli więc możemy mówić tu o strategii powtórzenia i ominięcia jedno-
cześnie, to okazuje się ona niezwykle skutecznie pobudzać i wyczulać pub-
liczność oraz krytykę na usunięte kwestie – być może nawet intensywniej, niż 
gdyby zostały pokazane wprost. Nie wydaje mi się jednak, aby w spektaklu 
Klaty kwestia narodowych uprzedzeń i stereotypów była mniej widoczna niż 
w Nowym Bloomusalem kwestia antysemityzmu. Grzegorzewski też nie nazy-
wa problemu wprost, też operuje aluzjami, skojarzeniami, podobieństwem. 
Bardziej aranżuje sytuacje, które kojarzą się z prześladowaniem na tle raso-
wym i narodowym, niż nazywa je wprost. Być może zaważyła tu popularność 

592 Ibidem, s. 105.
593 L.-R des Forêts, Voies et detours de la fiction, Montpellier 1985, s. 24. Cyt. za J.-P. Sar-

razac, Ominąć fikcję, by stworzyć realność, s. 106.
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dzieł, do których odnoszą się artyści. Ziemia obiecana – zarówno w wersji 
literackiej, jak i filmowej – jest z pewnością znacznie lepiej znana od Ulissesa 
czy spektaklu Miasto liczy psie nosy. Pole wyobrażeń artystycznych, na które 
powoływał się Klata, było zatem zdecydowanie szersze i bardziej podatne na 
stosowane przez niego zabiegi. Tak różny odbiór tych dwóch spektakli może 
jednak też wskazywać na zmianę świadomości widzów, którzy w wyniku 
szerokiej debaty społecznej zarówno o polskim antysemityzmie (sprowoko-
wanej Sąsiadami Grossa), jak i o dyskryminacji ze względu na narodowość, 
rasę i płeć (intensyfikowanej chociażby przez integrację europejską), stali się 
bardziej wyczuleni na te kwestie. Wydaje się, że temat uprzedzeń na tle naro-
dowym i rasowym – podobnie jak, zdaniem Graff, temat płci – w ostatnich 
latach upolitycznił się, prowadząc do utraty „zbiorowej nieświadomości”. 
Prawdopodobnie również dzięki temu sprawa różnic narodowych w przed-
stawieniu Klaty wywołała tak szeroką dyskusję.





Rozdział 3

Pozorna emancypacja

Ominięcie

W przypadku Utworu o Matce i Ojczyźnie594 trudno mieć jakiekolwiek wąt-
pliwości, że Klata celowo ominął zarówno temat żydowskiej tożsamości narra-
torki i jej Matki, jak i Holokaustu oraz polskiego antysemityzmu. Tym razem 
ominięcie to nie stało się przedmiotem sporu krytyki. Ogromna większość 
recenzentów przyjęła jako oczywistość (może nawet z pewną ulgą), że Klata 
z utworu o zmaganiach Żydówki z jej Matką terroryzującą ją postholokau-
stową traumą oraz antysemicką Ojczyzną uczynił dramat o matkach i cór-
kach – rdzennych Polkach żałobnicach… Właściwie jedynie Ewa Guderian-
-Czaplińska ostro zaatakowała Klatę z tego powodu:

Z rozmaitych działań wyłania się raz po raz matka (jakaś) i córka (jakaś), złączo-
ne przeklętą relacją nienawiści i obowiązku; córki wciąż testują możliwe sposoby 
wyrwania się z niewoli, matki nieustannie zrzędzą i zniewalają. Ale… to nie jest 
spektakl o żydowskiej matce, która zniszczyła życie własnemu dziecku (nie dopusz-
czając go w istocie do życia), ani spektakl o córce, która ma dość postholokausto-
wego szantażu i nienawiści swojej rodzicielki, ani o tym, że zbliża je do siebie siłą 
paradoksu… antysemityzm Polaków. Klata zrobił swój własny spektakl, jak zawsze 
przesuwając znaczenia wyjściowego tekstu. Tyle że tym razem efektownymi chwy-
tami i głównym pomysłem „plemiennym” zniwelował siłę rażenia, jaką ma tekst 
Bożeny Keff i jaką potencjalnie mogłoby mieć przedstawienie595. 

Kolejnym dość mocnym zarzutem Guderian-Czaplińskiej jest to, że 
adaptacja tekstu dokonana przez Klatę czyni spektakl antyfeministycz-

594 Teatr Polski we Wrocławiu, premiera: 6 stycznia 2011 r. Opis spektaklu powstał na 
podstawie pamięci autorki oraz rejestracji: Utwór o Matce i Ojczyźnie, Archiwum Teatru Pol-
skiego we Wrocławiu, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie, sygn. IT/2023/
DVD/ABM – Utwór o Matce i Ojczyźnie. 

595 E. Guderian-Czaplińska, Próby utworu, „Didaskalia” 2011, nr 101, s. 14.
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nym596. Obie kwestie wynikają stąd, że reżyser odindywidualizował głów-
ną bohaterkę, a co za tym idzie – rozmył nie tylko jej tożsamość narodo-
wą, ale też – odpowiedzialność za dokonany przez nią profanacyjny gest 
na matce597.

Pewien żal o zmiany w tekście miała także sama autorka:

Rzeczywiście, w spektaklu nie ma w ogóle wątku Holokaustu, który jest dla mnie 
ogromnie ważny, jak i temat polsko-żydowski. Usunięto również epilog Utwo-
ru… – obraz Polski antysemickiej, homofobicznej, nacjonalistycznej. Tego Klata 
nie wziął i tego mi szkoda598. 

I choć twierdziła, że spektakl jest „głęboko feministyczny”, to jednak wska-
zywała na zabieg, który mógł wywierać wrażenie wręcz odwrotne:

Najbardziej jednak zabrakło mi perspektywy, która pozwalałaby ująć postawę 
Matki nie tylko groteskowo. […] I Matka jest opresorem jakby z samej racji roli 
Matki, bez innego powodu599. 

Wszystkie te kwestie – narodowości, feminizmu, odpowiedzialności i wy-
zwolenia – wydają się z sobą bardzo silnie zazębiać. Wynika to ze specyfiki 
tekstu Keff – bardzo osobistego utworu polskiej Żydówki i feministki.

Grząski grunt uniwersalizmu600

Trudno nazwać Utwór o Matce i Ojczyźnie Bożeny Keff dziełem autobio-
graficznym, choć w licznych wywiadach udzielonych na jego temat autorka 
nie ukrywa, że jej osobiste doświadczenia i relacje z matką stały się głównym 
impulsem do jego napisania. Opowiadając o początku pracy, Keff mówiła: 
„Na płaszczyźnie podstawowej do napisania Utworu… zmusiło mnie własne 
doświadczenie”601. Deklarowała również: „Nie ukrywam, że moja matka jest tu-
taj pierwowzorem, a niektóre fragmenty – zapisem bliskim jej wypowiedzi”602. 
Przyznaje więc, że sytuacja Narratorki – Usi – jest jej bardzo bliska:

596 Ibidem, s. 14–15.
597 Ibidem. 
598 Sztuka nie jest od sprawiedliwości, z Bożeną Umińską-Keff rozmawia Marta Bryś, 

„Didaskalia” 2011, nr 101, http://www.didaskalia.pl/101_brys.htm [dostęp 26.02.2016].
599 Ibidem.
600 Wstępna wersja tego podrozdziału została opublikowana pod tym samym tytułem 

w piśmie „Opcje” 2012, nr 1.
601 W Polsce nie jest łatwo, z Bożeną Umińską-Keff rozmawia Justyna Daniluk, „Dziennik 

Polski (Londyn)”, 5 VII 2011, http://wiadomosci.onet.pl/prasa/w-polsce-nie-jest-latwo/p52f7 
 [dostęp 26.02.2016].

602 Sztuka nie jest od sprawiedliwości.
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[…] zaczęło się od córki, od zasznurowanej gęby i zasznurowanych emocji. Miałam 
poczucie, że moja matka przyznaje sobie prawo uwagi, bo ma prawo do historii, 
do nieszczęścia, tragedii. Natomiast ja nie mam historii, narracji, moje emocje są 
w pełni jej podporządkowane. Krótko mówiąc, jest to relacja niewolnicza, gdzie 
w pewnym momencie córka musi sobie uświadomić konieczność stanięcia w obro-
nie własnej tożsamości603. 

Również podawane przez Keff elementy biografii zarówno Matki, jak 
i Córki zaczerpnięte są z dziejów jej rodziny, a także osobistych doświadczeń:

[…] uratowała się w Rosji. Uciekła na wschód, aż pod Ural, z rodzinnego Lwo-
wa. Kiedy wróciła, nikt już nie żył. Dopiero w latach 90., kiedy udostępniono ro-
syjskie i ukraińskie archiwa, dowiedziała się, że całą rodzinę rozstrzelano w lesie 
od razu po wejściu Niemców. We Lwowie z Żydami nie trwało to tak długo jak 
w Krakowie czy Warszawie604. 

Fakty te przekładają się w tekście na fragment:

Ja wyszłam ze Lwowa w jednej letniej sukience w jednej sukience tylko
I z małą walizeczką […]
Została matka, siostra jej mąż dziecko wuj ciotka
nie miałam pojęcia na myśl mi nie przyszło
że kiedy wrócę nikogo nie będzie605.

Elementy biografii Usi – nie tylko destrukcyjna relacja z matką, ale też fakt, 
że narratorka jest pisarką, wspomnienia o „Solidarności”, o samobójstwie ojca, 
myśli o emigracji – w dużej mierze odpowiadają losom samej Keff606. Podobnie 
fundamentalne dla Utworu… jest doświadczenie antysemityzmu. Keff jako pol-
ska Żydówka często wypowiada się i pisze na temat dyskryminacji oraz uprze-
dzeń wobec Żydów w Polsce. Przy okazji mówienia o Utworze… stwierdza, że 
jest „bardzo znękana tym tematem”607. Często podkreśla, że antysemityzm nie 
jest kwestią marginalną, przywołuje liczne doświadczenia życiowe, które po-
świadczają jej tezy: począwszy od napisów „Rzydy” oraz „Żydzi”, „zdobiących” 
drzwi jej domu, aż po samobójstwo ojca, którego jedną (podaną przez Keff jako 
pierwsza) z przyczyn były właśnie antysemickie nastroje w kraju608. Keff uczy-
niła więc antysemityzm tematem równorzędnym w pisanym przez nią tekście:

603 Ibidem.
604 Nielegalny plik, z Bożeną Umińską-Keff rozmawia Katarzyna Bielas, „Gazeta Wybor-

cza – Duży Format”, 27 V 2008, http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127291,5250183,Niele-
galny_plik.html [dostęp 26.02.2016].

605 B. Keff, Utwór o Matce i Ojczyźnie, Kraków 2008, s. 15.
606 Por. np. Nielegalny plik; W Polsce nie jest łatwo.
607 W Polsce nie jest łatwo.
608 Nielegalny plik.
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[…] chciałam pokazać ten sam problem w różnych przebraniach. Problem opresji. 
Może to być opresja społeczna, w tym wypadku mam na myśli antysemityzm609. 

To powiązanie relacji matki i córki z wątkiem antysemityzmu posiada 
w dużej mierze również osobiste znaczenie. Jak piszą Maria Janion i Izabela 
Filipiak w posłowiu do wydania teksu Keff 610 – dramat bohaterek toczy się 
na terytorium wroga. Przemysław Czapliński zauważa natomiast, że to wro-
gie otoczenie prowadzi z jednej strony do wzmocnienia murów więzienia, 
z drugiej jednak – do pojednania:

Matka […] dostrzegłszy nawrót antysemityzmu w Polsce, mówi: „wierz mi, może 
czasem za dużo gadałam, lecz i za wiele przeżyłam”. Na pierwszy sygnał skruchy 
ze strony Matki […] Córka odpowiada: „muszę powiedzieć, że człowiekiem je-
steś przyzwoitym”611. 

W ten sposób Córce udaje się, według Czaplińskiego, pokonać nienawiść. 
Osobiste doświadczenie antysemityzmu – wspólne Matce i Córce – staje się 
kluczowym elementem przepracowania konfliktu, a co za tym idzie – drogą 
„do autonomii nieopartej na nienawiści”612.

Nie da się jednak ukryć, że w tekście Keff zawarta jest również perspektywa 
uniwersalna. Autorka w każdej swojej wypowiedzi na temat Utworu… pod-
kreśla, że choć impuls był osobisty, to tekst nie jest zapisem jej relacji z Mat-
ką, lecz dotyka właśnie szerszego problemu – opresji relacji hierarchicznych:

[…] tak się zdarzyło, że to co ja wypowiedziałam jako swoją prywatną historię, 
narażając się na bycie wariatką, wiele osób odczytało, odnalazło jako swoją histo-
rię. Myślałam, że jestem niemal sama, a tymczasem jak się okazuje jestem tym 
pojedynczym głosem, który sformułował dość powszechnie odczuwany problem. 
Temat antysemityzmu też okazuje się tu wcale nie egzotyczny, kto ma uszy do słu-
chania, ten słyszy…613 

Nie był to jednak przypadek. Już na poziomie powstawania tekstu taki był 
zamiar Keff: „Starałam się ukazać ten problem w uniwersalnym oświetleniu”614. 
Dlatego właśnie postać Matki można czytać jako figurę Matki Żydowskiej, 
Matkę Polkę, Matkę Ocalałą z Holokaustu, a obie postaci wpisać w pewne ar-
chetypowe oraz mitologiczne wzorce matki i córki – Demeter i Kory/Persefony, 

609 Ibidem.
610 M. Janion, I. Filipiak, Zmagania z Matką i Ojczyzną [w:] B. Keff, Utwór o Matce 

i Ojczyźnie.
611 P. Czapliński, Mausoleum, „Tygodnik Powszechny”, 14 IX 2008, http://www.ha.art.pl/

komentarze/521-przemysaw-czaplinski-mausoleum.html [dostęp 26.02.2016].
612 Ibidem.
613 W Polsce nie jest łatwo.
614 Ibidem.
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przez co ich relacja może funkcjonować jako rama dla bardzo różnych przeżyć, 
doświadczeń oraz układów osobistych i społecznych. Wychodząc od bardzo 
osobistego doświadczenia, Keff sukcesywnie nakładała na niego kolejne war-
stwy uniwersalne i mityczne. Jednak nawet ten proces uniwersalizacji wydaje 
się w pewnym aspekcie procesem bardzo osobistym dla autorki. Motyw au-
tobiograficzny zapisany jest bowiem także w samej strukturze i języku utwo-
ru. Pisanie było dla Keff również procesem poszukiwania własnego języka, do 
którego dochodziła właśnie przez dystans i uniwersalizację:

W przypadku Matki język patetyczny sam się tłumaczy, ale ja jako autorka nie 
mogłam go kontynuować, bo już nim wymiotuję. Ale skoro czuję, że muszę tę 
historię opowiedzieć, to muszę też wpisać w nią ironię, dystans, uniwersalność. 
[…] Stworzyłam taki język, dzięki któremu mogłam wpiąć się w historię […]615. 

Powyższy wstęp nie ma na celu udowodnić, że Utwór o Matce i Ojczyźnie 
jest tekstem autobiograficznym. Już sam przypuszczalny sprzeciw Keff wobec 
takiego stwierdzenia każe być ostrożnym w formułowaniu tego typu tez. Tez 
zresztą niepotrzebnych. Najważniejsza dla mnie jest kwestia bezdyskusyjna, 
że w samą strukturę utworu wpisane jest bardzo osobiste, indywidualne do-
świadczenie. Nawet jeśli będziemy czytać ten tekst bez kontekstu biografii 
jego autorki jako autonomiczne dzieło, to i tak jest ono zapisem biograficz-
nego doświadczenia Narratorki – Korusi – Usi.

Podkreślam to, bo właśnie ten fundamentalny, spajający wszystkie war-
stwy utworu wymiar osobistego doświadczenia został pominięty w insceni-
zacji Jana Klaty. To pominięcie odbywa się na bardzo wielu poziomach – za-
równo w konstrukcji scenariusza616, postaci, jak i w wyborze wątków. Klata 
rozpisał kwestie Matki i Córki na pięć aktorek (Paulina Chapko, Dominika 
Figurska, Anna Ilczuk, Kinga Preis, Halina Rasiakówna) i  jednego, ubra-
nego w kobiecy strój aktora (Wojciech Ziemiański). Poza tym kwestie roz-
dzielił w ten sposób, by każda z tych osób wchodziła zarówno w role Meter, 
jak i Korusi. Dodatkowo sześć postaci nie tworzy stałych par, a zbudowane 
przez nie role są pozbawione tak zwanej psychologii. Matki i Córki zostały 
więc radykalnie zuniwersalizowane. Ponadto Klata relację tę wpisał w potrój-
ną ramę – polskości, rytualności, kulturowej konstrukcji i determinacji ról 
płciowych. Mitologię, która stanowi u Keff zbiór archetypowych wyobra-
żeń pochodzących zarówno ze starożytności, jak i popkultury, Klata zastąpił 
w dużej mierze mitologią polską. Zmagania kobiety z Ojczyzną nie odbywają 
się na naznaczonym piętnem inności i dyskryminacji marginesie, lecz w sa-
mym sercu narodowej mitologii. Bohaterką jego spektaklu jest więc figura 

615 Sztuka nie jest od sprawiedliwości.
616 Por. J. Klata, scenariusz spektaklu Utwór o Matce i Ojczyźnie według tekstu B. Keff, 

Archiwum Teatru Polskiego we Wrocławiu. 
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Matki Polki Żałobnicy i jej Córki, które są zarazem, co zostaje zasugerowa-
ne charakteryzacją (malunki na twarzach, dredy) i rekwizytami (afrykańskie 
instrumenty), przysłowiowym już „Murzynem świata”.

Koncentrując się na relacji matki i córki oraz zmaganiu Polki z Ojczyzną, 
Klata pozbawił swój spektakl wpisanej w utwór idiomatyczności. Przy czym, 
moim zdaniem, kwestią fundamentalną w tym procesie było właśnie usunię-
cie z doświadczenia bohaterek aspektu inności przypisanej polskim Żydom. 
Na tę polsko-żydowską tożsamość składają się w tekście: historia Matki oraz 
wspólne dla Matki i Córki doświadczenie antysemityzmu. Oba wątki zosta-
ły w spektaklu Klaty mocno zredukowane.

Historia Matki zostaje w znacznej mierze skrócona. Klata pominął cały 
fragment opisujący podróż na wschód. Pozostałe fragmenty również zostają 
przytoczone w taki sposób, że jej treść traci na spójności i znaczeniu. Sąsiadu-
jące z sobą w tekście sceny „Ja wyszłam ze Lwowa” oraz „Lara Croft”, w któ-
rych Meter najpierw opowiada jak opuściła rodzinę, potem zaś jak po latach 
z dokumentów znalezionych w archiwum dowiedziała się, że jej matka została 
rozstrzelana, w spektaklu zostają rozdzielone i rozpisane na cztery różne ak-
torki. Poza tym inscenizacja kładzie nacisk nie tyle na opowieść, ile na proces 
jej przekazywania i wynikającą z tego opresyjność Matki. Od biografii Matki 
ważniejsze są więc jej relacje z Córką. Znaczenie doświadczenia Matki zostaje 
też podważone przez karykaturyzację tej postaci. Siedząca w szafie pełnej sztucz-
nych, tandetnych kwiatów Meter (Kinga Preis) opowiada, jak porządkując 
archiwa Żydowskiego Instytutu Historycznego, dowiedziała się, że jej matkę 
zabito w lesie pod Lwowem. Jej wypowiedź zostaje kilkakrotnie powtórzona 
z wciąż tym samym zaśpiewem – jedynie rytm zostaje raz zwolniony, a innym 
razem nienaturalnie przyspieszony. Kinga Preis popada w nadekspresję – wy-
machuje czerwonym butem, jakby chciała przy okazji zilustrować opowiadaną 
historię, robi przerysowane miny. Gdy na scenie pojawia się Lara Craft (Domi-
nika Figurka) i zaczyna obracać szafą – Matka śmieje się, zmaga z zamykający-
mi się oraz zasłaniającymi ją drzwiami i znów radośnie wykrzykuje informację 
o tym, że jej „matkę zabito w lesie pod Lwowem…”617. Wszystko to odbywa 
się w aurze groteski, ironii i dystansu. Treść wojennego doświadczenia Matki 
schodzi więc na dalszy plan, a może nawet traci na realności. Jej monolog staje 
się raczej zabawnym, choć niebezpiecznym narzędziem dręczenia Córki (Anna 
Ilczuk), do którego jej słuchaczka ma absolutny dystans.

Również inne sceny sprawiają, że żydowska tożsamość Matki zostaje od-
sunięta na dalszy plan. W jednej ze scen, tematyzującej kwestię relacji kobie-
ty i polskości, aktorka, która do tej sceny zawsze występowała w roli Matki 
(Halina Rasiakówna), daje popis tańca z flagą Polski. Scena ta – dodana do 

617 J. Klata, scenariusz spektaklu Utwór o Matce i Ojczyźnie, s. 5.
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tekstu Keff – pokazuje proces tresowania jednostki, wpisywania ją w naro-
dową strukturę i patriotyczne obrzędy. Staje się też metaforą funkcji, jaką 
kobieta ma spełniać w obrębie narodowej wspólnoty. Nie zostaje bowiem 
dopuszczona do głosu, a jej taniec przypomina nieco występy cheerleade-
rek. Kobieta ma być więc jedynie niemą ozdobą. By ją w tę rolę wtłoczyć, 
tresowaniu podlega nie tylko umysł, ale też ciało – ciało kobiece – wpisane 
w żałobny strój i precyzyjnie wyuczony układ choreograficzny. Choć scena 
ta wydaje się niezwykle trafna, to jednak w żadnej mierze nie dotyczy prze-
cież matki Żydówki, która w narodową mitologię i patriotyczne obrzędy ani 
sama się nie wpisuje, ani też nie zostaje do nich przez polską wspólnotę na-
rodową dopuszczona. W tekście Keff problemem Matki i Córki w Ojczyź-
nie jest przecież nie to, że zostają przez nią zagarnięte i wytresowane, ale że 
zostają wyszydzone i zepchnięte na margines.

Reżyser bardzo konsekwentnie opuszcza też liczne fragmenty komentujące 
współczesny polski antysemityzm. Najbardziej charakterystycznym zabiegiem 
jest pominięcie przez Klatę epilogu „Pieśń z przychodni lekarskiej”, w którym 
ten temat zyskuje kulminację. Usia, siedząc w kolejce do lekarza, wysłuchuje an-
tysemickiej tyrady pacjentów. Warto podkreślić, że epilog ten składa się niemal 
w całości z antysemickich cytatów, choć więc zawarte w nim sądy i wypowiedzi 
brzmią absurdalnie i przerażająco – trudno je podważyć i zlekceważyć, twier-
dząc, że autorka je zmyśliła lub wyostrzyła. Co najwyżej dokonała kondensacji.

Klata pominął także inne fragmenty podejmujące kwestię polskiego an-
tysemityzmu. Usunął, na przykład, fragment o nasilaniu się nastrojów an-
tysemickich, czego znakiem staje się pomnik Dmowskiego oraz komentarz 
Matki na temat stosunku Polaków do Żydów:

Kiedy byłam młoda, po Lwowie biegali z żyletkami i ciachali Żydów, / teraz Ży-
dów nie ma, wszyscy zabici, reszta wypędzona. […] / Ale dla tych endeków nic 
się nie zmieniło, Żydów sami sobie naznaczają618. 

Z całej sceny „Jakem Persefona”, z której pochodzi powyższy fragment, 
Klata zostawił więc jedynie zdania:

Nie zasługują tutaj na jednego Żyda, / jakiegokolwiek nie byłby narodu, płci, orien-
tacji czy koloru skóry / A Usia powiada: Jakem Persefona, zgadzam się z Tobą, He-
kate, / I muszę powiedzieć, że człowiekiem jesteś przyzwoitym619. 

Żyd staje się więc ogólnym symbolem Innego, a kwestia przebaczenia i zro-
zumienia, jakie następuje między Matką a Córką – odizolowana od kwestii 
ich żydowskiej tożsamości.

618 B. Keff, Utwór o Matce i Ojczyźnie, s. 61. Por. J. Klata, scenariusz spektaklu Utwór 
o Matce i Ojczyźnie.

619 J. Klata, scenariusz spektaklu Utwór o Matce i Ojczyźnie, s. 23. 
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Do podobnej uniwersalizacji dochodzi również w finale, w którym na sce-
nę wychodzą wszystkie bohaterki spektaklu i wygłaszają protest przeciwko 
ojcom. Staje się on metaforą siostrzańskiej solidarności zwróconej przeciwko 
patriarchatowi. Ma więc przypuszczalnie wydźwięk feministyczny, ale też sza-
lenie ogólny – dotyczy doświadczenia „wszystkich kobiet”, a nie konkretnej 
Matki i Córki. O ile więc feministki buntowały się przeciwko uniwersaliza-
cji doświadczenia męskiego do doświadczenia ogólnoludzkiego, o tyle Klata 
uniwersalizuje z kolei doświadczenie kobiet – pomijając kwestię występują-
cej wśród nich różnorodności.

Klata chciał dokonać uniwersalizacji doświadczenia kobiecego zapisanego 
w tekście Keff. Pytanie tylko, dlaczego właśnie za uniwersalne uznał doświad-
czenie polskie, a nie żydowskie? W rozmowie po pokazie tego spektaklu pod-
czas Boskiej Komedii w Krakowie w 2011 roku reżyser stwierdził, że usunął 
epilog, ponieważ jest zbyt publicystyczny i podejmuje kwestię, o której wszy-
scy doskonale wiedzą. Można zgodzić się z takim stwierdzeniem – faktycznie, 
w porównaniu z wielowarstwowymi, posługującymi się skojarzeniami mitycz-
nymi i popkulturowymi wcześniejszymi fragmentami – ostatnia scena jest 
zaskakująco jednoznaczna i bezpośrednia. Autorka nie ujęła jej też w jakieś 
metaforyczne ramy, problem antysemityzmu – zarówno w tym fragmencie, 
jak i w innych – zaprezentowała w sposób bardzo bezpośredni. Jednocześnie 
zarówno w spektaklu, jak i wywiadzie zbagatelizowane zostało podstawowe 
doświadczenie wpisane w Utwór… – fundamentalne dla Matki i Córki, jak 
i dla żyjących w Polsce Żydów620. Można też zadać pytanie, dlaczego Klata 
zdecydował się na inscenizację właśnie tego tekstu, skoro jeden z jego głów-
nych tematów – spajających różne warstwy – go nie interesował. Argument, 
że problem polskiego antysemityzmu jest oczywisty, też wydaje się mało 
przekonujący, zważywszy choćby na opór społeczny dotyczący przyjęcia do 
wiadomości, że mord w Jedwabnem był zbrodnią dokonaną przez Polaków 
czy też ostre reakcje wywołane przez raporty na temat polskiej ksenofobii, 
cytowane w poprzednim rozdziale. Klata kwestie polskiego antysemityzmu 
zastąpił refleksją o relacji kobiety i ojczyzny, odwołując się do stereotypowe-
go i powszechnie znanego obrazu Matki-Polki-Żałobnicy-Cierpiętnicy czy 
„kobiety jako Murzyna świata”… W tej podmianie jest więc coś nieoczy-
wistego. Powyższe rozważania stanowią bowiem, w moim odczuciu, dość 
poważny fundament do postawienia tezy, że dokonana w spektaklu Klaty 
uniwersalizacja niwelująca autobiograficzny wymiar tekstu Keff prowadzi 
do zawłaszczenia doświadczenia jednostkowego pisanego z perspektywy In-
nego – przechwycenia jego buntu i włączenia go w głos większości, którym 
dość nieoczekiwanie stają się w jego spektaklu (Matki) Polki.

620 Por. np. S. Zgliczyński, Antysemityzm po polsku; A. Krzemiński, Antysemityzm współczesny. 
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Zwłaszcza że w przedstawieniu dokonuje jeszcze jednego zawłaszczenia 
doświadczenia Innego – tyle że związanego z rasą. Otóż, przywołując me-
taforę „kobiety jako Murzyna świata”, chyba bezwiednie znów wkracza na 
bardzo grząski grunt. Trzeba bowiem pamiętać, jak bardzo takie porównanie 
sytuacji białych kobiet do niewolników raziło czarne feministki, które uwa-
żały, że w ten sposób zmarginalizowana zostaje specyfika ich doświadczenia. 
Porównanie dotyczyło bowiem, ich zdaniem, białych kobiet i czarnych męż-
czyzn, a ignorowało zupełnie odmienność statusu kobiet czarnych – dyskry-
minowanych zarówno przez białych i czarnych mężczyzn, jak i przez białe 
kobiety621. Oczywiście, można w tym miejscu zaprotestować, stwierdzając, 
że Klata w tej kwestii podąża za autorką, która porównała w swoim tekście 
niewolę Córki do niewoli czarnych. Różnica znów tkwi jednak w relacji 
między idiomatycznością pojedynczego przypadku a uogólnieniem. Otóż, 
przywołany w tekście motyw niewolnictwa dotyczy bezpośrednio relacji 
konkretnej Córki i Matki. Opisuje więc opresję między kobietą a kobie-
tą, w jakimś stopniu nawiązując nawet do tego, że dyskryminacja odbywa 
się także w obrębie tej samej płci i jest uzależniona od pozycji oraz zakresu 
władzy jednostek. Gdy natomiast Klata przywołuje metaforę „kobiety jako 
Murzyna świata” i rozciąga ją na wszystkie bohaterki spektaklu – ustawia 
ich pozycję nie tyle względem siebie nawzajem, ile względem społeczeństwa 
i kultury w ogóle – dokonuje zatem daleko idącego uogólnienia, przeciw 
czemu protestowały czarne kobiety.

Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina?622

Konsekwencje gestu usunięcia ze spektaklu elementów autobiograficznych 
obecnych u Keff zmieniają niemal całkowicie wydźwięk tekstu, a w wielu 
aspektach wydają się stanowić jego przeciwieństwo. Klata niewątpliwe miał 
jednak prawo do pominięcia tego wymiaru utworu, podobnie, jak miał pra-
wo do usunięcia kwestii żydowskiej tożsamości bohaterek oraz nałożenia 
na tekst własnych metafor i ram. Utwór o Matce i Ojczyźnie – choć zawie-
ra elementy autobiograficzne – jest przecież kreacją literacką. Zawłaszczenie 
doświadczenia Innego, a konkretnie polskich Żydówek i przepisanie go na 

621 Por. np. bell hooks, Racism and Feminism. The Issue of Accountability [w:] eadem, Aint’t 
I a Woman. Black Women and Feminism Pages, London–Winchester 1990, s. 119–157. 

622 Fragmenty tego podrozdziału weszły w obręb artykułu Poza zasadą poprawności poli-
tycznej. Recepcja inscenizacji „Utworu o Matce i Ojczyźnie” Bożeny Keff / Jenseits des Prinzips der 
Korrektheit. Rezeption der Inszenierung von „Utwór o Matce i Ojczyźnie” von Bożena Keff, tłum. 
A. Grendziak, opublikowanego w książce Mapowanie publiczności / Publikums-Mapping, red. 
A.R. Burzyńska, Szczecin 2015.
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doświadczenie Polek oraz rozciągnięcie doświadczenia czarnoskórych niewol-
ników na sytuację kobiet w ogóle, pomija jednak niezwykle ważną, również 
w tekście Keff, kwestię wpływu narodowości (oraz rasy) na doświadczenie 
i biografię jednostek. Klata, dokonując adaptacji, zniwelował więc zupełnie 
emancypacyjny i krytyczny ładunek tekstu. Gest ten jest o tyle podejrzany, 
że sam tekst wywołał spore kontrowersje. Tym samym Klata, podejmując się 
jego inscenizacji, dokonał jednocześnie neutralizacji subwersywnych, dla nie-
których odbiorców trudnych do zaakceptowania, treści. Przyswoił głos Inne-
go nie tylko na polu artystycznym, ale też – społecznym. O niebezpiecznych 
konsekwencjach tego gestu mogą świadczyć recenzje spektaklu.

Zastanawia to, jak wiele osób gładko przyjęło perspektywę Klaty, nie zasta-
nawiając się, co z niej wynika. W recenzjach dominował ton dający świadectwo 
uldze, że ostatecznie wszyscy jesteśmy tacy sami – skrzywdzeni, żałośni, biedni. 
Los polskich Żydów nie różni się pod tym względem od losu Polaków. Atak 
na Polaków natomiast – dotyczy nie tyle antysemityzmu, ile cierpiętnictwa. 
O to samo można oskarżyć Żydów, a co za tym idzie – „wina” antysemity-
zmu zostaje zniwelowana, rozpływa się w „winie” wspólnej Polakom i Żydom:

Spektakl ma w sobie wiele ze schematu psychoterapeutycznego. Wyzwalanie gnie-
wu, próba zobaczenia siebie jako dziecka pragnącego ciepła, opieki i bezpieczeń-
stwa. U Klaty nie jest to jednak wyłącznie sesja jednej żydowskiej dziewczynki, ale 
ka żdego  nos zącego  na  sob i e  cudze  t r aumy  [podkr. – M.K.] – rodzinne 
albo narodowe. Polscy przodkowie wedle tradycji są dostojni i poważni, spogląda-
ją groźnie z obrazów i domagają się szacunku. Przodkowie żydowscy – tragiczni, 
niemal nieludzcy w grozie. Klata zmienia wszystkich w demoniczne skrzaty: nie-
poważne, zazdrosne i żądne nieustających świadczeń. Przez to pozwala na ulgę, 
oczyszczenie, dystans wobec nieznośnej, krępującej powagi623.

Trauma żydowskiego dziedzictwa, doświadczenie Holokaustu, antysemityzmu, 
choć wyraźne, stają się jednym z wielu kluczy do tego utworu. Bo tak naprawdę 
wszy s cy  [podkr. – M.K.] jesteśmy obywatelami tego pierwotnego, zniewolonego 
ludu. Wciąż nosimy żałobę po ofiarach naszej historii i jeszcze nie starliśmy z twa-
rzy wojennych malunków, nawet jeśli jedyna wojna, na jaką mogą nas zaprowa-
dzić, toczy się w czterech ścianach naszych domów624.

Oca lona  z  Holokaus tu  matka, zarażająca córkę swoją wojenną traumą, czy-
niąca ją niewolnikiem swojej wizji świata, zmuszająca do uczestnictwa w codzien-
nym, niekończącym się rytuale chorej pamięci, j e s t  tu  j ednocze śn i e  o j c zy -
zną  –  Po l ską  [podkr. – M.K.] – zniewalającą swoich obywateli do obchodzenia 
kolejnych krwawych rocznic i odprawiania żałoby narodowej. Jest jednocześnie 

623 J. Derkaczew, Jana Klaty wyzwalanie z polskości, „Gazeta Wyborcza”, 8 I 2011, http://
wyborcza.pl/1,75475,8918023,Jana_Klaty_wyzwalanie_z_polskosci.html [dostęp 17.03.2016]. 

624 M. Piekarska, Jan Klata wypędza w Teatrze Polskim demony z szafy, „Gazeta Wybor-
cza – Wrocław” 2011, nr 7, http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,8928526,Jan_Klata_
wypedza_w_Teatrze_Polskim_demony_z_szafy.html [dostęp 26.02.2016].
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patriarchalną kulturą, wpychającą kobiety w Grottgerowskie czarne suknie polskich 
wdów, w role biernych świadków tworzonej przez mężczyzn historii625. 

W łagodniejszej wersji los bohaterek jest po prostu losem wszystkich kobiet:

Żydowskie bohaterki Bożeny Keff są samotne. Generalnie: kobiety są samotne. 
W groteskowej wizji polskiej historii zdradziła je zarówno „żydokomuna”, jak 
i mężczyźni. Wierni pozostają tylko antysemici i prześladowcy626. 

W bardziej radykalnej, zrównane z sobą doświadczenie polskie i żydow-
skie staje się doświadczeniem po prostu ludzkim:

Rozliczenia z polskością i refleksy Holokaustu, które brzmią bardzo mocno w lek-
turze tekstu, Klata uniwersalizuje, umieszczając je w perspektywie antropologicz-
nej. Idzie w głąb dziejów gatunku ludzkiego, szukając w nich mechanizmów pier-
wotnych, plemiennych, wciąż aktywnych w życiu współczesnych społeczeństw627. 

Tylko nieliczni widzą w tym geście zrównania coś niepokojącego. Obok 
przywołanego we wstępie artykułu Ewy Guderian-Czaplińskiej wymienić 
można jeszcze tekst Katarzyny Stróżyk porównującej inscenizację Klaty 
z – preferowaną przez Keff – wersją Marcina Libera, która bardzo mocno 
podkreślała zarówno autobiografizm, jak i doświadczenie Holokaustu oraz 
polski antysemityzm, a co za tym idzie – inność bohaterek w polskiej wspól-
nocie narodowej:

Szczecińska realizacja to kameralny dramat o trudnych relacjach łączących córkę 
i jej dźwigającą traumę Holokaustu matkę, nałożony na tło z polskich fobii naro-
dowych. W Utworze z Wrocławia treść starannie przykrywa efektowna strona reali-
zacyjna. Metalowe szafy, miotające się między nimi aktorki, scenograficzne odwo-
łania do kultur afrykańskich, nawiązania do niewolnictwa – wszystko to wygląda 
ładnie, tylko jakoś nie porusza. Przy wbijających w fotel emocjach w spektaklu 
Libera wersja Klaty wydaje się uboga, płaska, rozczarowująca628. 

Dużo częściej odnaleźć można jednak głosy bardzo wysoko oceniające 
adaptację Klaty:

625 M. Szpecht, Opowieści tęczowe według Sienkiewicza i innych, www.g-punkt.pl/29.12.11, 
5 I 2012, http://lewica.pl/?id=25880&tytul=Magda-Szpecht:-Opowie%B6ci-t%EAczowe-
-wed%B3ug-Sienkiewicza-i-innych [dostęp 26.02.2016]. 

626 J. Cieślak, Horror polskiej wojny domowej, „Rzeczpospolita”, 10 I 2011, http://archiwum.
rp.pl/artykul/1011445-Horror-polskiej-wojny-domowej.html [dostęp 26.02.2016].

627 J. Kowalska, Czarne jest piękne!, „Teatr” 2011, nr 3, http://www.teatr-pismo.pl/archi-
walna/index.php?sub=archiwum&f=pokaz&nr=1454&pnr=64 [dostęp 26.02.2016]. 

628 K. Stróżyk, Sukces Kontrapunktu, „Kurier Szczeciński”, 20 IV 2011, http://www.e-
-teatr.pl/pl/artykuly/115692.html [dostęp 26.02.2016]; Podobną opinię wyraża E. Podgajna, 
Kontrapunkt się sprawdza, „Gazeta Wyborcza – Szczecin” 2011, http://www.e-teatr.pl/pl/arty-
kuly/115535.html [dostęp 26.02.2016].
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Chwała należy się reżyserowi także za zminimalizowanie wątków Holokaustu 
i relacji polsko-żydowskich, czym zawczasu przezornie uwalnia przedstawienie od 
grzechu aktualności629. 

Najbardziej symptomatyczne wydają się jednak teksty, które omówienie 
spektaklu Klaty wykorzystują do bezpośredniego ataku na Keff. W pierw-
szym z nich Krzysztof Kucharski pisze:

Autorka Utworu o Matce i Ojczyźnie jest o rok ode mnie młodsza. Oboje urodzi-
liśmy się po wojnie w Polsce. Teoretycznie moglibyśmy chodzić do jednej klasy. 
Tym bardziej że w mojej klasie szkoły podstawowej na trzydziestu paru uczniów 
większość stanowiły dzieci pochodzenia żydowskiego.
 Gdy ja walnąłem kolegę reprezentującego większość, moją mamę wzywano 
do szkoły i oskarżano, że wychowuje mnie w duchu antysemickim. Ale jeśli kole-
ga z grupy większościowej podbił mi oko, wychowawczyni klasy rozkładała ręce 
i z rozbrajającym uśmiechem mówiła: – Wie pani, to są chłopcy, mają po siedem, 
osiem lat i czasami się biją, a tak w ogóle to się lubią. Ja to widzę.
 To prawda. Wszystkie moje sympatie z tamtych lat były Żydówkami i miesz-
kały na ul. Włodkowica. Wśród Żydów miałem i mam wielu przyjaciół. Ale nie 
mogę ciągle klękać i przepraszać za pogromy na czele z Jedwabnem i „głęboko za-
korzeniony” antysemityzm polski, bo nie mam z tym nic wspólnego, jak większość 
ludzi, także Polaków. Jak mam to udowodnić wszystkim Żydom na świecie, a tym 
mieszkającym w Polsce w szczególności?630 

Z jednej strony więc udowadnia, że ostre podziały na Polaków i Żydów 
istniały w przeszłości, co wynika z  innego ich traktowania w jego szkole, 
oraz istnieją nadal, skoro sam dzieli swoich przyjaciół na Żydów i nie-Ży-
dów. Twierdząc, że podobnie jak wielu ludzi nie jest antysemitą, ale nie ma 
ochoty wciąż tego udowadniać, sugeruje, iż problem ten jest w istocie kon-
struowany przez Żydów. Co ciekawe, dokonuje odwrócenia perspektywy, 
ustawiając w tej konfrontacji siebie i innych Polaków w pozycji ofiar. To on 
przecież był w szkole gorzej traktowany, a teraz jest cały czas zmuszany do 
przepraszania za pogromy i uprzedzenia, z którymi „nie ma nic wspólnego”. 
Wnioskować można więc, że antysemityzm jest wytworem Żydów i stanowi 
narzędzie dyskryminacji Polaków. To Polacy, a nie Żydzi, są prześladowani 
antysemityzmem. Wywód ten – mimo zapewnień autora – stanowi przykład 
dość typowej retoryki antysemickiej. Przypomina przywołane na początku 
poprzedniego rozdziału reakcje prawicowców na raport Monitorowanie treści 
rasistowskich, ksenofobicznych i antysemickich w polskiej prasie, którzy również 

629 Ł. Kaczyński, Chora i drapieżna jest Matka Pol(s)ka nasza, „Polska Dziennik Łódzki”, 
24 III 2011, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/113792.html [dostęp 26.02.2016].

630 K. Kucharski, Ja ciągle na klęczkach – po premierze „Utworu o Matce i Ojczyźnie”, „Pol-
ska Gazeta Wrocławska online”, 10 I 2011, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/108865.html 
[dostęp 26.02.2016].
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twierdzili, że antysemityzm nie istnieje, a wszelkie dowody na jego obecność 
w życiu społecznym są absurdalne i wyolbrzymione. Zastanawia też fakt, że 
autor, nie czując się antysemitą i nie mając – jak twierdzi – nic wspólnego 
z pogromem w Jedwabnem, niemal automatycznie zakłada, że problem ten 
nie istnieje w ogóle. Nie dopuszcza nawet myśli, że w Polsce mogą żyć an-
tysemici. To tak, jakby zakładał pewną jednolitość poglądów całego narodu 
i mierzył je własną miarą, nie przyjmując do wiadomości jakichkolwiek od-
stępstw od ustanowionej przez niego „normy”. W dalszej części tekstu Ku-
charski wskazuje na antypatriotyzm Keff – czyniąc z tego niebezpośredni 
może, ale jednak dość wyraźny zarzut:

Autorka Utworu..., choć całe życie mieszka w Polsce, uważa się za Europejkę. Iro-
nizuje, że ze względu na relacje polsko-żydowskie mieszka w kraju ohydnym. Za-
kładam, że jest to prowokacja artystyczna, a nie nacjonalistyczne bebechy, jednak 
nie ma w tym Utworze... ani jednego ciepłego słowa o Polakach. I być nie musi. 
Mnie to jest niepotrzebne631. 

Kucharski sugeruje więc, że to Żydzi nie chcą się zasymilować, że to oni 
tworzą podziały, a mieszkając w Polsce, jednocześnie szargają jej imię, snując 
fałszywe oszczerstwa. Może nawet zarzuca im brak wdzięczności dla narodu, 
który ich przyjął, pokazuje zarazem własną wspaniałomyślność, pisząc, że on 
podziękowań i miłych słów nie potrzebuje? Istotny jest także jego komentarz 
odnośnie do spektaklu. Choć Kucharski nie pisze tego wprost, z jego teks-
tu można wywnioskować, że adaptacja Klaty jest ciekawsza od tekstu Keff, 
którego w rezultacie lepiej w ogóle nie czytać:

Czasami warto iść do teatru i nie czytać wcześniej słowo po słowie tego, co autor-
ka chciała powiedzieć w swoim dziele. Teatralny publicysta Jan Klata każdą swo-
ją wypowiedzią stara się prowokować. Ta prowokacja wobec mnie udała mu się 
po raz trzeci632. 

Na czym dokładnie ta prowokacja polega – nie pisze. Można jednak snuć 
pewne domysły w kontekście kolejnego fragmentu:

Jan Klata podchwycił wszystkie utkane w tę opowieść ironiczno-groteskowe mo-
menty i jeszcze mocniej je uwypuklił. A nawet dodał coś od siebie, jak na przykład 
koncertową scenę na różne instrumenty perkusyjne (brawa przy otwartej kurtynie) 
czy pomysł obsadzenia Wojciecha Ziemiańskiego w roli matki i córki, co jest dia-
belskim pomysłem. Pozwala nam nabrać więcej dystansu do tego tekstu. Okazało 
się, że Wojtek przebrany za kobietę ma najzgrabniejsze łydki633. 

631 Ibidem.
632 Ibidem.
633 Ibidem.



250 Pytanie o wspólnotę. Jerzy Grzegorzewski i Jan Klata

Analizując wszystkie te cytaty razem, można dojść do wniosku, że pro-
wokacja Klaty polegała na doborze tekstu. Na szczęście jednak, reżyser od-
niósł się do niego ironicznie, wywołując tym samym aprobatę Kucharskiego. 
W świetle tej recenzji można stwierdzić, że Klata wystawił utwór Keff po to, 
by się od niego zdystansować, a może nawet, by go ośmieszyć.

Kolejny tekst – dużo ostrzejszy w wymowie, publikowany na łamach 
skrajnie prawicowej gazety „Uważam Rze”– operuje podobną retoryką. Jego 
autor – Andrzej Horubała – również zarzuca Keff, a wraz z nią innym two-
rzącym polskim Żydówkom antypatriotyzm, czy wręcz wściekłe niszczenie 
polskiej tradycji, zajadłość i sztuczne tworzenie podziałów (a więc konstru-
owanie antysemityzmu):

Niesamowitym fenomenem lekturowym są dzieła artystyczne polskich Żydówek 
zaangażowanych w kreowanie tu nowego wspaniałego świata, w których dokonują 
one wiwisekcji własnych traum i lęków. Czytając My z Jedwabnego Anny Bikont czy 
Utwór o Matce i Ojczyźnie Bożeny Umińskiej-Keff, łapałem się na tym, że pewne 
fragmenty pozwalały zapomnieć o zajadłości autorek w walce z tradycyjną Polską 
i budziły we mnie współczucie pomieszane ze wzruszeniem634. 

Siebie kreuje na człowieka wrażliwego, który chciałby zakopać sztuczne 
podziały:

Dziennikowe zapiski Bikont o mocowaniu się z cieniem Jedwabnego, notki jej 
podróży po prowincji czy poemat Keff o toksycznej matce, która tragedią Holo-
kaustu zatruła jej całe życie – to wszystko przemawiało bardzo silnie i prowadziło 
nawet do chwilowego złudzenia, że dałoby się dogadać, że można sobie wzajemnie 
współczuć i rozmawiać bez strażników politycznej poprawności, bez straszaków 
interpretacji przypisujących sobie wzajem złe intencje635. 

Warto zauważyć, że sugerując wzajemne współczucie, zrównuje z sobą 
cierpienia Polaków i Żydów. Poza tym wskazuje, że przeszkodą w pojedna-
niu są Żydzi, zmuszający wszystkich do „politycznej poprawności”. Co cie-
kawe – autor w całym tekście czyni Klatę swoim sprzymierzeńcem. Najpierw 
przypisuje mu podobne do swoich intencje, pisząc:

Z takiego założenia-złudzenia wychodził być może Jan Klata, biorąc na warsztat 
nominowany do nagrody Nike Utwór o Matce i Ojczyźnie Bożeny Keff636. 

Autor wnioskuje tak, ponieważ:

634 A. Horubała, Śpiewogra o traumie, „Uważam Rze” 2011, nr 3, http://www.e-teatr.pl/
pl/artykuly/111569.html [dostęp 26.02.2016].

635 Ibidem.
636 Ibidem. 
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[…] lament przejrzałej kobiety, urodzonej tuż po wojnie, uczynił Klata – wcale 
nie wbrew tekstowi Bożeny Keff – fascynującym kolorowym przedstawieniem637. 

Do kwestii mizoginizmu tej recenzji jeszcze powrócę, na razie chciałabym 
jednak zwrócić uwagę na określenie „przejrzała kobieta”, które ma z pew-
nością ośmieszyć i zdeprecjonować Keff. W takiej perspektywie cierpienie, 
o którym pisze, zostaje niby mimochodem zdiagnozowane jako frustracja 
lub wręcz histeria starzejącej się kobiety. „Przejrzała” Keff nie stanowi warto-
ści jako kobieta na „rynku męskiego pożądania”, co czyni ją w patriarchalnej 
kulturze, której reprezentantem jest Horubała, w ogóle bezwartościową i ża-
łosną. Priorytety tej męskiej kultury autor ustawia zresztą w kolejnym zdaniu:

Taksówkarz wiozący mnie na spektakl zadał mi prawdziwie mę sk i e  py t an i e : 
do  bu rde lu  c zy  do  t e a t r u  [podkr. – M.K.]638.

Ta wzmianka o  burdelu zaraz po sformułowaniu „przejrzała kobie-
ta” – choć z pozoru wydaje się jedynie żartem, w istocie buduje ostry kon-
trast. W podtekście – Keff, która jest już „bezużyteczna” jako kobieta, może 
tylko pisać pełne wściekłości teksty dla teatru.

W tym krótkim określeniu autor gwałtownie usuwa Keff z kontekstu 
historycznego, unieważnia wpływ przekazywanej jej przez matkę postholo-
kaustowej traumy oraz doświadczany antysemityzm. Klatę zaś czyni swoim 
sprzymierzeńcem, ogłaszając, że w pojedynku z rozwścieczoną, podstarzałą, 
sfrustrowaną autorką:

Zwycięża sztuka, zwycięża teatr. […] Triumfuje sztuka. Ale przez to opowieść 
o traumie nie ma puenty639. 

Impulsem do wniosków, że Klata podziela poglądy autora, jest nie tylko 
forma teatralna, która niweluje znaczenia tekstu, ale też zmiany dokonane 
w dramacie, czyli właśnie usunięcie kwestii polskiego antysemityzmu. Co 
więcej, Horubała kreuje Klatę, podobnie jak siebie, na wrażliwego protek-
tora autorki. W rezultacie, o ile on chciałby się z polskimi Żydówkami „do-
gadać”, o tyle Klata chroni Keff przed nią samą:

Klata świadomie rezygnuje z finału z wersji drukowanej. […] nie podbija tego wąt-
ku, może dlatego, że widzi, iż tego rodzaju pomysł na finał byłby zbyt jaskrawym 
oskarżeniem samej autorki, która mimowolnie pokazuje, że drogą do pojednania 
z toksyczną matką jest tropienie antysemityzmu i ciągłe obsadzanie się w roli ofia-
ry. Poprzedzająca końcówkę poematu rozmowa na temat pomnika Dmowskiego 
dowodzi, że zgoda między matką a córką może się odbyć tylko w imię nienawiści 

637 Ibidem. 
638 Ibidem.
639 Ibidem.
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do wyimaginowanej antysemickiej Polski. I że toksyczna matka stworzyła tok-
syczną córkę640. 

Klata zmienia więc wydźwięk tekstu, by ustrzec Keff przed oskarżeniami, 
które autor kieruje w stronę wszystkich artystek Żydówek. Keff bowiem ewi-
dentnie, według Horubały, pokazuje, że antysemityzm jest wytworem nawet 
nie tyle Żydów, ile starych, sfrustrowanych, pozbawionych męskiego protek-
tora kobiet Żydówek. W ostrzejszy niż Kucharski i zdecydowanie bardziej 
mizoginiczny sposób Horubała uruchamia tę samą retorykę – antysemityzm 
jest narzędziem opresji stosowanym przez Żydów wobec Polaków. Czemu 
jednak nie ma żalu do Klaty, że „nie dociska gazu do dechy”? Wydaje się, że 
poziom zdeprecjonowania tematyki utworu i światło, w jakim ten zabieg sta-
wia autorkę dramatu, w zupełności Horubale wystarcza – pozwala bowiem 
wysnuć powyżej zacytowane wnioski. Temu widzowi, który ma jeszcze jakieś 
wątpliwości co do Keff i jej utworu, autor podsuwa wizję:

Może więc trzeba […] po obejrzeniu spektaklu i lekturze Utworu... wejść w Inter-
net i zmiksować ostatnią scenę z przychodni ze wspomnieniami Bożeny Umińskiej-
-Keff, jak protestuje wobec obecności krzyża w poczekalni lekarskiej, jak naskakując 
na sekretarkę, walczy z obrazkiem z Matką Boską zawieszonym w sekretariacie Wy-
działu Filozofii UW... Może trzeba to zrobić. By powrócić na ziemię. Do Polski641. 

W tym ostatnim, najbardziej zajadłym fragmencie autor buduje dość 
powszechny obraz Żydówki zaciekle niszczącej Polską kulturę i katolicyzm. 
Po czym puentuje tekst spokojną wizją powrotu „do Polski” – na bezpiecz-
ny, racjonalny, katolicki i konserwatywny grunt. I choć sam spektakl jeszcze 
nie umożliwia tego błogiego powrotu „na ziemię”, to jednak toruje do nie-
go drogę. Klata z obcej, irracjonalnej, niebezpiecznej rzeczywistości kreowa-
nej przez Keff, kieruje widza ku bezpiecznej polskości. W tej retoryce reży-
ser inscenizuje tekst Keff nie po to, by dać mu wybrzmieć, lecz po to, by go 
zneutralizować i ośmieszyć.

W ten sposób Klata, pomijając temat antysemityzmu, uruchamia odbiór, 
który demaskuje postawy antyżydowskie. Ujawnia więc łatwość, z jaką do-
konuje się zrównanie doświadczenia polskiego i żydowskiego, co wskazywać 
może na realność teorii „konkurencji mesjanizmów”, przywołanej też przez 
samą autorkę tekstu w wywiadzie z Martą Bryś:

Matka i Córka są w konflikcie, ale przecież potrafią odczuwać to, co z zewnątrz 
i tak wrzuci je do jednej kategorii, wiedzą, że tam będą „Żydówami” – i na tym 
koniec. Co tam te ich cierpienia, te ich jęki – Polacy, to są dopiero cierpiętnicy642. 

640 Ibidem.
641 Ibidem. 
642 Sztuka nie jest od sprawiedliwości.
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W kontekście recepcji Ziemi obiecanej – w obrębie której recenzenci tak czę-
sto domagali się wydobycia kwestii różnic narodowych – brak podobnego od-
zewu w przypadku Utworu o Matce i Ojczyźnie wydaje się natomiast wskazywać 
na pewne, może podświadome, preferencje piszących. Można bowiem wysnuć 
wniosek, że różnice narodowe są kwestią pożądaną tam, gdzie ograniczają się 
do tendencyjnie wartościujących, utartych stereotypów oraz zakorzenionego 
w tradycji kolorytu kulturowego. Są wtedy nie tylko atrakcyjne, ale też poma-
gają kategoryzować świat przedstawiony i postaci. Tam jednak, gdzie pojawiają 
się jako konkretny problem – antysemityzm, którego źródło może tkwić właś-
nie w tym stereotypowym myśleniu, bez protestu przyjmuje się ich pominięcie.

Te intuicje w pewnym stopniu potwierdza odbiór bardzo wiernej teks-
towi inscenizacji Marcina Libera, który nie tylko podkreślił autobiografizm 
Utworu…, wprowadzając do spektaklu fragmenty wywiadu z Bożeną Keff, 
zamieszczonego w „Gazecie Wyborczej”643, ale też wydobył kwestię antysemi-
tyzmu. Reżyser wprowadził bowiem „chór prawdziwych Polaków” w strojach 
ludowych, który – wyświetlony na ekranach – towarzyszył agonowi Matki 
i Córki. To właśnie ten chór wypowiadał antysemickie bluzgi z epilogu. Jak 
zauważa Ewa Guderian-Czaplińska:

Ekrany pełnią w spektaklu funkcję świata za oknem, wyobraźni Usi, ale równie do-
brze mogą być projekcjami telewizyjnymi, w podwójnym znaczeniu słowa „projek-
cja”. Pokazują bowiem, skąd sączy się jad, jak się dokonuje infekcja umysłów: rozmo-
wy o tym, że Żydzi powinni wreszcie przeprosić „za krew na macę, za żydokomunę, 
za ubecję i za kapitalizm”, toczą się całkiem naturalnie, w tonie lekkiej pogwarki, 
pełnego porozumienia i całkowitej pewności, że to słuszne i właściwe. Dopiero po-
tem język się wynaturza, twarze wykrzywiają, a ludowy zespół rusza w taniec644. 

Tak ostre wydobycie tematu z pozoru skutecznie prowokuje dyskusję, po-
nieważ kwestia antysemityzmu pojawia się w niemal każdej recenzji. Prob-
lem ten poruszany jest jednak w tekstach w dość konwencjonalny, popraw-
ny politycznie sposób, nie wywołuje nadmiernych kontrowersji. Najczęściej 
bowiem wątek ten ogranicza się do stwierdzenia:

Liber i Keff dość ostro obchodzą się z polskim antysemityzmem, który tutaj jest 
wszechobecny. Dla Polaka Żyd to wyłącznie zagrożenie i kozioł ofiarny. Na niego 
zrzucane są wszystkie grzechy i to on musi wciąż pokutować. Właściwie w Utwo-
rze Polacy na równi z Niemcami są odpowiedzialni za zagładę Żydów, a nawet jeśli 
nie wszyscy przyłożyli do tego rękę, to w ich duszach wciąż góruje nienawiść i ok-
rucieństwo w stosunku do tego narodu. Widzimy Polaków, którzy pod okryciem 
patriotyzmu są nieznającymi historii, zgorzkniałymi ignorantami645.

643 Nielegalny plik.
644 E. Guderian-Czaplińska, Próby utworu.
645 A. Pasek, Lustro czy karykatura – premiera spektaklu „Utwór o Matce i Ojczyźnie”, „Portal Re-

gionalny Stetinum.pl”, 29 III 2010, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/90950.html [dostęp 26.02.2016]. 
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Utwór..., będąc kolejnym tekstem podejmującym tematykę Holokaustu i sto-
sunków polsko-żydowskich, nie przestaje być opowieścią o życiu w PRL, kie-
dy to kształtował się nowy, narodowo-przaśny rodzaj antysemityzmu, kse-
nofobii, frustracji. Zjawisk, które nie skończyły się wraz z jego upadkiem. 
Zygarlicka opowiada pod koniec spektaklu o tym, jak próbowała się przyłą-
czyć do solidarnościowego pochodu. Jakiś mężczyzna krzyknął do niej po-
rozumiewawczo: zrobimy wreszcie porządek z tymi Żydami! Wtedy od po-
chodu się odłączyła646.

Reżyser znajduje w poemacie Keff zderzenie dwóch nieskończonych przestrzeni: 
niepojętości żydowskiego losu i aberracji polskiego antysemityzmu. […] Naj-
ciekawszy w spektaklu Libera jest nagrany na wideo chór, panopticum ludo-
wych przebierańców. Sól tej ziemi i jednocześnie kwintesencja polskich przywar 
i chorób. Góral, co by zabił Żyda i nawet nie splunął, Łowiczanka, co pamięta 
Jedwabne, Krakowianki z odebranych żydowskich kamienic. Brak było chy-
ba tylko bractwa kurkowego, no ale oni zagrali ostatnio w  innym spektaklu 
narodowym647. 

To, co uderza w tych recenzjach, to pewna łatwość w przyznaniu, że Polacy 
są antysemitami. Odnieść można jednak wrażenie, że wynika to z identyfi-
kacji antysemityzmu z „jakimiś” Polakami – albo bliżej nieokreślonymi, albo 
skojarzonymi z konkretnymi ugrupowaniami politycznymi czy też grupami 
etnicznymi; problem ten wydaje się jednak autorów osobiście nie dotyczyć. 
W innych tekstach pojawia się jednak stwierdzenie, że temat ten odnosi się 
nie do „jakichś Polaków”, ale „nas”:

Zaśpiew „Żydy, Żydy!” – w różnych formach i różnym nasileniu (np. jako „Widzew, 
Widzew!”) – wraca raz po raz, tak jak główny wątek przedstawienia: Zagłada, jej 
źródła i echa. A więc i na s z a  [podkr. – M.K.] polska nietolerancja – ta codzien-
na, bez idei, za to ze stałą listą obsesji i rosnących pretensji, i antysemityzm – po-
wszedni, zapętlony w politykę, tym bardziej napastliwy, im bardziej odrzucany. Jest 
taka przejmująca, boleśnie ironiczna fraza wykrzykiwana przez chór, która oddaje 
w skrócie całą grozę i absurd owych fobii: „Żydzi niby zabici, ale wiecznie żywi, 
mają taką moc, że mnożą się martwi”648.

To głos wobec problemu antysemityzmu uwiera, momentami boli i przede wszyst-
kim uświadamia, ile jeszcze w relacjach polsko-żydowskich jest do zrobienia649. 

646 J. Derkaczew, Czym ta trauma? Mą ojczyzną..., „Gazeta Wyborcza”, 2 IV 2010, http://
www.e-teatr.pl/pl/artykuly/91286.html [dostęp 26.02.2016].

647 Ł. Drewniak, O córce i matczyźnie, „Dziennik Gazeta Prawna”, 30 IV 2010, http://www.e-
-teatr.pl/pl/artykuly/93126.html?josso_assertion_id=9541942433D01471 [dostęp 26.02.2016].

648 A.D. Liskowacki, Przeciąganie struny, „Kurier Szczeciński”, 15 VI 2010, http://www.e-
-teatr.pl/pl/artykuly/96511.html [dostęp 26.02.2016].

649 Ł. Rudziński, R@Port na półmetku, www.trojmiasto.pl, 26 XI 2010, http://www.e-teatr.
pl/pl/artykuly/106811.html [dostęp 26.02.2016].
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Znaleźć można też fragmenty, z których wynika, że temat ten bardzo bez-
pośrednio uderzał w widzów:

Utwór i spektakl pokazują dalekosiężne konsekwencje wojny. Jest bardzo ważny 
dla Polski, ale też dla młodych Niemców. Dopóki cierpieć będą następne pokolenia 
ofiar, potomkom ludzi odpowiedzialnych za to cierpienie nie wolno zapomnieć. 
Utwór... i spektakl mówią o nienawiści do obcego, o niszczeniu wszystkich, których 
uznamy za na przykład „Żydów” czy „lesbije”. Podczas nagrywania antysemickie-
go wrzasku niektórym aktor(k)om z chóru podobno robiło się niedobrze. Amok 
zagrany został doskonale, lecz ładunek emocji był nie do wytrzymania. […] Nie 
ma litości dla widzów, bełkot antysemitów i kaleczący się ojciec wyświetlani są na 
ścianach tak długo, aż odwracamy oczy650.

W pewnym momencie światło wydobywa rząd widzów przemienionych w chór, 
a więc to o nas, nie o naszych sąsiadach. To boli. Ma boleć651.

Część publiczności zbulwersował spektakl pt. Utwór o Matce i Ojczyźnie Teatru 
Współczesnego ze Szczecina, gdzie Polacy przedstawieni zostali jako rozhisteryzo-
wana tłuszcza pełna fobii, uprzedzeń i braku tolerancji. Życie rodzinne Polaków jest 
toksyczną nienawiścią. Polacy żyją przeszłością pełną antysemityzmu i rasizmu652.

Utworowi o Matce i Ojczyźnie w reżyserii Marcina Libera udało się nawet skłonić 
część widowni do […] dobrowolnego zebrania ciosów: za antysemityzm, niezro-
zumienie starszych osób, opluwanie historii653. 

Uwagę zwraca jednak bardzo duży stopień ogólności takich stwierdzeń. 
W większości fragmentów nie wiadomo też, co tak naprawdę jest bolesne dla 
widzów: czy zarzut, że jako Polacy noszą w sobie silnie zakorzeniony – często 
ukryty w podświadomości – antysemityzm, czy też poczucie współodpowie-
dzialności za akty antysemityzmu, które choć nie są udziałem autorów recen-
zji, to dokonują się niemal codziennie na ich oczach, czy też fakt, że muszą żyć 
w antysemickim społeczeństwie… Poza tym zaprezentowana w nich refleksja 
na temat stosunków polsko-żydowskich wydaje się tyleż poprawna politycz-
nie, ile banalna i nieistotna. Oprócz deklarowanego przez niektórych wstrząsu 
i bólu, które nie wiadomo czego konkretnie dotyczą, teksty zawierają jedynie 
stwierdzenia, że antysemityzm istnieje, że w kwestii stosunków polsko-żydow-
skich jest jeszcze dużo do zrobienia, lub że młode pokolenie musi pamiętać 
o winach swoich przodków. Ciekawe natomiast, że nie ma w tych recenzjach 

650 B. Helbig-Mischewski, Ty jesteś jak Adolf Hitler, „Pogranicza” 2010, nr 2, http://www.e-
-teatr.pl/pl/artykuly/107412.html [dostęp 26.02.2016].

651 T. Miłkowski, Witkacy na kacu, „Przegląd” 2010, nr 16, http://www.e-teatr.pl/pl/arty-
kuly/115695.html [dostęp 26.02.2016].

652 M. Rutkowska, Teatralny eklektyzm, „Tygodnik Ciechanowski” 2011, nr 19, http://
www.e-teatr.pl/pl/artykuly/118050.html [dostęp 26.02.2016].

653 Ł. Rudziński, R@Port na półmetku.
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nic o odpowiedzialności każdego obywatela za poziom współczesnej debaty 
na ten temat. Podkreśla się raczej ból, obrzydzenie, absurd – uczucia, dzięki 
którym piszący paradoksalnie dystansują się od problemu. Poza tym w tych 
samych tekstach można znaleźć opinie, że temat Holokaustu i antysemityzmu 
jest „ograny”654, że reżyser wydaje się „nie doceniać inteligencji widza”, o czym 
świadczy „przedłużający się epilog, w którym wracają wygrane już nuty”655 
(chodzi więc o zbyt napastliwie wydobywanie kwestii antysemityzmu, która 
jest przecież podstawowym tematem tego fragmentu). Na dość konwencjo-
nalny odbiór wskazywać mogą też zdania typu:

Utwór o Matce i Ojczyźnie przygotowany przez Marcina Libera w Teatrze Współczes-
nym w Szczecinie to kolejny przykład udanego spektaklu opisujący antysemityzm656. 

Mimo stwierdzenia o sukcesie, swoim zrównoważonym i zimnym tonem 
wydają się one zaprzeczać skuteczności przedstawienia.  

Na źródło powtarzającego się w wielu recenzjach podtekstu, że antyse-
mityzm dotyczy jedynie jakiejś określonej grupy Polaków, wskazywać może 
spostrzeżenie Guderian-Czaplińskiej:

[…] wolałabym jednak, żeby „prawdziwi Polacy” nie występowali w strojach lu-
dowych… To jest może nazbyt łatwa identyfikacja657. 

Inną przyczynę nieskuteczności w wywoływaniu społecznej dyskusji czy 
też w naruszeniu przyzwyczajeń myślowych i językowych w ujmowaniu kwe-
stii antysemityzmu wskazuje natomiast Jacek Cieślak:

W Utworze o Matce i Ojczyźnie Liber sportretował tzw. zoologiczny antysemityzm 
Polaków. Demirski i Strzępka kpią z pokazywania go zgodnie ze stereotypem po-
prawności politycznej – wtedy bowiem staje się moralną łatwizną658. 

Spektakl Klaty pomijający temat antysemityzmu wywołał znacznie ciekawsze 
i symptomatyczne reakcje. Nawet gdy weźmiemy pod uwagę, że język recenzji 
teatralnych jest mocno ograniczony i skonwencjonalizowany, wrocławskie przed-
stawienie okazało się dużo skuteczniej odsłaniać problem społeczny i strategie 
radzenia sobie z nim. Analizowany w tym świetle Utwór o Matce i Ojczyźnie 
Klaty nie tylko niweluje akt buntu i potrzebę emancypacji mniejszości, ale też 

654 T. Maciejewski, Rozprawa z plantatorką cierpienia. I antysemityzmem, „Gazeta Wy-
borcza  –  Szczecin”, 29 III 2010, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/90922.html [dostęp 
26.02.2016].

655 A.D. Liskowacki, op. cit.
656 Ł. Rudziński, R@Port na półmetku.
657 E. Guderian-Czaplińska, Próby utworu, s. 14.
658 J. Cieślak, Teatr jak śmietnik i burdel, „Rzeczpospolita”, 15 IV 2011, http://www.e-

-teatr.pl/pl/artykuly/115323.html [dostęp 26.02.2016].
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wskazuje na ich pozorność w życiu społecznym. Pojawiają się one bowiem naj-
częściej, jak w przypadku debaty medialnej o spektaklu Libera, jedynie na po-
ziomie deklaratywnym, nie zaś faktycznym. Taka emancypacja nie ma wymiaru 
performatywnego, nie zmienia stosunków społecznych – przeciwnie, sprowa-
dzając temat na poziom poprawności politycznej, utrwala istniejące status quo.

Być czy nie być feminist(k)ą?659

Podobnie pozorna wydaje się emancypacja kobiet w spektaklach Jana Klaty. Co 
jakiś czas pojawiają się bowiem głosy o feminizmie tego reżysera i o transgre-
syjnym wymiarze kobiecych postaci w jego spektaklach. Takie opinie towarzy-
szyły rozmowie wokół Ziemi obiecanej czy właśnie Utworu o Matce i Ojczyźnie. 
Jak mi się wydaje, choć w obu spektaklach można znaleźć przesłanki dla takich 
opinii, w obu przypadkach są też bardzo ważne argumenty, by taką tezę odrzu-
cić. O tej podwójności świadczą i tym razem recenzje. Główna różnica w oce-
nie „feministycznego” przesłania reżysera wynika chyba ze sposobu rozumienia 
tego terminu. Recenzenci uważający Ziemię obiecaną za spektakl, w którym Kla-
ta „staje po stronie kobiet”660, przytaczają argument, że Klata ujawnia opresję, 
jakiej podlegają w kapitalizmie przemienione w fantazmaty, wykorzystywane, 
traktowane jak prostytutki, sprzedawane przez własnych ojców i porzucane przez 
kochanków kobiety661. Ci sami autorzy twierdzą następnie, że kobiety są w tym 
zdegradowanym świecie ostatnią ostoją wartości uznawanych za „ludzkie”, przez 
co obnażają obłudę, bezwzględność i pustkę męskiego świata:

Tylko one jednak próbują ocalić w tej cyberdżungli coś realnego. Opiekująca się 
wiejskim majątkiem Anka desperacko przyciska do serca klatkę z kurami. Córka 
przemysłowca Müllera (Wiesław Cichy) Mada, przewracając dziecięcymi oczyma, 
recytuje opisy pałacu ojca662.

Mada Müller w wykonaniu Anny Ilczuk stanowi przełamanie w strukturze spekta-
klu. Przeciwstawia się światu zdominowanemu przez pieniądze i mężczyzn. Prosząc 

659 Fragmenty tego i poprzednich podrozdziałów weszły w obręb artykułu A Feigned 
Emanci pation, przeł. A. Sakowska, „Polish Theatre Journal” 2016, nr 1, http://www.polish-
theatre journal.com/index.php/ptj/article/view/52/107 [dostęp 28.05.2016].

660 J. Derkaczew, Ziemia niespełnionych obietnic, „Gazeta Wyborcza online”, 14 IX 2009, 
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/78753.html [dostęp 26.02.2016].

661 Por. J. Derkaczew, Ziemia niespełnionych obietnic; J. Papuczys, Miłosny kapitalizm; 
Ł. Drewniak, Żądza pieniądza „Przekrój” 2009, nr 37, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/79023.
html [dostęp 26.02.2016]; P. Bogdański, Ziemia skopana, „Nowe Wiadomości Wałbrzyskie on-
line”, 6 X 2009, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/79961.html [dostęp 26.02.2016]; M. Kwaś-
niewska, Destrukcja zamiast dekonstrukcji, „Dwutygodnik” 2009, nr 13, http://www.dwutygo-
dnik.com/artykul/462-destrukcja-zamiast-dekonstrukcji.html [dostęp 26.02.2016]. 

662 J. Derkaczew, Ziemia niespełnionych obietnic.
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Karola o spis książek, robi to z odczuwanej przez siebie potrzeby. Gdy Borowie-
cki zerwie z Anką, ona podejdzie do jego stolika, mówiąc tekst niepełnosprawnej 
Lizy z Braci Karamazow, w momencie gdy wyznaje ona miłość Aloszy. Mada pod 
wpływem, jak widać, tak mocnego oddziaływania lektury, a także swojego uczucia 
do Borowieckiego utożsamiła się z bohaterką powieści Dostojewskiego. Gdy wy-
powiada słowa „szanuję Pana, bo pan nigdy nie kłamie”, brzmią one w jej ustach 
niezwykle przejmująco i szczerze663. 

Kobiety są więc reprezentantkami takich wartości, jak: opiekuńczość, mi-
łość, szczerość, zdolność do empatii (umiejętność utożsamienia), szacunek 
oraz zrozumienie dla sztuki i kultury (kobiety zajmują pozycję odbiorcy, a nie 
twórcy). Cechy te ujawniają się jednak raczej na poziomie emocjonalnym, 
a nie intelektualnym. W podtekście można przeczytać pewną aluzję o naiw-
ności wynikającą ze szczerości ich uczuć. Kolejnym, powtarzającym się w re-
cenzjach argumentem mającym świadczyć o feministycznym przesłaniu tego 
przedstawienia jest zyskiwana przez bohaterki samoświadomość:

Anna Ilczuk postać Mady zbudowała niemal perfekcyjnie. Na początku wydaje się 
laleczką w rękach swojego ojca. Ma nieobecny wzrok, porusza się w bezwolnym, 
hipnotycznym stylu. Jednak zupełnie zmienia się w relacjach z Karolem. Momen-
talnie odzyskuje świadomość, bystrość spojrzenia, swoją osobowość i charakter. […] 
Przemienia to ją w kobietę silną i złożoną, która sama kształtuje swoją osobowość664.

Obchodzą go dramaty wykorzystanych i porzuconych kobiet, pokazuje proces 
zyskiwania przez nie samoświadomości. Głupia Mada Müller (Anna Ilczuk) czy-
ta książki podsunięte jej przez Borowieckiego i nagle odzywa się cytatem z Idio-
ty Dostojewskiego. Ance opadają łuski z oczu w pożegnalnej rozmowie z byłym 
narzeczonym, który okradł ją i zdradził. A namiętna Lucy (Ewa Skibińska) łazi 
w finale naga po opustoszałej scenie i skamle o rozkosz zagłuszana przez hit I Will 
Always Love You665.

Jakiekolwiek uczucia są w tym męskim świecie oznaką słabości. W rezultacie jest 
tu ona jedynym świadectwem człowieczeństwa. Prowadzi kobiety w stronę rozpa-
czy, ale też samoświadomości. Ze sceny na scenę stają się one mniej groteskowe 
i sztuczne, coraz bardziej samodzielne. Anka ze słodkiej, miłej i całkowicie nijakiej 
lalki staje się pewną siebie, zbuntowaną kobietą, która jasno wyraża swoje zdanie, 
artykułuje zarzuty pod adresem narzeczonego, a potem tańczy za jego plecami z in-
nym mężczyzną. Mada w poleconych jej przez Borowieckiego lekturach znajduje 
metafory swojej sytuacji. Spotkanie z nim aranżuje jako cytat z Braci Karamazow 
Fiodora Dostojewskiego, a potem sceny z Café Mueller Piny Bausch. Mada wyda-
je się pokazywać Borowieckiemu, że dorobek kultury, który dla niego jest jedynie 
spisem tytułów – dla niej jest źródłem bolesnej świadomości, w którym znalazła 

663 J. Papuczys, Miłosny kapitalizm. Podobną opinię wyrażają również Piotr Bogdański 
oraz Monika Kwaśniewska. 

664 Ibidem.
665 Ł. Drewniak, Żądza pieniądza.
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słowa i obrazy do opisania swoich emocji. Jednocześnie absolutna szczerość jej 
uczuć wydaje się oskarżeniem rzuconym w twarz Karola. Również Lucy zaczyna 
okazywać prawdziwe uczucia, szuka realnej bliskości, próbuje dotknąć kochanka, 
zaczyna rozmowę. Z zabawki erotycznej przemienia się w kochającego i cierpią-
cego człowieka.
 Kobiety – zyskując podmiotowość – obnażają brutalność, bezduszność i obłu-
dę Karola666. 

Zyskiwanie samoświadomości obejmuje jednak jedynie sferę doświadczeń 
osobistych i uczuciowych, nie dotyczy natomiast pozycji kobiety w świecie 
przedstawionym, ani też reguł nim rządzących. Każda z bohaterek nasta-
wiona jest na zdobycie uznania i miłości mężczyzny, który ma niejako po-
twierdzić jej wartość. Gdy to się nie udaje – znów staje się bierna. W finale 
Anka i Mada siedzą zdegustowane podczas libacji, Lucy daje wyraz swojemu 
cierpieniu. Żaden z tych gestów nie świadczy o tym, że zyskana świadomość 
ograniczeń własnej pozycji daje możliwości aktywnego wkroczenia w „męski 
świat” i dokonania w nim realnej zmiany. „Robienie pieniędzy” i kapitalizm 
to bowiem, jak zauważa miedzy innymi Jakub Papuczys, „typowo męska gra”. 
Gdy więc Joanna Derkaczew pisze:

Na czerwcowym kongresie w Brukseli „Równość kobiet i mężczyzn w czasach 
zmian” organizatorki przekonywały, że światowa gospodarka nie znalazłaby się 
w kryzysie, gdyby kredytów udzielały banki typu „Lehman Sisters”, a nie napę-
dzany agresją, zachłannością i żądzą rywalizacji Lehman Brothers667

– i zaraz potem twierdzi, że Klata staje po stronie kobiet, jej teza brzmi nieco 
abstrakcyjnie. Klata bowiem wydaje się zupełnie nie dopuszczać myśli o tym, 
że kobiety mogłyby w sferze ekonomicznej mieć cokolwiek do powiedzenia. 
Jedyne, co mają do zaoferowania, to emocje, uległość i naiwność. Ich aktyw-
ność pozbawiona jest jakiegokolwiek wymiaru praktycznego. Nawet najbar-
dziej zaradna w powieści Anka – tu przytula klatkę z wypchanymi kurami, 
dając dowód swojej bezużyteczności społecznej. Kobiety i reprezentowane 
przez nie wartości nie stanowią więc żadnej realnej przeciwwagi dla świata 
mężczyzn, bo ich emocjonalne zachowania prowadzą tylko do odsłonięcia de-
gradacji świata, a następnie do cierpienia, autodestrukcji i bierności. Klata nie 
pokazuje więc potrzeby włączenia kobiet do świata ekonomii. Raczej oskarża 
mężczyzn o wykluczenie reprezentowanych przez nie wartości z własnej emo-
cjonalności. Okazuje się więc, że świadomość genderowa Olivera Stone’a w la-
tach osiemdziesiątych XX wieku, gdy kręcił Wall Street – choć znikoma, i tak 
przewyższała tę prezentowaną w Ziemi obiecanej z roku 2009. Stone pokazywał 
bowiem chociaż śladową obecność kobiet w świecie biznesu. Pod względem 

666 M. Kwaśniewska, Destrukcja zamiast dekonstrukcji.
667 J. Deraczew, Ziemia niespełnionych obietnic.
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obecności i aktywności kobiet w sferze publicznej bardziej przewrotowe wy-
dają się również H. i …córka Fizdejki, a nie Ziemia obiecana, która w istocie 
utrwala podziały na sferę publiczną – męską – i prywatną – kobiecą – nie sta-
rając się wskazać na lukę w demokracji bez kobiet. Piszę o demokracji, bo jest 
ona przecież ściśle związana z kapitalizmem – zwłaszcza w polskim kontekście. 
Kiedy więc Klata pokazuje świat biznesu, w którym nie ma miejsca dla ko-
biet, a i one same nie starają się do niego dostać – sugeruje, że nie odgrywają 
również żadnej roli w budowaniu demokratycznego społeczeństwa. Podczas 
gdy w H. oraz w …córce Fizdejki tak operował materiałem tekstowym i wi-
zualnym, by nadać postaciom kobiecym nieco innego charakteru niż w lite-
rackich pierwowzorach, czynił więc Ofelię i Janulkę postaciami bardziej ak-
tywnymi, w przypadku Ziemi obiecanej jedynie wzmocnił izolację kobiet od 
sfery publicznej i politycznej obecną w prozie Reymonta. Czy możemy sobie 
bowiem wyobrazić Ankę, która w ciasnym gorsecie, z wypchaną kurą pod 
pachą, idzie do wyborów, albo Madę, która w podobnym stroju kandyduje 
do sejmu, cytując Dostojewskiego? Nie wspominając o Lucy Zucker, która 
jako Żydówka nie może przemówić własnym głosem nawet w sferze prywat-
nej, więc raczej nie odda też głosu w wyborach, nie wygłosi przemowy, ani 
nie poprowadzi w białym futrze czy nago demonstracji politycznej… Nie 
ma natomiast żadnego powodu, by nie móc sobie wyobrazić bohaterów mę-
skich – w kolejce do urny czy też jako uczestników debaty politycznej. Bum-
-Bum – choć również jest orędownikiem humanistycznych wartości (to on 
rozpoczyna spektakl cyniczną przemową z filmu Wall Street, to on przynosi 
krzyż do przysięgi Karola) – pełni funkcję mediatora między „cnotami” re-
prezentowanymi przez kobiety a sferą mężczyzn; bada te wartości, podkreśla 
momenty, w których wydają się najbardziej dotkliwie nieobecne. On – mę-
ski autorytet – nie zaś postaci kobiece, wskazuje na wybrakowanie kapitali-
stycznej rzeczywistości. Jest bowiem obdarzony świadomością sposobu funk-
cjonowania świata, a co więcej – jako outsider, posiada to, o czym nawet nie 
marzą postaci kobiece – niezależność668. Również finalne akty Lucy i Bum-
-Buma nie wydają się równoznaczne. Samospalenie uznawane jest bowiem za 
demonstrację polityczną, radykalny, publiczny protest. I, w przeciwieństwie 
do silnie nacechowanego erotycznie publicznego samoobnażenia, nie posiada 
niemal żadnych innych konotacji669.

668 Konieczność posiadania męskiego protektora najlepiej ukazuje chyba – bardzo grote-
skowo i prześmiewczo potraktowany – wątek Trawińskiej, która po stracie męża sama zwraca 
się do Kesslera, zgadzając się na rolę erotycznej zabawki. 

669 Jedynie „Niektóre systemy filozoficzne czy religijne dopuszczają […] samospalenie 
jako poświęcenie się w imię wyższego celu”. Por. hasło: Samospalenie (forma samobójstwa), 
„Wikipedia. Wolna encyklopedia”, http://pl.wikipedia.org/wiki/Samospalenie_(forma_
samob%C3%B3jstwa) [dostęp 26.02.2016]. 
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Prawdopodobnie właśnie ten wymiar spektaklu Klaty miała na myśli Ka-
zimiera Szczuka, gdy „zarzuciła Klacie: «sprowadzenie kobiet do roli kurw» 
i «chamski popis prymitywizmu»”670 oraz to, że „jego sztuka stworzona zosta-
ła wyłącznie w oparciu o schemat «seks, pieniądze, krzyż»”671, a tym samym:

[…] ukazał on kobiety w sposób bardzo szowinistyczny. Uprzedmiotowił je i uczy-
nił ozdobami w świecie silnych i potężnych samców. Przejawem tego były cho-
ciażby stroje bohaterek, które w sumie składały się tylko i wyłącznie z gorsetów672. 

Zarzut wykluczenia kobiet ze sfery publicznej oraz zachowania części ste-
reotypów stawia też Jacek Cieślak:

Konsekwencji brakuje w prowadzeniu kobiecego wątku. Klata osadził Ziemię obie-
caną we współczesności. Ale wśród ludzi biznesu nie ma żadnych kobiet. Reżyser 
ewidentnie okazuje współczucie Lucy Zucker i Madzie Müller, która pragnie mi-
łości i chce się rozwijać intelektualnie. Tymczasem eteryczna Anka z pojemnikiem 
na kury i Trawińska wyszukująca włoskich nowinek – z plastikowym stolikiem na 
głowie! – to blond idiotki ze szlacheckiego dworku673. 

Ostra reakcja Kazimiery Szczuki – jednej z najbardziej znanych i kontro-
wersyjnych polskich feministek – wywołała agresję Klaty, który „poczuł się 
dotknięty” i stwierdził:

To tak, jakby o filmie Chaplina Dyktator powiedzieć, że jest filmem faszystowskim, 
bo występuje w nim facet z wąsikiem674. 

Komentujący spór Rafał Geremek także ironizował na temat Szczuki, że jest 
to kobieta „która decyduje w Polsce o tym, kto jest feministą, a kto patriarchalną 
świnią”675. Zarzut Szczuki nie tylko jemu wydał się przesadzony676. Jednak już podob-
ne oskarżenie z ust recenzenta prawicowej „Rzeczpospolitej” – zdystansowanego 

670 W. Sitarz, Tydzień Dialogu –  festiwal dzień po dniu, „Punkt Informacji Kultural-
nej – Wrocław”, b.d.w. (relacja dotyczy 5. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog 
we Wrocławiu, który odbył się w dniach 10–17 X 2009), http://pik.wroclaw.pl/pressroom/
Tydzie-Dialogu-festiwal-dzie-po-dniu-n644.html [dostęp 26.02.2016]. 

671 W. Sitarz, Miłość w  czasach kryzysu… kreatywności!, „Punkt Informacji Kultural-
nej – Wrocław”, 27 X 2010, http://pik.wroclaw.pl/pressroom/Mio-w-czasach-kryzysu-krea-
tywnoci-n1524.html [dostęp 26.02.2016]. 

672 M. Kamińska, Wojna na słowa, „Gazeta Festiwalowa”, 19 X 2009 (powinno być 19 IX 
2009 – M.K.), http://www.teatry.art.pl/n/czytaj/15987 [dostęp 26.02.2016]. 

673 J. Cieślak, Bestie kapitalizmu.
674 R. Geremek, Jan Klata: Jak wznieca się pył.
675 Ibidem. 
676 Relacjonujący to zdarzenie Wojciech Sitarz w relacji z festiwalu napisał, że Klata „częś-

ciowo słusznie – odebrał uwagę Szczuki jako atak”. Por. W. Sitarz, Tydzień Dialogu – festiwal 
dzień po dniu; przed oskarżeniami bronił Klatę również Krzysztof Mieszkowski: M. Kamiń-
ska, Wojna na słowa. 
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od walki o etykę feministyczną, którą w innym wywiadzie nazywa nurtem lan-
sowanym „przez media i celebrytów”677 – świadczy o tym, że nie jest to jedynie 
fanaberia „przeczulonej feministki”. Zwłaszcza że wielu recenzentów w ogóle 
nie zwróciło uwagi na wątki przez innych uznane za feministyczne i charakte-
ryzowało postaci kobiece w dość uproszczony sposób:

W ich męskim świecie kobiety to ubrane w gorsety, chwiejące się na niebotycz-
nych obcasach i tańczące na rurach lalki; są manifestacją statusu, dostarczycielka-
mi posagów, mają wyrażać uwielbienie678.

Kobiety są tańczącymi na rurach obiektami, nie partnerkami wspólnego życia679.

Kobiety przeważnie sprowadzone są do obiektów męskiej żądzy (a gdy są trakto-
wane poważnie, to same zdradzają), co podkreślone zostaje przez paradowanie wy-
łącznie w seksownych dezabilach, tańce na rurach, wdzięczenie się do mężczyzn. 
Ci ostatni są zimni, wyrachowani, schematyczni. Pieniądze interesują ich bardziej 
niż kobiety680. 

Zdarzają się nawet komentarze zabarwione seksizmem, takie jak niejasny 
wywód Krzysztofa Kucharskiego:

Przy rurach w nocnym klubie trzy piękne panie wiją się w erotycznych tańcach. 
Żałuję, że reżyser nie uwolnił ich z XIX-wiecznych gorsetów. Bo po co ta prude-
ria we współczesnym proteście przeciwko kapitalistycznemu schematowi z ko-
mórkami i laptopami w roli głównej? Uznaję to za brak konsekwencji. Powinno 
być goło i wesoło.
 Charyzmatyczny akt w finale Lucy Zucker, czyli Ewy Skibińskiej, bębenka nie 
podbił. Pamiętam teatralny debiut Ewy w Historii Gombrowicza przed dwudzie-
stoma czterema laty, gdy stała naga na szafie subtelnie przysłonięta tiulami. Widzia-
łem okładkę Paris Match z gołą Sharon Stone i pytaniem: Mam 50 lat, no i co? Ewę 
Skibińską, podobnie jak Sharon Stone, nie nagość uczyniła wspaniałą aktorką. Obie 
pokazały swój talent setki razy, nie rozbierając się do rosołu, ale też tego nie unikając. 
To był wtręt a propos pruderii. Jeśli hasłem przyświecającym dosłownie temu teatral-
nemu przedsięwzięciu jest: greed is good (chciwość jest dobra), to ma być dobrze, tym 
bardziej że spełnieniem owych żądz są pieniądze, pieniądze, pieniądze oraz seks681. 

Komentarz ten wydaje się niemal dowodzić, że akt obnażenia Lucy/Ski-
bińskiej w ostatniej scenie nie ma wymiaru subwersywnego, lecz właśnie mi-
zoginiczny i zawłaszczający.

677 Rusz dupę!, z Janem Klatą rozmawia Jacek Cieślak, „Teatr” 2012, nr 7–8, http://www.
teatr-pismo.pl/ludzie/241/rusz_dupe/ [dostęp 26.02.2016].

678 A. Kyzioł, Obiecanki cacanki, „Polityka” 2009, nr 39, http://www.e-teatr.pl/pl/arty-
kuly/79297.html [dostęp 26.02.2016].

679 K. Kamińska, Ręka rynku dusi.
680 J. Klebaniuk, Jałowy ląd.
681 K. Kucharski, Ziemia obiecana według Klaty: Szmal i rurka…
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Podobny problem ujawnił się również w recepcji Utworu o Matce i Ojczyź-
nie. Choć w tym przypadku głosów głoszących feminizm Klaty było znacz-
nie więcej i były bardziej zdecydowane, pojawiły się też dwie absolutnie za-
przeczające mu opinie – wyrażone z dwóch różnych perspektyw. Pierwsza 
została sformułowana przez Ewę Guderian-Czaplińską, która zarzuca Kla-
cie, że – pozbawiając spektakl wymiaru osobistego, powielając postaci Ma-
tek i Córek oraz zamieniając je rolami – zamienia dążący do wyzwolenia gest 
osobistej profanacji w pozbawioną znaczenia „plemienną kłótnię” rozhiste-
ryzowanych kobiet:

Bo spektakl Klaty traktuje zasadniczo o polskim niewolnictwie mentalnym i uwiel-
bieniu dla cierpiętniczych rytuałów. Ale po pierwsze – grają w nim kobiety, a męż-
czyzna przebrany za kobietę został także przez kobiecość zawłaszczony, ma się nie 
wyróżniać. Skoro tak, to rzecz się robi nie o polskim niewolnictwie, tylko o kobie-
cym niewolnictwie, o babach, które, owszem, kiedy trzeba są silne i… męskie, ale 
w wyzwoleniu przeszkadza im ich wieczny, rytualny babsko-babski jazgot. O ple-
miennych kłótniach, pozbawionych w gruncie rzeczy znaczenia, bo rozmytych 
w seriach gagów (wkracza kwestia odchudzania, też rytualna). O kobiecej histerii, 
bo jakoś głupio ją nagle w tym wszystkim nazwać traumą. Po drugie zaś – wy-
mienność postaci matki i córki unieważnia bardzo osobisty i bardzo indywidualny 
ton tego konfliktu. […] Ten zabieg wymiany niszczy sens pokoleniowej nierów-
nowagi, niszczy największe napięcie. […] Co więcej Usia [w tekście Keff – uzup. 
M.K.] bierze na siebie odpowiedzialność za profanację Meter i złamanie nakazów 
szacunku, opieki i troski – ponieważ tylko z tej profanacji […] może wyprowadzić 
próbę porozumienia z matką. W teatrze dokonać by tego musiała niejako w na-
szym imieniu. Kiedy zaś wszyscy (wszystkie) krzyczą na wszystkich, to wprawdzie 
nadal mówią rzeczy straszne, ale w chórze odpowiedzialność się rozpływa. Pozo-
staje „konflikt pokoleń”, który sam w sobie jest mało ciekawy, a w spektaklu wy-
daje się po prostu nad miarę przesadzony682. 

Guderian-Czaplińska ma więc wiele powodów, by odmówić spektaklo-
wi feministycznego wymiaru. O tym, że jej opinia nie jest bezpodstawna, 
świadczyć może chociażby drugi tekst podważający feministyczny przekaz 
spektaklu:

Zwycięża sztuka, zwycięża teatr i zwycięża Kinga Preis. Jej zwycięstwo to kolej-
ny element tego dziwnego triumfu sztuki o traumie, triumfu sztuki nad trau-
mą. Kinga jest świetna zarówno w śpiewie, jak i tańcu, wyróżnia się tak bardzo 
na tle dobrego przecież zespołu, że obawiałbym się o jej losy w garderobie, bo 
po prostu jej talent eksploduje i uwodzi, przyćmiewając wszystko. Poza tym jej 
kobiecość unieważnia wszelkie wstawki genderowe, które Bożena Keff próbuje, 
zgodnie ze swoją drugą po tropieniu antysemityzmu pasją, włożyć do poematu. 
Uśmiech Kingi, kobiety spełnionej, totalnej, niweczy skomplikowane wywody 
o relacjach między matriarchatem a patriarchatem, patriksem a matriksem... Jest 

682 E. Guderian-Czaplińska, Próby utworu, s. 14–15.
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Kinga Preis samą kobiecością nieuwikłaną w nowomodne teorie i kombinacje. 
Pierwotną i magnetyczną. I nawet gdy na końcu wygłasza wespół z pozostałymi 
aktorami manifest, zadzierając ręce w jakimś feministycznym „heil” i prezentu-
jąc włosy pod pachami jako znaki zwycięskich sufrażystek, to wszystko jawi się 
jako zwykła zgrywa, jak kabaretowy żart. Wobec prawdziwej kobiecości feminist-
ki nie mają racji bytu683. 

Oczywiście, można zignorować tę wypowiedź jako wyraz intencjonalne-
go i bardzo subiektywnego mizoginizmu, który wszędzie znajdzie argument 
na unieważnienie i ośmieszenie gestów feministycznych. Wszak argument 
odnoszący się do wyglądu aktorki nie jest merytoryczny. Jednak w tej prze-
śmiewczej wypowiedzi znaleźć można tropy popierające obawy Guderian-
-Czaplińskiej. Autor, pisząc o swoich obawach o losy „Kingi” w garderobie, 
daje wyraz myśleniu, którego obawia się recenzentka „Didaskaliów” – o ste-
reotypowej „kłótliwości” kobiet zaprzepaszczającej możliwość wyzwolenia. 
Horubała przenosi cechę postaci na aktorkę, uznając ją za „typowo kobiecą”. 
Poza tym teza o esencjalnej kobiecości Preis wywiedziona jest w dużej mierze 
z zachowań, które można uznać za element roli. Jeśli autor pisze o uśmie-
chu czy o jej „pierwotności”, to przecież odwołuje się do cech nadanych jej 
w samym spektaklu. Pierwotność kojarzy się bowiem z obecną w spektaklu 
rytualnością i odwołaniem do kultury afrykańskiej. „Przemożny uśmiech” 
też nie jest cechą immanentną, lecz nadaną postaci przez aktorkę za zgodą 
czy wręcz zgodnie z zadaniem postawionym jej przez reżysera. Wynika on 
natomiast z kolejnej przywołanej zarówno przez Horubałę, jak i Guderian-
-Czaplińską cechy spektaklu – komizmu, podważającego powagę tematu 
na poziomie wątku antysemityzmu oraz feminizmu. Bardzo ważny jest też 
komentarz autora do sceny finałowej. Autor, przywołując sufrażystki i gest 
odsłonięcia nieogolonych pach, chyba nieświadomie, zwraca uwagę na to, 
że Klata odwołuje się do stereotypowego obrazu feministek. Poza tym autor, 
używając kojarzącego się z faszyzmem sformułowania „heil”, ocenia femi-
nistyczne gesty jako fanatyczne. Obie kwestie wiążą się z sobą, bo przecież 
stereotypy na temat feminizmu wyrastają najczęściej z bardzo radykalnych 
form feminizmu drugiej fali rozwijającego się głównie w USA, kontrower-
syjnego w obrębie samego ruchu i odrzuconego przez większość nurtów 
współczesnego feminizmu czy postfeminizmu. Ten opis finalnej sceny – choć 
bardzo jednoznaczny – wydaje się jednak mocno uzasadniony formą nada-
ną jej przez Klatę.

Bo stosunek Klaty do kobiet i  feminizmu zaprezentowany w Utworze 
o Matce i Ojczyźnie wcale nie jest tak oczywisty, jak chcieliby niektórzy recen-
zenci. Oprócz przywołanych już przez Guderian-Czaplińską kwestii, warto 

683 A. Horubała, Śpiewogra o traumie.
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zwrócić uwagę na kilka innych scen oraz jeszcze raz przyjrzeć się finałowi 
spektaklu przez pryzmat zarysowanych już spraw.

Problem pojawia się już na poziomie doboru aktorek i stylizacji. Nie da 
się ukryć, że grające w spektaklu aktorki są reprezentantkami różnych wa-
riantów dość stereotypowej kobiecej urody: wszystkie są atrakcyjne, mają 
blond włosy lub peruki, jasną cerę, harmonijną sylwetkę. Klata znów – po-
dobnie jak w Ziemi obiecanej – użył jednolitej stylizacji dla wszystkich 
bohaterek, co dodatkowo pozbawiło je indywidualizmu. Stylizacja ta jest 
połączeniem estetyki afrykańskich ludów pierwotnych z wizją polskiej 
żałobnicy z obrazów Artura Grottgera. Uwagę zwraca jej atrakcyjność. 
Wszystkie aktorki ufryzowane w stylu afrykańskim, ale tak, by uczesa-
nie pasowało do typu urody każdej z nich. Ich sukienki stylem nawiązują 
do Grottgerowskich wizerunków. O ile jednak kobiety na tych obrazach 
ubrane są w długie, ciężkie, maskujące sylwetkę suknie bez dekoltu, o tyle 
kostiumy w spektaklu Klaty są albo zupełnie krótkie, albo sięgają do po-
łowy łydki, mocno podkreślając sylwetki aktorek, a w przypadku dwóch 
najszczuplejszych z nich – czyli Pauliny Chapko i Dominiki Figurskiej – są 
wręcz bardzo obcisłe i wydekoltowane. Stroje te stanowią więc raczej po-
łączenie dziewiętnastowiecznej sukni z dwudziestowieczną „małą czarną”, 
silnie podkreślającą kobiece kształty, a stopień dopasowania sukienki i wiel-
kość dekoltu (Dominika Figurska ma odsłonięte jedno ramię) uzależnione 
są od atrakcyjności sylwetki aktorki… Stroje te zwieńczone są „klasyczny-
mi” czerwonymi szpilkami. Można przypuszczać, że Klata celowo wydobył 
i podkreślił atrakcyjność aktorek – łącząc „narodową” symbolikę z bardzo 
stereotypowym wyobrażeniem na temat kobiecej urody, a wszystko to za-
barwił afrykańską egzotyką. Wizerunek kobiet w jego spektaklu zdradza 
więc w dużej mierze męską perspektywę spojrzenia na kobiece ciało. Oczy-
wiście, taką „klasyczną” atrakcyjność można też uznać za komentarz do roli 
kobiety w kulturze, ale temat ten nie zostaje bezpośrednio podjęty. Co wię-
cej, o ile ów stereotyp kobiecego piękna jest w ogromnej mierze wytworem 
kultury patriarchalnej, ponieważ dopasowuje się do gustu mężczyzn, o tyle 
w samym spektaklu jedyna scena, która tematyzuje proces dopasowywania 
kobiecego ciała do określonych wzorców kulturowych – wskazuje na ko-
biety jako źródło opresji. Wspomniana przez Guderian-Czaplińską scena 
ważenia pokazuje nie tylko proces prowadzonej przez matki „tresury” ko-
biecego ciała, ale też kobiecą rywalizację w tym zakresie. Najstarsza z ko-
biet stawia bowiem wagę na środku sceny, waży się, a następnie zmusza do 
tego pozostałe postaci, uważnie kontrolując wskaźnik. Scenie towarzyszy 
muzyka marszowa, podkreślająca opresyjność sytuacji. Co więcej, ujęta 
jest ona w formę komiczną. Postaci, robiąc przerysowane miny, dają wyraz 
swojemu niezadowoleniu wynikiem „pomiaru”: Kinga Preis przed drugim 
wejściem na wagę (sekwencja jest powtórzona dwukrotnie, co podkreśla 
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„rytualność” procederu i  fakt, że ciała kobiet są nieustannie poddawane 
tego typu regulacjom), ściąga buty, a gdy to nie przynosi rezultatu – sta-
je na jednej nodze, robiąc dość żałosną minę. W tym momencie wkracza 
też element rywalizacji, ponieważ widząc zachowanie postaci granej przez 
Preis – nadzorująca pomiarem Halina Rasiakówna stawia własną nogę na 
wadzę. Za chwilę zaś, widząc zadowoloną minę postaci granej przez fili-
granową Paulinę Chapko – zabiera wagę spod jej stóp, by nie mogła po 
raz drugi cieszyć się z osiągniętego „wyniku”. Warto nadmienić, że scena ta 
jest w całości dodana do tekstu Keff. Poza tym nie uczestniczy w niej Woj-
ciech Ziemiański. O ile więc jego obecność w spektaklu może wskazywać 
na kulturową konstrukcję płci, o tyle wykluczenie go z tej sceny stanowi 
jasny sygnał zaprzeczający tej tezie. Ziemiański może zostać przebrany za 
kobietę, może grać jej rolę, ale zostaje wykluczony z „typowo kobiecego” 
rytuału i nie jest włączony w proces rywalizacji między „prawdziwymi” 
kobietami. Zabieg ten sygnalizuje, że funkcjonuje on na nieco innych za-
sadach niż pozostałe postaci i stanowi jeden z elementów umożliwiających 
dokonane przez Horubałę przełożenie relacji postaci kobiecych w spekta-
klu na aktorki, a co za tym idzie – kobiety w ogóle.

Kwestia kobiecej urody i atrakcyjności pojawia się także w finale. Koloro-
we balowe suknie nawiązujące do stylu dworskiego, w które ubrane są w niej 
wszystkie postaci, przywołują temat opresji, jakiej poddawane jest kobiece 
ciało przez kulturę. Klata nie sięga jednak do współczesnych wzorów, lecz do 
epok poprzednich, w których kobiecą sylwetkę kształtowały gorsety i fisz-
biny. Akt odsłonięcia niewydepilowanych pach nawiązuje do działalności 
grupy kobiet funkcjonujących w obrębie drugiej fali feminizmu, skoncen-
trowanych na problemie „terroru piękności” w patriarchalnej kulturze. Ich 
najbardziej charakterystyczną manifestacją był bojkot wyborów Miss Ame-
ryki w 1968 roku684. Dlatego to właśnie feminizm drugiej fali stał się źród-
łem stereotypu feministki jako kobiety nienoszącej stanika i niedepilującej 
nóg oraz pach685. Warto też dodać, że ten radykalny odłam feminizmu był 
niemal od początku kontrowersyjny w obrębie samego ruchu, wiele femi-
nistek uważało i uważa go za opresyjny wobec samych kobiet. Już podczas 
wspomnianej demonstracji wśród skandowanych haseł pojawiły się takie, 
które kierowały agresję w stronę uczestniczek konkursu686. Poza tym nurt 
ten charakteryzował się szczególnym rygoryzmem w odniesieniu do wyglą-
du samych feministek:

684 A. Graff, Świat bez kobiet, s. 193–195.
685 O takim stereotypie feministki pisze Agnieszka Graff w rozdziale Dlaczego nikt nie lubi 

feministek? Por. A. Graff, Świat bez kobiet, s. 220–244. 
686 A. Graff, Świat bez kobiet, s. 195.
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W typowej „grupie podnoszenia świadomości” widziało się twarze bez makijażu, 
dżinsy i bawełniane podkoszulki (bez staników), sandały lub buty robocze (żad-
nych obcasów)687

– pisze Agnieszka Graff, zauważając, że styl ten szybko przekształcił się z jed-
nej strony w modę, z drugiej w „kod ubraniowy jeszcze ściślejszy niż ten, 
który obowiązywał w Akademii Wojskowej”688. Graff zauważa też, iż femi-
nistki te wywołały falę protestów innych przedstawicielek ruchów emancy-
pacji kobiet, pragnących zwrócić uwagę na to, że uroda i ciało oraz stosunek 
kobiet do nich nie są jedynie własnością kultury patriarchalnej i mogą mieć 
wymiar bardzo indywidualny, intymny oraz zmysłowy689. Klata odnosi się 
więc pośrednio do kwestii opresji kobiet wobec siebie nawzajem w obrębie 
samego ruchu feministycznego. Jednocześnie przywołuje szalenie stereoty-
powy obraz emancypacji – często służący jako argument do jej zdeprecjono-
wania i wyśmiania. Odwołując się do tego najbardziej radykalnego odłamu 
feminizmu i łącząc go ze zbiorową demonstracją, w ramach której aktorki 
w proteście podnoszą ręce w geście, który Horubale skojarzył się z faszystow-
skim „heil”, pośrednio wydaje się podkreślać, że ruch wyzwolenia kobiet jest 
radykalny – a przez to niebezpieczny i śmieszny zarazem. Buntowniczy gest 
połączony z przesadnie kolorowymi sukniami i nienaturalnie długim owło-
sieniem czyni go też przemożnie sztucznym i – w gruncie rzeczy – komicz-
nym. Scenę tę można zrozumieć jako komunikat, że feminizm, choć wydaje 
się niebezpieczny, jest w gruncie rzeczy żałosny i śmieszny, operuje bowiem 
argumentami, których nie sposób traktować poważnie i jeśli komuś szkodzi, 
to najbardziej samym kobietom. Warto się zastanowić, czy końcowy manifest 
przeciwko ojcom nie potwierdza kolejnego stereotypu na temat feministki 
postrzeganej jako niespełniona kobieta nienawidząca mężczyzn?

Na szczególną uwagę zasługuje też sposób, w jaki zaaranżowana została 
scena Są to matki patriarchalne. Przypomina ona parodię wykładu feministycz-
nego albo zebrania jakiegoś radykalnego stowarzyszenia. Na środku sceny, na 
wprost widowni, siedzi postać grana przez Annę Ilczuk. Ma założoną nogę 
na nogę, jest pochylona do przodu w stronę widzowni. Tłumaczy kwestię 
matek, które są zarówno ofiarami patriarchatu, jak i same go podtrzymują 
oraz czerpią z niego korzyści. Ilczuk wydaje się parodiować dość swobodny, 
ale precyzyjny styl wykładowy. Nadmiernie intonuje i gestykuluje – mówi 
więc w sposób skrajnie zmanierowany, tak jakby forma miała przykryć nie-
dostatki treści. Element prześmiewczy i demaskatorski wprowadza również 

687 Ibidem, s. 198.
688 N. Friday, The Power of Beauty, London 1998, s. 414. Cyt. za A. Graff, Świat bez ko-

biet, s. 200. 
689 Por. A. Graff, Świat bez kobiet, s. 188–206.



268 Pytanie o wspólnotę. Jerzy Grzegorzewski i Jan Klata

sposób wypowiadania przez Ilczuk frazy „nie szanują swej płci” – wymawia 
ona ostatnie słowo tak, że brzmi „pci”, i akcentuje zabawny błąd chwilową 
pauzą. Można odnieść wrażenie, że wykład stanowi parodię stylu pseudo-
naukowego. Jest manifestacją nieprzystawalności treści do formy, tak jakby 
naukowa konceptualizacja relacji matki i córki była czymś przesadzonym, 
nieumotywowanym czy nieadekwatnym. Wykładu słuchają pozostałe posta-
ci. Trzy z nich, oparte o szafy, przypominają strażniczki. Z głębi sceny po-
stać grana przez Figurską, która w tej scenie ma na ręce metalowy „rękaw” 
przypominający zbroję, wprowadza Rasiakównę – jako przykładową matkę, 
przeciwko której skierowany jest wykład. Trzyma ją bardzo mocno za ręce 
i brodę. Następnie, na dany przez Ilczuk znak, Figurska popycha Rasiaków-
nę w stronę szaf, a pozostałe postaci tak nimi manipulują, że matka odbija 
się kolejno od wszystkich zacieśniających się wokół niej metalowych obiek-
tów, wydając głośny dźwięk. Wpada więc w brutalną pułapkę, z której, mimo 
starań, nie jest w stanie uciec. W końcu zostaje zamknięta w jednej z szaf. 
Gdy natomiast Ilczuk zaczyna cytować Arystotelesa, cedząc słowa, tak jakby 
z trudem przypominała sobie potrzebną jej frazę, pozostałe kobiety patrzą na 
nią z przesadnym skupieniem, usiłując zrozumieć filozofa, a matka wygląda 
z szafy i z uśmiechem dopinguje wykładowczynię, podpowiadając jej bez-
głośnie pojedyncze słowa. Epizod ten jeszcze bardziej podważa naukowość 
teorii feministycznej. Feministki powtarzają bowiem napisane przez męskich 
filozofów zdania bez zrozumienia, bo – w podtekście – są (jako kobiety) za 
głupie, by je pojąć. Następnie aktorki ściągają założone do tej sceny elementy 
ubioru, matka wychodzi z szafy, wszyscy spotykają się na środku i z głupawy-
mi, ale zdecydowanymi minami, ściskają sobie ręce w geście podziękowania 
za wspólny występ czy też udane spotkanie. Po ostatnich słowach zaczynają 
plemienny, wojowniczy taniec. Scena ta pokazuje więc feministki jako ugru-
powanie fanatyczne, agresywne, hierarchiczne, pseudonaukowe – złożone 
z pewnych siebie, ale głupich kobiet. Stylistyka sceny przypomina nieco film 
Seksmisja reprodukujący obraz feminizmu jako świata bez mężczyzn. Takie 
skojarzenie nadaje też inny wymiar treściom wykładu. Sugeruje bowiem, że 
pozycja wyznaczona kobietom w kulturze jest wytworem samych kobiet, 
dlatego przetrwałaby nawet po „zwycięstwie” feminizmu – dążącego w myśl 
stereotypu, któremu hołduje film Machulskiego, do wykluczenia mężczyzn. 
Cała scena wydaje się sztandarowym niemal przykładem strategii neutralizo-
wania dążeń feminizmu, które opisuje Graff, przywołując zarówno Seksmisję, 
jak i liczne przykłady z życia publicznego:

Kwestię kobiecą zawsze neutralizowano przez śmiech, odwołując się do przeko-
nania, że istniejący podział ról jest jedyny możliwy (bo naturalny), a każda próba 
zmiany będzie tych ról odwróceniem. Efekt gwarantowany, bo nic tak nie śmieszy, 
jak pan przebrany za panią lub pani udająca pana. Naruszając odwieczny porządek 
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płci, stwarzamy sobie świat w rodzaju podziemnego państwa kobiet z Seksmisji. 
Będzie to straszne, a zarazem śmieszne, bo kobieta – nawet ta w spodniach, czyli 
w „męskiej roli” – zawsze w końcu okaże się kobietą, a więc istotą niezdolną do 
sprawowania jakiejkolwiek władzy690. 

Klata ze szczególnym upodobaniem daje wyraz właśnie takiemu myśleniu. 
Kobieta – ochroniarz (ochroniarka?), kobieta – naukowiec (naukowczyni?) 
okazują się komiczne. W istocie bowiem nieudolnie odgrywają niewłaściwą 
dla nich rolę, zdradzając brak kompetencji (czy wręcz głupotę) lub ściągając 
w końcu uwierający je kostium (element zbroi), a następnie uwalniają tłumio-
ną przez nie „pierwotną energię” w rytualnym tańcu. Nie jestem też przeko-
nana, czy przypadkiem obsadzenie Wojciecha Ziemiańskiego w roli kobiecej 
nie ma w podtekście podobnego „żartu”. Poza tym w kontekście tej – inten-
cjonalnie prześmiewczej wobec feministek – sceny można się zastanowić, 
czy przypadkiem popularność przekonania o prokobiecym wydźwięku tego 
spektaklu i tak łatwa zgoda na jego przekaz nie wynikają właśnie z jego po-
dobieństwa do popularnej narracji Machulskiego. Czy sukces spektaklu nie 
wynika więc po części z faktu, że wydobywa on z tekstu Keff i uniwersalizuje 
kwestię prześladowania kobiet przez nie same i tworzy obraz dyskryminacji 
bez mężczyzn, którzy mogą w tej sytuacji czuć się absolutnie bezkarni? Wy-
daje się bowiem, że pozbawiając tekst idiomatyczności, Klata rozciąga zary-
sowaną w utworze Keff wizję matriarchatu na całe społeczeństwo, sugerując 
niejako, że jest on celem dążeń feministycznych. Może więc podtest spekta-
klu pod przykrywką feminizmu jest w istocie bardzo mizoginiczny?

Na potwierdzenie tej tezy wskazać można bowiem wiele innych sekwen-
cji, które powielają stereotypy na temat kobiet. Otóż, w niektórych scenach 
postaci pojawiają się z sięgającymi ziemi rękawami kojarzącymi się z fartu-
chem bezpieczeństwa, co w połączeniu z  ich ekspresyjnym zachowaniem 
wydaje się dość prostym znakiem histerii. Poza tym sceny, w których dwie 
bohaterki, trzymając się pod rękę, prowadzą dwa niezazębiające się mono-
logi na temat własnego cierpienia – jest tylko i wyłącznie parodią „typowo 
kobiecej zrzędliwości”…

Analizując spektakl w takiej perspektywie, trudno zgodzić się z przekona-
niem o jego jednoznacznie feministycznym przekazie. Klata wydaje się bo-
wiem w wielu miejscach zarówno z kobiet, jak i z feminizmu kpić, utrwalać 
ich stereotypowy – nieprzychylny – obraz.

Nie ukrywam więc zdziwienia własnym tekstem, gdy tłumiąc pewne 
wątpliwości, uznałam Utwór o Matce i Ojczyźnie za spektakl „głęboko femi-
nistyczny”. Jednocześnie jednak biorąc pod uwagę inne elementy – nawet 

690 Ibidem, s. 97. 
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występujące w tych samych scenach, które opisałam powyżej, jestem w sta-
nie na nowo uwierzyć we własną narrację. Piszę bowiem:

Spektakl kończy się wspólnym gestem przekroczenia i buntu – przeciwko milcze-
niu i nieobecności mężczyzn, przeciwko kanonom kobiecości i przeciwko prawu 
symbolicznemu, które wkrada się między matkę i córkę i każe tej pierwszej być 
swoim strażnikiem. Reżyser wydaje się pokazywać, że gest wyzwolenia musi być 
powszechny i zarazem indywidualny, nie może być gestem córek wobec matek, 
lecz raczej matek i córek przeciwko systemowi tresury. U Klaty bunt przeciwko 
systemowi opresji kobiecości staje się podstawą porozumienia i nowej więzi mię-
dzy matką a córką. Profanacja matki jest w spektaklu Klaty tak naprawdę profa-
nacją figury – a nie konkretnej jednostki. W finale kobiety wychodzą, stają jedna 
obok drugiej i mówiąc po fragmencie buntowniczego monologu – podnoszą rękę 
w geście walki, pokazując niewydepilowane pachy. Nie tworzą już chóru. Każda 
z nich mówi sama, w swoim interesie – takie połączenie indywidualnych głosów 
tworzy wspólny silny front. Niewydepilowane pachy są prostym, groteskowym, 
acz sugestywnym znakiem protestu – przeciwko kanonom piękna, estetyki, roli 
kobiety w kulturze, a nawet podziałowi na matki i córki – kobiety stare i młode 
[…]. Tak się zaczyna wspólny gest wyzwalania, zademonstrowany w sposób na 
wskroś teatralny, sztuczny – a przez to również śmieszny. Jednak to, co zabawne, 
nie jest ani tu, ani w całym spektaklu niepoważne, błahe691. 

Gdy czytam dziś te słowa, choć się z nimi nie zgadzam, nadal uznaję, że 
i taka interpretacja tego spektaklu jest umotywowana. Finalny gest zwień-
czony jest przecież bardzo poważnie i melancholijnie zaśpiewaną piosenką 
Babylon Dona McLeana (na motywach Psalmu 137) – mówiącą o potrzebie 
wyzwolenia. Poza tym spektakl faktycznie kładzie akcent na pokazanie kul-
turowej konstrukcji kobiecej płci oraz ról matek i córek, pokazuje też proces 
uwewnętrznienia przez kobiety patriarchalnych zasad. Problem w tym, że 
pokazując to, Klata chce się jednocześnie odciąć od samego feminizmu, wy-
daje się udowadniać, iż choć same feministki są zwyczajnie głupie, nie zmie-
nia to faktu, że kobiecość jest konstruktem opresyjnym. Jednocześnie moż-
na uznać, że przywołując stereotyp feministki – Klata obnaża go, kończąc 
spektakl wezwaniem do wyzwolenia również od niego. Czy jednak nie jest to 
kolejna zbyt intencjonalnie ukierunkowana interpretacja? Bo przecież Klata 
używa środków, które podważają powagę podobnego rozpoznania i utrwala-
ją stereotypowe postrzeganie – nie tylko feministek, ale kobiet w ogóle, jako 
kłótliwych i zrzędliwych, rywalizujących z sobą histeryczek.

Ostrożny interpretator powinien chyba dostrzec pułapkę dwuznaczności 
zawartych w tym przedstawieniu… Z tego powodu intryguje to, że wiele 
tez na temat feminizmu Klaty – zarówno w przypadku Ziemi obiecanej, jak 
i Utworu o Matce i Ojczyźnie – wypowiadają kobiety aktywnie uczestniczące 

691 M. Kwaśniewska, Po premierze, „Didaskalia” 2011, nr 101, s. 16.
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w sferze publicznej, posiadające wykształcenie genderowe (cytowane powyżej 
Joanna Derkaczew i autorka tej pracy ukończyły podyplomowe studia z za-
kresu gender). Wypada więc zapytać, co sprawia, że spektakle Klaty – bar-
dzo dwuznaczne pod względem sposobu ukazywania pozycji kobiet – zy-
skują tak przychylną ocenę osób uważających się zapewne za feministki (i 
feministów). Czy wynika to z przemożnej potrzeby podjęcia tego tematu 
w teatrze? A może z podświadomej potrzeby znalezienia męskiego autory-
tetu, który potwierdzałby ich dążenia? Jeśli tak, to spektakl obnaża pewną 
słabość samego feminizmu i części feministek wypowiadających się w obrę-
bie dyskursu krytyki teatralnej. Liczne – wyrażane przez osoby różnej for-
macji intelektualnej – wypowiedzi na temat feminizmu Klaty wydają się 
w istocie ujawniać skłonność do pseudofeminizmu, który pod przykryw-
ką politycznej poprawności i otwartości zachowuje odwieczne status quo. 
I znów – zamiast stwarzać przestrzeń dla kobiet, zagłusza konkretne, dużo 
dalej idące żądania feministek, których nie da się zamknąć w stereotypie 
zbudowanym na podstawie dążeń sufrażystek i radykalnych przedstawicie-
lek feminizmu drugiej fali.





Część V

Artysta narodowy – 
kreacje i autokreacje  
(z Weselem i Trylogią w tle)





Rozdział 1

Rola „artysty narodowego”

1.

W końcu chciałabym oddać głos samym reżyserom, by przyjrzeć się, w jaki 
sposób grają mocno skodyfikowaną rolę „artysty narodowego” w obrębie spek-
taklu medialnego czy też społecznego. Dodam, że ważnym kontekstem tych 
wypowiedzi będą przedstawienia dla obu artystów fundamentalne w ich po-
strzeganiu wspólnoty narodowej: Wesele i Trylogia (choć nie tylko). Tym razem, 
zmieniając strategię, sama nie będę ich analizować, ale przyjrzę się, jak artyści 
mówią o swoim zaangażowaniu w życie wspólnoty między innymi w komen-
tarzach do tych tekstów i ich inscenizacji. Przyznam też, że choć początkowo 
oba przedstawienia zamierzałam poddać interpretacji, po napisaniu powyż-
szych części tej pracy doszłam do wniosku, że w rozdziałach poświęconych tym 
spektaklom – podążając za wyznaczoną sobie ścieżką tematyczną – będę zmu-
szona w dużej mierze powtórzyć już wcześniej postawione tezy i rozpoznania. 
Z tego powodu uznałam, że zmiana strategii i uczynienie tych tekstów oraz 
ich inscenizacji jednym (choć nie jedynym) z ważnych punktów analizy auto-
kreacji reżyserów może okazać się ciekawsze, a komentarz reżyserów wyznaczy 
nieco inne kierunki tematyczne, bliskie ich postrzeganiu wspólnoty narodowej.

2.

Realizacja roli „artysty narodowego” opiera się przede wszystkim na (często re-
wizyjnym) powrocie do tradycji oraz na zaangażowaniu w duchowe i społecz-
ne życie wspólnoty. „Artysta narodowy” ma być więc zarówno przedstawicie-
lem narodu – tym, który wyraża najważniejsze problemy wspólnoty, jak i jego 
„przewodnikiem” – tym, który kieruje wspólnotę ku wartościom stanowiącym 
jej przypuszczalną wartość. Umieszcza więc to, co wspólne, w nowym – aktual-
nym dla niego i dla zbiorowości, do której się odnosi – kontekście. Tę funkcję 
dobrze opisuje lakoniczne stwierdzenie Cypriana Kamila Norwida, że:
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Narodowy artysta organizuje wyobraźnię, jak na przykład polityk narodowy or-
ganizuje siły stanu692. 

Słowo „organizuje” wskazuje tu – również w kontekście kolejnych pa-
ragrafów tekstu Norwida – na odwoływanie się do czegoś, co już istnieje, 
a przez artystów zostaje jedynie na nowo zebrane i ułożone. Porównanie 
z politykiem można odczytać jako sugestię na temat pozaartystycznego zna-
czenia takich działań. Rola „artysty narodowego” opiera się więc, w moim 
przekonaniu, w dużej mierze na przywoływaniu i tworzeniu komentarzy 
do tekstów, zwrotów, przekonań oraz tradycji składających się na coś, co 
Michel Foucault nazywa dyskursem fundamentalnym. Foucault zauważa, 
że istnieją dwa rodzaje dyskursów: pierwszy – to dyskursy przemijające, 
drugi natomiast – to „dyskursy tkwiące u źródła pewnej liczby nowych 
aktów mowy, podejmowane ponownie, ulegające transformacjom”693. Na-
leżą do nich:

[…] opowieści do wygłaszania, powtarzane, ulegające różnicowaniu; formuły, teks-
ty, zrytualizowane zbiory dyskursów do recytowania w odpowiednich okolicznoś-
ciach; rzeczy powiedziane raz, które zostają zachowane, ponieważ podejrzewamy 
w nich coś w rodzaju sekretu i bogactwa694. 

Foucault opisuje również mechanizm stopniowego zastępowania dyskur-
sów fundamentalnych licznymi komentarzami. Komentarze te pozwalają 
tworzyć nieograniczoną liczbę nowych dyskursów, które są jednak w istocie 
jedynie powtórzeniem. „Nowe nie tkwi w tym, co powiedziane, lecz w zda-
rzeniu jego powrotu”, ponieważ:

Otwarta wielokrotność i  ryzyko zostają przeniesione przez zasadę komentarza 
z tego, co mogłoby być wypowiedziane, na liczbę, na formę, na maskę, na oko-
liczność powtórzenia695. 

W ten sposób powstające jako komentarz do dyskursów fundamentalnych 
nowe dyskursy – w swej istocie nie wykraczają poza zawarte w nich sensy lub 
stanowią co najwyżej ich dopełnienie. Dlatego też Foucault pisze o tej zasa-
dzie w kontekście sposobów ograniczania i kontroli. Jednocześnie, według 
Foucaulta, zadaniem komentarza jest:

692 C.K. Norwid, Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem, Wirtualna Biblioteka 
Literatury Polskiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, s. 31, http://literat.
ug.edu.pl/ [dostęp 26.02.2016]. 

693 M. Foucault, Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w College de France 
2 grudnia 1970, przeł. M. Kozłowski, Gdańsk 2002, s. 17.

694 Ibidem, s. 16.
695 Ibidem, s. 19.
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[…] wypowiedzieć po raz pierwszy to, co tymczasem było już powiedziane, i po-
wtarzać niezmordowanie to, czego przecież nigdy jeszcze nie mówiono. Bezkresne 
kłębienie się komentarzy dobywa się z wnętrza poprzez senne marzenie zamasko-
wanego powtórzenia696. 

I choć ten mechanizm również prowadzi do potwierdzenia treści zawartych 
w tekście źródłowym, wskazuje na proces wydobywania tego, co być może zo-
stało w nim wcześniej z różnych przyczyn przeoczone, ukryte, zamaskowane. 
Skojarzenie z marzeniem sennym w ujęciu psychoanalitycznym wskazuje też 
na ponowne kodowanie – komentarz wydobywa znaczenia z podświadomo-
ści tekstu i ponownie je ukrywa, kodując komunikat. Ten mechanizm wydaje 
się też podobny do tego, co Freud pisze o „zapomnieniu”, które redukuje się 
w istocie do „zamknięcia” wrażeń, scen i przeżyć. Twierdzi on bowiem, że to, 
co „zapomniane”, cały czas pozostaje w obrębie wiedzy pacjenta (i wpływa na 
jego zachowanie), ale jest przez niego niejako niezauważane lub zastępowane 
wspomnieniami pokrywczymi697. Treści psychiczne ulegające „zapomnieniu” 
pozostają więc zarówno jawne, jak i ukryte, a wywołane nimi reakcje są po-
wtórzone w działaniu wykonywanym w innym kontekście, ponieważ zapo-
mniana przeszłość jest przenoszona na wszystkie dziedziny życia698. W tym 
sensie tworzenie komentarza do dyskursu fundamentalnego staje się powtó-
rzeniem „zapomnianej” treści tegoż dyskursu.

Dyskursem fundamentalnym stosowanym przez Grzegorzewskiego i Klatę 
wydają się zarówno powtarzane przez nich figury romantyczne oraz postro-
mantyczne, jak i utwory uznane przez reżyserów za diagnostyczne dla pol-
skiej wspólnoty narodowej. Przy czym w krąg tych utworów włączyć moż-
na zarówno wspomniane już Wesele i Trylogię, jak i pozostałe teksty będące 
podstawą spektakli analizowanych w tej pracy. Ciekawe bowiem, że reżyserzy 
często dodają do utworów o mniej ugruntowanej pozycji w kulturze polskiej 
symbolikę i wyobrażenia silnie zakorzenione w rodzimej tradycji – uznając je 
z jakichś powodów za diagnostyczne, chcą niejako wpisać te teksty literackie 
w obręb dyskursu fundamentalnego (tak było na przykład w przypadku Ja-
nulki, córki Fizdejki czy Ulissesa). Reżyserzy w swoich spektaklach i wypowie-
dziach prasowych tworzą kolejne komentarze do tych tekstów i dyskursów, 
utrwalając oraz rozprzestrzeniając zawarte w nich treści. Jednocześnie reali-
zując teksty kultury ich zdaniem dla polskiej wspólnoty narodowej funda-
mentalne, wydają się wypowiadać treści zawarte niejako w podświadomości 
samych utworów i figur retorycznych, a wiodących graniczny – jawny i ukry-
ty jednocześnie – byt w obrębie zbiorowej świadomości. Przy czym istotna 

696 Ibidem.
697 S. Freud, Technika terapii, przeł. R. Reszke, Warszawa 2007, s. 168.
698 Ibidem, s. 170.
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w tym procesie wydaje się sama intencja reżyserów rozpoznających w reali-
zowanych dziełach dyskursy źródłowe i diagnostyczne. Trudno więc zgodzić 
się z tym, że tworzone przez nich komentarze nie posiadają żadnej wartości 
poznawczej. Specyficzny kontekst i treść tych komunikatów sprawiają, że po-
nowne wypowiedzenie treści uznanych za spajające polską wspólnotę naro-
dową i zakodowanie ich w nowym kontekście społecznym oraz historycznym 
może (ale nie musi) być odkrywcze nie tyle wobec dyskursu fundamental-
nego, ile wobec współczesnego widza. Wartość poznawcza tego komunikatu 
w gruncie rzeczy zostaje wzmocniona właśnie przez to, że jest to komentarz 
do dyskursu uznanego przez twórców za fundamentalny. Według intencji 
artystów ma mieć on bowiem siłę samo(roz)poznania. Widzowie, oglądając 
spektakl, powinni dowiedzieć się z niego czegoś o wspólnocie narodowej, do 
której według mniemania reżyserów należą. A może raczej powinni poznać 
jakiś aspekt własnego wyobrażenia na jej temat, który wcześniej – choć obec-
ny – nie został przez nich zauważony albo też uległ wyparciu i dopiero dzięki 
powtórzeniu, które przyjmuje nową formę, może zostać rozpoznany. Proces 
ten jest zależny jednak nie tylko od twórcy, który ponownie koduje wydo-
byte z dyskursu treści, ale też, oczywiście, od znającego ów dyskurs widza, 
który może je przeoczyć lub odczytać „błędnie” – czyli inaczej niż zamierzał 
reżyser (co zdarzało się w przypadku analizowanych powyżej spektakli). Przy 
czym to, jak zostanie odczytany dotyczący wspólnoty komunikat, również 
posiada wartość diagnostyczną, a niekiedy nawet krytyczną (co starałam się 
pokazywać).

Wydaje się jednak, że obaj reżyserzy, by ustrzec się przed tym, co nazwa-
łam „błędnym” odczytaniem komunikatu, stosowali inną zasadę kontroli 
dyskursu, również opisaną przez Foucaulta, a mianowicie – zasadę autora. 
Foucault definiuje ją „jako zasadę układu dyskursów, jako jedność i źródło 
ich znaczeń, jako ognisko ich spójności”699. Opiera się ona na przekonaniu 
odbiorcy, że to autor objaśni zawarte w jego dziele sensy:

Wymagamy, by autor zdał sprawę z jedności tekstu, który opatrujemy jego nazwi-
skiem. Żądamy, by ujawnił, lub co najmniej niósł przed sobą, ukryte znaczenia, 
które przenikają tekst [...]. Autor jest więc tym, który niepokojącemu językowi 
fikcji nadaje jedność, węzły spójności i ugruntowanie w rzeczywistości700. 

Reżyserzy, udzielając wypowiedzi na temat swojej twórczości, wydają się 
właśnie spełniać takie oczekiwania, a jednocześnie kontrolować komunikat 
płynący z ich twórczości. Przy czym Grzegorzewski dużo rzadziej niż Klata 
stosował tę strategię kontroli konstruowanego przez siebie komunikatu. Nie 
dość, że udzielał zdecydowanie mniejszej liczby wywiadów, to jeszcze jego 

699 M. Foucault, op. cit., s. 20.
700 Ibidem, s. 20–21.
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wypowiedzi są zwykle enigmatyczne i w żaden sposób nie starają się „wyjaś-
nić” spektaklu. Warto jednak zauważyć, że Grzegorzewski jako dyrektor Te-
atru Narodowego udzielił rekordowej w swoim życiu liczby wywiadów, co 
świadczyć może o tym, iż wchodząc w obręb zrytualizowanych zbiorowych 
wyobrażeń (na przykład – właśnie na temat „teatru narodowego” oraz „ar-
tysty narodowego”), czuł potrzebę bardziej intensywnej kontroli własnego 
komunikatu scenicznego. Zwłaszcza że w rozpoczynającej jego dyrekcję po-
lemice z Pawłowskim Grzegorzewski wydaje się właśnie powoływać na zasa-
dę autora. W potyczce z Romanem Pawłowskim na temat Nocy listopadowej 
neguje wszelkie interpretacje spektaklu, mówiąc wyraźnie, czego w nim nie 
ma. Co więcej, zasada autora zostaje w tej dyskusji spiętrzona: Grzegorzew-
ski uznaje bowiem reżysera (czyli siebie) za instancję strzegącą nie tylko „po-
prawnego odczytania” przedstawienia, ale też pilnującą „poprawnego odczy-
tania” domniemanych intencji autora tekstu. Częstotliwość tych interwencji 
jest jednak nieporównywalnie rzadsza niż w przypadku Klaty, który udziela 
ogromnej liczby wywiadów zarówno zapowiadając, jak i komentując swoje 
spektakle. Zawiera w nich niemal zawsze wykładnię interpretacyjną, odno-
sząc ją do inspirującej go w danej pracy rzeczywistości pozateatralnej. Skrajny 
przykład uruchamiania „zasady autora” przez Klatę stanowi wywiad Dziesięć 
procent prawdy, w którym Klata neguje interpretacje jego spektakli przepro-
wadzane przez Jacka Kopcińskiego, udzielając szczegółowych wyjaśnień na 
temat własnych intencji701. W ten sposób obaj reżyserzy starają się wpłynąć 
na sposób odczytania dzieła. Osiągają jednak inny rezultat.

Grzegorzewski jako dyrektor Teatru Narodowego atakowany był za to, 
że nie spełnia przypisanej mu funkcji, że ośmiesza narodowe symbole i tra-
dycję lub że jest hermetyczny. Klata został natomiast niemal jednogłośnie 
obwołany „specjalistą od polskości” na długo przed objęciem dyrekcji Sta-
rego Teatru. W toku poczynionych przeze mnie analiz inscenizacji doszłam 
natomiast do wniosku, że niejednokrotnie to Grzegorzewski proponuje cie-
kawszą, bardziej otwartą, dialogującą z wieloma ponowoczesnymi teoriami 
na temat tożsamości jednostkowej, zbiorowej i narodowej – wizję wspólno-
ty, w której ujawnione zostają słabość i bezsilność jednostki wobec narzu-
conych jej konstrukcji tożsamościowych. Prawie nikt w tym kontekście nie 
analizował jego twórczości. Klata natomiast, choć prowokuje do stosowania 
w czasie analizy jego spektakli aktualnych dyskursów – chociażby z obszaru 
badań genderowych czy feminizmu – w dużej mierze utrwala dość tradycyj-
ny obraz stosunków społecznych i ról płciowych. Tym samym, choć podej-
muje kwestie subwersywne, na tym polu często utrwala status quo. Dlatego 

701 Dziesięć procent prawdy, z Janem Klatą rozmawia Jacek Kopciński, „Teatr” 2009, nr 3, 
http://www.teatr-pismo.pl/archiwalna/index.php?sub=archiwum&f=pokaz&nr=749&pnr=40 
[dostęp 26.02.2016].
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dwa najistotniejsze procesy stanowią niejako dwa błędy, swoiste luki w zasa-
dach dyskursu. W przypadku Grzegorzewskiego – liczne nieodczytane przez 
krytykę wątki w jego spektaklach, wynikające z niemożliwości odkodowania 
treści nałożonych przez reżysera na utwór źródłowy, która skutkuje powrotem 
do uproszczonych, utrwalonych komentarzy. U Klaty natomiast najciekaw-
szy jest moment, w którym reżyser traci kontrolę nad bardzo uważnie pil-
nowanym komunikatem scenicznym (jak w Ziemi obiecanej). Dzieje się tak, 
na przykład wtedy, kiedy jego komentarz do tekstu źródłowego wywołuje 
dyskusję wokół tego, co Klata pomija, wykreśla lub zaciera. W takim przy-
padku, jak się wydaje, dyskurs fundamentalny dominuje komentarz, a autor 
tekstu źródłowego – reżysera.



Rozdział 2

Gry i doświadczenia: 

Grzegorzewski w mediach

Oksymoron

Kończąc rozmowę, muszę wyrazić żal, iż spisując ten nasz dialog, nie będę w sta-
nie przekazać, w jaki sposób, wciąż z ironicznym uśmiechem, mówi Pan o bardzo 
poważnych sprawach – nawet o patosie bez patosu702 

– mówił Zdzisław Pietrasik w zakończeniu wywiadu Palę Paryż i wyjeżdżam, 
udzielonego przez Grzegorzewskiego zaraz po nominacji na dyrektora Tea-
tru Narodowego. W wywiadzie artysta zapowiada zmianę swojego wizerun-
ku („Muszę «spalić» wszystkie etykiety, które mi przylepiono: reżysera awan-
gardowego, jakiegoś ekscentryka”); zarysowuje program Teatru Narodowego, 
powołując się na Bogusławskiego, Wyspiańskiego, Schillera („To jest tradycja 
i jasny program”); mówi też o doświadczeniu pracy nad spektaklem Dzia-
dy – dwanaście improwizacji („Krakowskie Dziady – dwanaście improwizacji 
to jest moje szukanie języka współczesnego teatru dla wielkiego dzieła ro-
mantycznego”); przedstawia zespół aktorski. Wszystko w tonie żartobliwym, 
lekkim, pozbawionym wzniosłości, bo poważne, ale wypowiedziane w sposób 
bezpretensjonalny refleksje sąsiadują z dowcipami. Przykładowo, na stwier-
dzenie, że będzie pracować w „pionie dramatu”, Grzegorzewski odpowia-
da: „Mam nadzieję, że w pionie”, po czym już zupełnie poważnie opowiada 
o swoich obawach związanych z połączeniem sceny dramatycznej i opero-
wej. W niemal taki sam sposób wypowiedziane zostaje „marzenie”, by przy-
najmniej raz w tygodniu na placu Piłsudskiego przed teatrem gromadził się 
tłum teatromanów. Choć brzmi ono dość absurdalnie, zaraz przełamane zo-
staje utopijną, ale niepozbawioną powagi refleksją na temat możliwości od-
działywania na widzów:

702 Palę Paryż i wyjeżdżam.
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Zdzisław Pietrasik: […] nie przecenia Pan możliwości sztuki?
Jerzy Grzegorzewski: Nie. Zawsze wierzę, iż do mojego teatru może przyjść młody 
człowiek, który z „jaskółki” obejrzy przedstawienie i, być może, będzie to dla niego 
ważne przeżycie. […] Tych rzeczy nie da się zaplanować, ale ja mówię o intencjach703. 

Ten krótki wywiad oddaje, moim zdaniem, specyfikę większości medial-
nych wypowiedzi Grzegorzewskiego: błyskotliwych, dowcipnych, ironicz-
nych i poważnych jednocześnie. Grzegorzewski wyraźnie mylił tropy. Niemal 
wszystko, co mówił, ujęte było w podwójne ramy. Reżyser wzbudzał zaufanie 
czytelnika, uwodził go barwnym stylem i zarazem wydawał się go (niemal 
jawnie) zwodzić. Po lekturze wywiadów z tym artystą można czuć się więc 
zdezorientowanym, niepewnym jego intencji. Szczególnie znacząca jest w tej 
rozmowie jasno wyrażona świadomość Grzegorzewskiego, że funkcja dyrek-
tora Teatru Narodowego jest w istocie rolą do odegrania:

Zdzisław Pietrasik: […] To jak, Pana zdaniem, powinien wyglądać dyrektor na-
rodowej sceny?
Jerzy Grzegorzewski: Powinien być człowiekiem przedwojennym…
Z.P.: Pan nie jest człowiekiem przedwojennym!
J.G.: Owszem, urodziłem się przed wojną [22 czerwca 1939 roku  –  przyp. 
M.K.] – ja ten warunek spełniam. Więc powinien być to ktoś do pewnego stop-
nia staroświecki, mieć pewien niedzisiejszy urok elegancji. Powinien bywać w okre-
ślonych kawiarniach i być rozpoznawalny, o! dyrektor idzie… Powinien chodzić 
z laską.
Z.P.: Pan sobie żartuje. Naprawdę chce Pan grać takiego dyrektora?
J.G.: Bliska mi jest rola przedwojennego dyrektora, w sile wieku, i tę dyskretnie 
spróbuję zagrać. 

Ta żartobliwa wypowiedź wydaje się gęsta od znaczeń. Nie tylko pokazuje, 
że Grzegorzewski traktuje objęte przez siebie stanowisko jako rolę. Powołując 
się na tradycję przedwojenną, reżyser przywołuje okres najżywszych dyskusji 
nad rolą i stylem teatru narodowego. Jest to o tyle ważne, że Grzegorzew-
ski miał prowadzić tę scenę jako pierwszy w wolnej Polsce po roku 1989. 
Międzywojnie było jedynym okresem, kiedy rodzima scena funkcjonowała 
w warunkach politycznej niezależności kraju. Była to więc jedyna tradycja, 
do jakiej Grzegorzewski mógł się odnieść. Jednocześnie jednak żartobliwy 
ton i pewna przesada tej deklaracji każą wątpić w to, że jest ona poważnym 
manifestem. Ostentacyjna anachroniczność zostaje podkreślona przez pre-
zentację nieaktualnego modelu życia publicznego. Bycie rozpoznawalnym 
w kawiarniach po 1989 roku, a nawet wcześniej, zastąpione zostało przecież 
przez popularność medialną. Grzegorzewski musiał o tym wiedzieć, skoro 
udzielał tego i  innych – jak na tak niechętną do wypowiedzi publicznych 

703 Ibidem.
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osobę stosunkowo częstych w okresie dyrekcji – wywiadów. Przywołując topos 
artysty teatru z okresu międzywojennego, Grzegorzewski wydawał się więc 
paradoksalnie pokazywać nieaktualność tej wizji. Doprowadził do tego, by 
jego rozmówca uznał takie nawiązanie za żart. Być może Grzegorzewski chciał 
wyprzedzić przypuszczalne wymagania stawiane dyrektorowi Teatru Naro-
dowego, jawnie lub niejawnie odwołujące się do wywiedzionej z przeszłości 
wizji tej instytucji. Okres odbudowy Teatru Narodowego, jak wspomniałam 
wcześniej, nie wyłonił żadnego nowego klarownie sformułowanego programu 
i nie wyznaczył misji tej scenie. W takiej sytuacji anachroniczne, utrwalone 
w tradycji i historii polskiego teatru wyobrażenia wydawały się wzorcem naj-
łatwiejszym do przywołania. Odwołując się do nich, a jednocześnie biorąc je 
w nawias i obnażając ich konwencjonalność oraz nieaktualność, Grzegorzew-
ski wydawał się sygnalizować, że podejmie grę z tego typu wyobrażeniami.

Bywały jednak momenty, w których porzucał żartobliwy ton i starał się 
wyjaśnić całkiem poważnie swój stosunek do sztuki, tradycji, wspólnoty na-
rodowej oraz do swojej roli dyrektora Teatru Narodowego. Nadal pozostawał 
bardzo daleki od jednoznaczności, co wynikało z jednej strony z przyjętej stra-
tegii medialnej, z drugiej – z nieumiejętności pełnego wyrażenia za pomocą 
języka tych, niezwykle dla niego ważnych, kwestii. Cały czas balansował więc 
między anachronicznymi wypowiedziami, które – choć przez niego rozu-
miane bardzo bezpośrednio – umieszczały go w konwencjonalnych ramach, 
a momentami nagłego błysku, olśnienia, które przekuwały się na pojedyncze 
zdanie lub wręcz słowo otwierające dostęp do ogromnej złożoności postawy, 
czy wręcz filozofii tego twórcy. Oba dyskursy składają się, moim zdaniem, na 
specyficzny i trudny do prześledzenia – bo nigdy niewyrażony wprost, lecz 
formułowany we fragmentach różnych wypowiedzi – program Grzegorzew-
skiego. Te nagłe „błyski” rzucają bowiem światło również na wypowiedzi kon-
wencjonalne, uruchamiając inny rodzaj lektury i rozumienia. By prześledzić 
ten hipotetyczny projekt teatralny (i, jak sądzę, kulturowy) Grzegorzewskiego, 
odniosę się do jego polemiki z recenzentem „Gazety Wyborczej” Romanem 
Pawłowskim na temat Nocy listopadowej – pierwszego spektaklu wyreżysero-
wanego przez Grzegorzewskiego na scenie narodowej – a takżę wypowiedzi 
reżysera na temat tradycji narodowej, klasyki literackiej oraz historii, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem wywiadów na temat Wesela, które było dla tego arty-
sty utworem szczególnie celnie reagującym na sposób funkcjonowania wspól-
noty w zmiennym kontekście społecznym i historycznym.

Batalia o Teatr Narodowy

Rok po przytoczonej powyżej rozmowie Grzegorzewski został ostro zaatako-
wany przez recenzenta „Gazety Wyborczej”. Na atak postanowił odpowiedzieć, 
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porzucając żartobliwy ton. Stawką w tej polemice stał się bowiem właśnie 
wizerunek dyrektora Teatru Narodowego.

Warto dodać, że dyskusja ta odbyła się na łamach najbardziej opiniotwór-
czej gazety tego okresu. W Raporcie o mediach audiowizualnych powstałym 
na potrzeby Kongresu Kultury Polskiej Wiesław Godzic i Aleksandra Drzał-
-Sierocka piszą:

„Gazeta Wyborcza” (ukazująca się od maja 1989 roku) była absolutnym przebo-
jem na mozolnie kształtującym się rynku prasy codziennej. Od początku miała 
ona łączyć w sobie opiniotwórcze zacięcie i szerokie spojrzenie charakterystyczne 
dla prasy ogólnopolskiej z pakietem informacji lokalnych704. 

Jej średni nakład w latach dziewięćdziesiątych wynosił pięćset tysięcy 
egzemplarzy. Poza tym „Gazeta Wyborcza” powstała z inicjatywy byłych 
działaczy „Solidarności”, co czyniło ją niejako jednym ze spadkobier-
ców jej zasług w walce o wolność. Dlatego atak na odbudowany w wol-
nej Polsce Teatr Narodowy, wyartykułowany na jej łamach, wydawał się 
szczególnie niebezpieczny i, być może, w podtekście zawierał sugestię, że 
Grzegorzewski sprzeniewierzył się tej tradycji lub po prostu ją zlekcewa-
żył. Grzegorzewski z pewnością zdawał sobie sprawę ze statusu dziennika 
i  również dlatego zdecydował się odpowiedzieć. Świadczyć może o tym 
fragment jego tekstu, w którym sugeruje on koniunkturalny charakter 
recenzji Pawłowskiego, która:

[…] wynika z prymitywnej próby poszukiwania publicystycznej tezy; nie jest ona 
potrzebna reżyserowi, próbującemu zmierzyć się w teatrze ze – zgoła niepublicy-
styczną – wizją Wyspiańskiego. Potrzebna jest krytyce dla uzasadnienia własnej 
obecności na łamach poczytnych dzienników705. 

Wskazuje na to też bezpośredni zwrot do redaktora naczelnego, w którym 
Grzegorzewski nazywa go władcą i przedstawicielem „wielkiego prasowego 
imperium”. Fragment skierowany do Adama Michnika wydaje się zresztą 
mocno dwuznaczny. Grzegorzewski cytuje w nim fragment Pamiętników 
Hadriana Marguerite Yourcenar, który warto przytoczyć:

Nie pogardzam ludźmi. Gdybym nimi pogardzał, nie miałbym żadnego pra-
wa, żadnej racji, by próbować nimi rządzić. [...] I w najbardziej nieprzezroczy-
stych ludziach tli się jakieś światełko: ten morderca ślicznie gra na flecie; ten do-
zorca kaleczący batem plecy niewolników jest może dobrym synem, ten idiota 

704 W. Godzic, A. Drzał-Sierocka, Raport o mediach audiowizualnych, http://www.kon-
greskultury.pl/title,pid,149.html [dostęp 26.02.2016]. 

705 J. Grzegorzewski, Prawo teatralnej formy, „Gazeta Wyborcza”, 9 XII 1997, http://jerzy-
grzegorzewski.net/?artykul=prawo-teatralnej-formy [dostęp 26.02.2016].
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podzieliłby się ze mną ostatnim kawałkiem chleba. [...] Nasz wielki błąd polega 
na tym, że próbujemy uzyskać od każdego w szczególności cnoty, jakich nie ma, 
i zaniedbujemy hodowanie tych, jakie ma706. 

Cytat ten wieńczy prośbą, by redaktor naczelny wykorzystywał cno-
ty swoich pracowników. Oczywiście, można zrozumieć ten akapit jedno-
znacznie – jako wyraz bardzo niskiej oceny poziomu recenzji i upomnienie 
redaktora naczelnego, by przykładał większą wagę do merytorycznej war-
tości tekstów publikowanych na łamach jego pisma. Jakiemu celowi miało-
by to jednak służyć? Przecież Grzegorzewski nie mógł wierzyć, że redaktor 
naczelny stanie w tej polemice po jego stronie. Z pewnością nie chodziło 
mu również o to, by cenzurował on artykuły lub sprawdzał, czy recenzenci 
dobrze zrozumieli omawiane dzieło. Znamienne jednak, że Grzegorzewski 
odnosi się tu nie do tekstu, lecz do stojących za nim osób – przenosząc ak-
cent właśnie na personalne uwarunkowania recenzji. Zwrot ten wydaje się 
próbą powrotu do dość anachronicznego modelu społecznego, mającą na 
celu spersonifikowanie abstrakcyjnej „machiny medialnej”. Oto dyrektor 
Teatru Narodowego zwraca się do redaktora naczelnego opiniotwórczego 
dziennika – zamieniając polemikę w konfrontację dwóch „person” odgry-
wających ważne symboliczne role w społeczeństwie. Gest ten nawiązuje, 
być może, do wcześniejszej deklaracji Grzegorzewskiego, że chce grać rolę 
rozpoznawanego w kawiarniach, przedwojennego dyrektora. Uruchamiając 
taką retorykę, Grzegorzewski przypuszczalnie starał się w charakterystyczny 
dla siebie, zawoalowany sposób wskazać na anachroniczny i konserwatywny 
ton recenzji Pawłowskiego oraz sformułowanej w niej misji Teatru Narodo-
wego, a także zarzutów wobec reżysera.

Poza tym zacytowany i skierowany do Adama Michnika fragment po-
dejmuje temat władzy nad ludźmi, sterowania ich działaniami w celu uzy-
skania określonego rezultatu. O politycznym zapleczu tej dyskusji mówiła 
po latach Małgorzata Dziewulska, która w tym okresie sprawowała funkcję 
kierownika literackiego Teatru Narodowego. W rozmowie z Dorotą Sajew-
ską dystansuje się od poglądu, że kampania przeciw Grzegorzewskiemu, 
prowadzona przez lata przez Romana Pawłowskiego, była „produktem ma-
chiny medialnej, jaką jest «Gazeta Wyborcza»”707. Stwierdza jednak wprost, 
że ta batalia mogła wynikać z lęku, iż teatr, który za patrona ma Wyspiań-
skiego – podejrzewanego przez wiele osób, w tym chociażby Czesława Mi-
łosza, o nacjonalizm – może stać się narzędziem prawicy, i pod tym wzglę-
dem wpisywała się idealnie w skrajnie antynacjonalistyczny program tego 
dziennika. Mówi więc:

706 Ibidem.
707 D. Sajewska, Pod okupacją mediów, s. 301.
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Nie wykluczam, że to mogło wpłynąć na powstanie u Naczelnego obawy, że Naro-
dowy staje się przyczółkiem endeków, i skutkowało zielonym światłem dla ataku708. 

Ta hipoteza jest o tyle problematyczna, że zarzuty, które Pawłowski sta-
wia Nocy listopadowej, nie dotyczą treści nacjonalistycznych. Przeciwnie, re-
cenzent sam operuje argumentami, których nie powstydziłaby się prasa pra-
wicowa. Czy w tej sytuacji można przypuszczać, że strategia Pawłowskiego 
polegać miała na przechwyceniu argumentów przeciwników i odwróceniu 
ich uwagi? Czy miał być to rodzaj komunikatu skierowanego w stronę pra-
wicy, że Teatr Narodowy pod dyrekcją Grzegorzewskiego na pewno nie bę-
dzie realizował jej programu, połączonego z jednoczesnym ostudzeniem po-
tencjalnych protestów przez podważenie siły oddziaływania spektaklu („I nie 
spodziewam się, żeby ta Noc listopadowa […] wywołała protesty środowisk 
tradycyjnie gloryfikujących polskie powstania. Po pierwsze dlatego, że spek-
takl nie rewiduje historii, ale jej literacki wizerunek. Po drugie dlatego, że 
ten rodzaj obalania mitologii – bardzo estetyczny i erudycyjny – zupełnie nie 
działa na emocje”709)? Bardziej oczywista wydaje się druga teza Dziewulskiej:

A może ten obraz powstania był niesmaczny dlatego, że świeżo było za nami ostat-
nie powstanie narodowe? I publiczność lat 90. oczekiwała jednak jakiejś gloryfi-
kacji zbiorowego mitu albo przynajmniej aluzji do najnowszej walki o Polskę?710 

Rzeczywiście, w tekście Pawłowskiego wiele jest stwierdzeń świadczących 
o tym, że sceniczną wypowiedź na temat powstania listopadowego czytał 
przez pryzmat „solidarnościowego” zrywu. Wielokrotnie podkreśla bowiem, 
że spektakl powstał w wolnej Polsce – czyli w domyśle po zwycięskiej walce 
niepodległościowej. Pawłowski widzi więc w spektaklu rozliczenie z mitem 
powstania, nie tyle listopadowego, ile narodowego:

Przedstawienie, które otworzyło sezon w odrodzonym Teatrze Narodowym, jest 
siłą rzeczy pierwszą w czasach wolności wypowiedzią na temat jednego z najważ-
niejszych polskich mitów – mitu powstania narodowego. 

I jednocześnie sugeruje, że wypowiadając się dziś na ten temat, nie spo-
sób nie odnieść się do wydarzeń z historii najnowszej – tylko na tym polu 
możliwa jest żywa, znacząca dyskusja:

Po roku 1989 polska historia skurczyła się do ostatnich kilkudziesięciu lat i jeśli 
historycy sięgają dziś do wieku XIX, to głównie po to, by wydobywać na światło 

708 Ibidem, s. 304.
709 R. Pawłowski, Powstanie w teatrze, „Gazeta Wyborcza”, 29 XI 1997, http://jerzygrze-

gorzewski.pl/?artykul=powstanie-w-teatrze [dostęp 26.02.2016].
710 D. Sajewska, Pod okupacją mediów, s. 297–298.
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tematy wstydliwe i kontrowersyjne […]. W kwestii tak zwanych walk narodowo-
-wyzwoleńczych powiedziano już chyba wszystko. 

Tekst kończy natomiast, wyrażając wiarę w sens powstań narodowych, 
znów nakładając na siebie okres powstania listopadowego i współczesnej 
Polski:

Nie ulega wątpliwości, że w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku między szóstą 
wieczór a ósmą rano rozegrały się losy kilku pokoleń Polaków. Konsekwencje tam-
tych wyborów odczuwamy do dziś711. 

Na polityczny czy też ideologiczny wymiar wypowiedzi Pawłowskiego 
wskazuje niejednoznaczny kontekst, w jakim usytuowana została recenzja 
będąca przedmiotem polemiki. Pawłowski opublikował aż trzy teksty do-
tyczące Nocy listopadowej, stopniowo radykalizując swoją ocenę. W pierw-
szym, mimo że formułuje taką samą interpretację spektaklu jak później i wy-
raża te same wątpliwości wobec przeniesienia akcji spektaklu do teatru oraz 
przesunięcia historii powstańczej nocy na dalszy plan, w zakończeniu dekla-
ruje: „przedsięwzięcie Grzegorzewskiego i zespołu w i t amy  z   r ado ś c i ą 
[podkr. – M.K.]”712. A następnie niejako włącza spektakl Grzegorzewskiego 
w reprezentowaną przez siebie, a także gazetę, do której pisze, wizję społecz-
nej misji Teatru Narodowego:

Od Narodowego n i e  będz i emy  [podkr. – M.K.] bowiem oczekiwać, jak tyle 
poprzednich pokoleń, że powiedzie nas do wolności, ale że z historii nas – wy-
zwoli, da szansę na nowo ją przemyśleć. A spektakl Grzegorzewskiego jest do tego 
pierwszym krokiem713. 

Druga, dowcipna nota informacyjna (bo trudno ten krótki tekst nazwać 
recenzją) traktuje spektakl dość protekcjonalnie. Pawłowski relacjonuje pre-
mierę w pobłażliwym tonie. Docenia, na przykład, że zapadnie zadziałały, 
a aktorzy zdążyli z planów filmowych i nie zgubili się w sieci skomplikowa-
nych korytarzy w teatrze, więc na czas trafili na scenę. Do samego spektaklu 
odnosi się w sposób jawnie złośliwy:

Inkub, który siedzi pod sceną od czasów Bogusławskiego, podczas Nocy listopa-
dowej Jerzego Grzegorzewskiego był tak zdezorientowany, że tym razem nie miał 
siły przeszkadzać714. 

711 Ten i poprzednie: R. Pawłowski, Powstanie w teatrze.
712 R. Pawłowski, Oto godzina wybiła, „Gazeta Wyborcza”, 19 XI 1997, http://jerzygrze-

gorzewski.net/?artykul=oto-godzina-wybia [dostęp 26.02.2016].
713 Ibidem.
714 R. Pawłowski, Noc narodowa, „Gazeta Wyborcza”, 24 XI 1997, http://jerzygrzegorzewski.

net/?artykul=noc-narodowa [dostęp 26.02.2016].
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Podobnie jak w przypadku pierwszego tekstu można więc odnieść wra-
żenie, że potrzeba politycznego poparcia dla samej instytucji, a może nawet 
jej społecznej promocji, kłóci się z oceną spektaklu.

W ostatniej recenzji Powstanie w teatrze715 Pawłowski stawia się w pozy-
cji obrońcy powstania listopadowego, polskich symboli narodowych, wizji 
narodu jako spójnej, połączonej historią i tradycją wspólnoty. „Przypomina” 
najpierw, że Wyspiański był apologetą powstania listopadowego. Następnie 
przedstawia wybiórczy opis przedstawienia, w którym każdy akapit ma udo-
wodnić tezę, że w spektaklu Grzegorzewskiego wszystkie wydarzenia toczą 
się w teatrze, dlatego organizatorami powstania są komedianci, co w istocie, 
zdaniem recenzenta, podważa rangę i znaczenie wolnościowego zrywu. Po-
twierdzający te tezy opis wybranych scen zawiera mnóstwo przeskoków my-
ślowych oraz słabo umotywowanych wniosków, które ujawniają zaskajującą 
zachowawczość opinii recenzenta, starającego się analizować spektakl Grze-
gorzewskiego za pomocą kategorii teatru psychologicznego o konstrukcji 
przyczynowo-skutkowej. I tak, na przykład, zdanie:

Historyk Joachim Lelewel (Jerzy Kamas) nie chce iść do powstania nie dlatego, 
że umiera mu ojciec, ale dlatego, że zajęty jest recytowaniem libretta do muzycz-
nej części dramatu716,

jest swoistym montażem dwóch sąsiadujących scen, których połączenie 
w spektaklu z pewnością nie ma wymiaru psychologicznego i nie tłumaczy 
motywów postępowania postaci. W kolejnej części zatytułowanej Czyn czy 
gest recenzent udowadnia, że Grzegorzewski redukuje historię do mitu i wi-
zerunku literackiego, prezentuje zestaw pustych gestów, za którymi nie stoi 
żadna wartość:

Dla niego czyn jest tylko gestem. Z polskiej historii zostały jedynie mity – mówi 
Grzegorzewski i gra tylko z mitami. […] Toteż jego ironiczna, pozbawiona patosu 
wersja powstania listopadowego zatrzymuje się na poziomie ośmieszenia symboli. 
Nie idzie w głąb. […] spektakl nie rewiduje historii, ale jej literacki wizerunek717. 

Gdy nawet założymy, że Grzegorzewski zajął się w tym spektaklu przede 
wszystkim narodową mitologią i jej literackim obrazem, to przecież – jeśli 
weźmiemy pod uwagę tezy Benedicta Andersona na temat wspólnot wyob-
rażonych, które różnią się między sobą „stylem” wyobrażenia – trudno zlek-
ceważyć zabieg Grzegorzewskiego, jak to zrobił Pawłowski, twierdząc, że 

715 R. Pawłowski, Powstanie w teatrze, „Gazeta Wyborcza”, 29 XI 1997, http://jerzygrze-
gorzewski.net/?artykul=powstanie-w-teatrze [dostęp 26.02.2016].

716 Ibidem.
717 Ibidem.
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z takiej interpretacji dramatu Wyspiańskiego nic nie wynika718. Zabieg ten 
wydaje się więc istotny, bo zawiera intencję rewizji wyobrażenia wspólnoty 
o sobie samej. Czy Pawłowski nie zdawał sobie z tego sprawy, czy też właśnie 
ta zmodyfikowana wizja wspólnoty go najbardziej uwierała? Wydaje się, że 
właśnie na tym poziomie przebiegała istotna linia konfliktu. Prowadząc wy-
wód do zarzutów, że przez trawestację tekstu Wyspiańskiego Grzegorzewski 
kpi z powstania, polskiej historii, mitologii narodowej i tradycji, w ostatnim 
fragmencie recenzji, noszącym patetyczny tytuł My jesteśmy nic?, Pawłowski 
nawiązuje do spektaklu La Bohème Grzegorzewskiego, w którym tytułowe 
pytanie zostaje wypowiedziane przez aktora „ze łzami w oczach”. Potem za-
daje pytanie, czemu reżyser zatrzymuje się na ośmieszaniu symboli, i nie go-
dząc się z jego wizją, pyta:

Czy rzeczywiście przed romantyzmem i neoromantyzmem możemy dzisiaj czuć 
tylko wstyd, pokrywany ironią?719 

Jak jednak, zauważa Dziewulska, w recenzji Pawłowskiego:

Pod hasłem „My jesteśmy nic?” wzywano nas, byśmy się cofnęli w historii i od-
budowali mit integralny, co było po pierwsze niemożliwe w ogóle, po drugie nie-
możliwe z tym autorem720. 

Dążenie do odbudowania silnej wspólnoty jest jednak najlepiej widocz-
ne we fragmentach, w których Pawłowski pisze o emocjach. Recenzent za-
rzuca Grzegorzewskiemu, że jego spektakl „nie działa na emocje”. Reżyser 
w polemice odpowiada, iż nie pragnie czynowi powstańczemu odebrać „ani 
emocji, ani głębokiej patriotycznej motywacji”. Wydaje się jednak, że choć 
obaj używają tego samego słowa – mają na myśli coś zupełnie innego. Już 
w samych sformułowaniach widać istotną różnicę. O ile bowiem Pawłowski 
mówi o emocjach widzów, o tyle Grzegorzewski – o emocjach postaci. Śle-
dząc recenzje ze spektaklu, można zauważyć częste wzmianki o tym, że jest 
to widowisko mroczne, melancholijne, przesycone poczuciem zbliżającej się 
śmierci i bezsilności, „agonią woli i mocy” – jak napisał Piotr Gruszczyń-
ski721. Jedynym wytchnieniem od tych przytłaczających emocji były ironia, 
groteska i błazenada. Nawet podtytuł jednej części recenzji Pawłowskiego: My 
jesteśmy nic? zwraca uwagę na taki wydźwięk spektaklu. Wydaje się więc, że 
recenzentowi nie chodzi o to, że przedstawienie nie wywołuje żadnych emo-
cji, lecz o to, jakie są to emocje. Pawłowski, domagając się od Teatru Naro-

718 R. Pawłowski, „Co” przed „jak”, „Gazeta Wyborcza”, 9 XII 1997, http://jerzygrzego-
rzewski.net/?artykul=prawo-teatralnej-formy [dostęp 26.02.2016].

719 Ibidem.
720 D. Sajewska, op. cit., s. 297.
721 P. Gruszczyński, Agonia woli i mocy.
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dowego, żeby w czasach wolności wyzwolił wspólnotę od historii i pozwolił ją 
przemyśleć na nowo, wydaje się oczekiwać od niego programu pozytywnego. 
Byłby skłonny więc docenić finał spektaklu, który jako jedyny, według nie-
go, „ma coś z niegdysiejszego patosu”, zawiera myśl, że „dzięki narodowym 
męczennikom udaje się Polakom trwać”, i jest wyrazem narodowej solidar-
ności, ponieważ „zamiast jednego więźnia przed zdrajcę Krasińskiego wycho-
dzi tłum kobiet i mężczyzn, którzy ciągną lawetę z Łukasińskim, śpiewając 
finał dramatu z refrenem «Wytrwania»”722. „Pozytywny” (a więc patetycz-
ny i wspólnototwórczy) wydźwięk tej sceny zaburza Pawłowskiemu jednak 
fakt, że została ona wyreżyserowana przez księcia Konstantego. Można więc 
wnioskować, iż „emocja”, jakiej oczekuje, ma mieć wydźwięk konstruktywny, 
czy wręcz afirmatywny w stosunku do tej – nareszcie wolnej – zbiorowości, 
czczącej swoich bohaterów, połączonej przekonaniami, wspólną narodową 
sprawą, wzruszeniem, słowem – „solidarnością”.

Jednocześnie – jako przeciwwagę dla wizji Grzegorzewskiego – Pawłowski 
przywołuje Kanał Andrzeja Wajdy oraz Pamiętnik z powstania warszawskiego 
Mirona Białoszewskiego, które wywołały „skrajne emocje”, pokazując „pol-
ski mit z punktu widzenia zwykłego człowieka, który jest głodny, marznie, 
je, wydala”, dzięki czemu „historia zeszła z postumentów i nabrała ludzkiego 
wymiaru”. U Grzegorzewskiego efekt ten niwelowany jest, zdaniem Pawłow-
skiego, przez metateatralną ramę:

W przedstawieniu Grzegorzewskiego jest tylko jeden moment, który sięga tak da-
leko. To chwila, kiedy do Belwederu wpadają spiskowcy, aby zabić księcia Konstan-
tego. Nie znajdując go nigdzie, zabijają tych, na których natknęli się w pałacowych 
pokojach: Gendre i Lubowidzkiego. I nagle na widok krwi młodzi spiskowcy pra-
wie mdleją, jeden osuwa się pod ścianą, drugi miota się nieprzytomny.
 Ta scena o wielkim wyrazie teatralnym mówi zarazem wszystko o spisku i jego 
niepowodzeniu. Garstka gotowych na wszystko młodych ludzi, którzy doznają szo-
ku, kiedy po raz pierwszy na własne oczy widzą śmierć. Ale kiedy młodzi opusz-
czają wreszcie pałac, jeden z trupów, naczelnik Lubowidzki, nieoczekiwanie pod-
nosi się i jakby nigdy nic wychodzi drzwiami. Wygląda na to, że podchorążowie 
przestraszyli się inscenizacji723. 

Dyskomfort Pawłowskiego wydaje się więc wywoływać niemożliwość peł-
nej emocjonalnej identyfikacji widza z postacią, która zbudowałyby poczu-
cie wspólnoty między sceną a widownią, a też między historią (bohaterami 
powstania) a współczesnością (widzami).

Wydaje się jednak, że spektakl Grzegorzewskiego był od wizji wspólno-
towości postulowanej przez Pawłowskiego bardzo daleki. Reżyser nie pisze 

722 R. Pawłowski, Powstanie w teatrze.
723 Por. ibidem.
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tego wprost, a  jedynie to sugeruje, odcinając się od teatru historyczno-
-psychologicznego, ekspresjonistycznego iluzjonizmu, czyli od konwen-
cji ułatwiających utożsamienie oraz empatię widzów w stosunku do bo-
haterów724. Z recenzji i rejestracji przedstawienia wywnioskować można, 
że jeśli w  jego spektaklu powstaje jakaś wspólnota, to jej podstawą jest 
bezsilność jednostek wobec „narodowego obowiązku”, grupowa „ago-
nia mocy”, zbiorowa śmierć725 – a więc emocje przeciwne do tych, któ-
rych domaga się Pawłowski. Jednocześnie Grzegorzewski, właśnie przez 
metateatralną ramę, nie oswaja tych emocji, uniemożliwia zatopienie się 
w nich, podważa poczucie niczym niezakłóconej solidarności z bohatera-
mi. Ostrze ironii wymierza zaś, jak twierdzi Grzegorz Niziołek, właśnie 
w oczekiwane przez Pawłowskiego zbiorowe wzruszenia, ujawniając, że 
pod tą gotowością do przeżywania zbiorowych emocji kryje się „obojęt-
ność, obcość, szyderczy stereotyp, niepewność, a w najlepszym wypadku 
sentymentalizm”726. Grzegorzewski dokonuje więc rewizji samego pojęcia 
wspólnotowości i podstaw, na jakich jest ono budowane. Pawłowski suge-
ruje, że rolą „artysty narodowego” jest afirmacja i wzmocnienie poczucia 
wspólnotowości, a Grzegorzewski – pokazując mroczną, melancholijną, 
przesyconą resentymentem podstawę wspólnotowych więzi – wskazuje, że 
jego zadaniem jest raczej jej dekonstrukcja oraz rewizja składających się 
na nią elementów i pobudek emocjonalnych.

By jednak powrócić do pytania, dlaczego Grzegorzewski wszedł w polemi-
kę, warto podjąć jeszcze jeden wątek. Małgorzata Dziewulska zwraca uwagę 
na wątłe podstawy merytoryczne interpretacji:

Recenzentowi, i nie tylko temu, nie podobało się przedstawienie Nocy listopadowej, 
ale on jeden skupił się na przypisaniu mu grzechów przeciw narodowi, których do-
puścił się Stanisław Wyspiański. Bo to Wyspiański umieścił w teatrze dwa ważne 
rozdziały akcji, mieszając aktorstwo sceniczne i aktorstwo powstańcze, przedstawił 
Lelewela jako melancholika opętanego własnymi myślami. On zobaczył noc 29 
listopada jako gmatwaninę chaotycznych wydarzeń, on ośmieszył ślepe naznaczenie 
przez ulicę wrogów do odstrzału. To jego Wysockim władał pęd samoupamiętnia-
jącej autodestrukcji, jego Chłopicki był aktorem marzącym o sławie, a Konstanty 

724 J. Grzegorzewski, Prawo teatralnej formy.
725 Por. np. „Noc listopadowa w reżyserii Grzegorzewskiego nie jest eposem bohaterskim 

opiewającym mężów sławnych i walecznych, ale epitafium woli i mocy. Ostatnim człowiekiem 
czynu, którego nie dotknęła jeszcze choroba na rozpacz, jest Konstanty, jednak i on nieubła-
ganie wpada w korkociąg obłędu, za którym mocy już nie ma”. P. Gruszczyński, Agonia woli 
i mocy; „śmierć w tym przedstawieniu jest serio. Może tylko ona”. J. Sieradzki, Wieczór listopa-
dowy, „Polityka” 1997, nr 48, http://jerzygrzegorzewski.net/?artykul=wieczr-listopadowy [do-
stęp 26.02.2016]. Zob. też G. Janikowski, Noc woli i rozpaczy, „Sycyna” 1997, nr 24, http://
jerzygrzegorzewski.net/?artykul=noc-woli-i-rozpaczy [dostęp 26.02.2016].

726 G. Niziołek, Stanisław Ignacy Wyspiański, „Didaskalia” 1997, nr 22, s. 128.
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autorem zastępczej retorycznej autoteatralizacji. To Wyspiański, jak wiadomo, zo-
baczył dramat Konrada z Wyzwolenia w niemocy wyrwania się z teatru. Więc jeżeli 
ironia tego spektaklu z czymś kolidowała, to przede wszystkim z „narodowowy-
zwoleńczym”, fałszywym wizerunkiem Wyspiańskiego ze szkolnego podręcznika727. 

Przy czym nie twierdzi, iż spostrzeżenia Pawłowskiego były bezpodstawne, 
ale wskazuje, że ich źródło tkwi w dramacie. Moja analiza spektaklu Grzego-
rzewskiego, choć, mam nadzieję, subtelniejsza i inaczej spuentowana, również 
wskazuje na problem reżysera z narodową mitologią, która zostaje przedsta-
wiona jako skonwencjonalizowany instrument opresji skierowany przeciw jed-
nostkom. Inne przytaczane przeze mnie recenzje także nie wydają się bardzo 
odbiegać od niektórych tez Pawłowskiego. Sprzeciw Grzegorzewskiego wobec 
recenzji wynikał więc z pewnej bezwzględnej bezpośredniości wywodu recen-
zenta, który upraszczał i wyostrzał zawarte w nim treści, jednocześnie poddając 
je ocenie „moralnej” i, przy okazji, pośrednio rozliczając reżysera z jego poglą-
dów oraz wizji Teatru Narodowego (świadczy o tym chociażby seria retorycz-
nych pytań: „Dlaczego Grzegorzewski kapituluje, dlaczego nie wychodzi poza 
ośmieszenie neoromantycznej poetyki?”; „Czy z historii XIX wieku rzeczywi-
ście zostały nam tylko atrapy i szkolne banały, których obalaniem musi się dziś 
zajmować Teatr Narodowy?”728). Grzegorzewski zdawał sobie sprawę z tego, że 
tak wyrażone treści spektaklu stały się w tekście Pawłowskiego przedmiotem 
politycznej instrumentalizacji – zwłaszcza w kontekście tak licznych aluzji do 
przełomu 1989 roku jako ostatniego „powstania narodowego”. Dlatego pisze:

Recenzent „Gazety Wyborczej” omówienie Nocy listopadowej […] poprzedza wy-
mownym pytaniem. Jest to pytanie o to, czy premiera w Teatrze Narodowym 
otworzy nową dyskusję o polskich powstaniach. Zawiera się w nim sugestia, że 
zdolność do wywołania owej dyskusji jest właściwym kryterium oceny zarówno 
inscenizacji, jak przyszłej działalności Narodowej Sceny729. 

Reżyser zabrał więc głos nie tyle dlatego, że interpretacja Pawłowskiego 
odbiegała od jego intencji, ile głównie ze względu na jej polityczne uwarun-
kowania. Niebagatelne znaczenie musiał mieć też fakt, że odczytanie Nocy 
listopadowej – pierwszej premiery w Teatrze Narodowym – jako spektaklu 
antypatriotycznego podważało pozycję Grzegorzewskiego i podawało w wąt-
pliwość słuszność decyzji ministerstwa o przekazaniu mu narodowej sceny. 
Wypowiedź z późniejszego wywiadu potwierdza tę intuicję:

Dyrektor Teatru Narodowego nie może nie reagować, kiedy sugeruje się, że na tej 
scenie wyśmiewa się symbole narodowe i patriotyczne.

727 D. Sajewska, Pod okupacją mediów, s. 297.
728 R. Pawłowski, Powstanie w teatrze.
729 J. Grzegorzewski, Prawo teatralnej formy.
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 Noc listopadowa w mojej reżyserii wyrasta z głębokich pobudek patrio-
tycznych730. 

Jego reakcja po raz kolejny dowodzi, że przedmiotem konfliktu nie był 
patriotyzm lub jego brak, lecz sposób rozumienia tego pojęcia oraz roli, jaką 
w jego kształtowaniu powinien zająć Teatr Narodowy, a w konsekwencji – re-
lacji między teatrem a polityką.

Odpowiedź Grzegorzewskiego miała jednak na celu również obronę arty-
stycznego wymiaru Teatru Narodowego. Grzegorzewski, podobnie jak Dzie-
wulska, zarzuca więc Pawłowskiemu i innym recenzentom, że czytają Noc 
listopadową zgodnie z konwencjonalnym wyobrażeniem o dramatach Wy-
spiańskiego oraz o teatrze w ogóle. W dość arbitralny sposób wyjaśnia więc:

Aktorzy Teatru Rozmaitości w moim przedstawieniu, choć biorą udział w ulicz-
nych zamieszkach, nie są ich organizatorami. Czynowi powstańczemu nie pragnę 
odebrać ani emocji, ani głębokiej patriotycznej motywacji. Wreszcie – wbrew in-
synuacjom recenzenta – w Nocy listopadowej nie zajmuję się ośmieszaniem sym-
boli narodowych, narodowej mitologii ani rewizją literackiego wizerunku historii. 
Przeciwnie, inscenizacja ta wyrasta z głębokiego przekonania o ich sile, także o sile 
Wyspiańskiego, który w ogromnej mierze jest kreatorem owej mitologii i kreato-
rem artystycznych symboli, które na zawsze weszły w krąg narodowej kultury731. 

Dlatego też kluczowym dla autora tematem tej odpowiedzi była chyba ar-
tystyczna forma, która w teatrze – również narodowym – jest, według Grze-
gorzewskiego, kwestią najważniejszą. Fragmenty poświęcone temu zagad-
nieniu można uznać, w moim odczuciu, za specyficzny manifest – zarówno 
polityczny, wypowiadany z pozycji dyrektora Teatru Narodowego, jak i este-
tyczny, formowany z perspektywy artysty teatru.

Grzegorzewski manifestów nigdy nie pisał. I ten, ujęty w ramy polemiki, 
zostaje w dużej mierze zawoalowany. Nie jest gestem mocnym i jednoznacz-
nym. Postulaty z jednej strony sformułowane są wprost, z drugiej – ich autor 
nie uważa za konieczne tłumaczyć się ze swojego niestandardowego stano-
wiska wobec powinności artysty narodowego, dlatego też nie wszystko jest 
w jego wypowiedzi oczywiste. Poza tym rozproszone po całym tekście (co też 
osłabia ich wymowę) żądania Grzegorzewskiego przyćmione były rozgrywką 
z krytykami. Czego jednak dotyczył ów manifest? Grzegorzewski stwierdza 
w pewnym momencie, że Pawłowski próbuje podporządkować jego spektakl 
publicystycznej tezie. Nie odrzucając tego kryterium, pisze:

730 Stanisław Ignacy Wyspiański, z Jerzym Grzegorzewskim rozmawia Maryla Zielińska, „Ga-
zeta Wyborcza”, 25 IX 1998, http://jerzygrzegorzewski.net/?artykul=stanislaw-ignacy-wyspianski 
[dostęp 26.02.2016].

731 J. Grzegorzewski, Prawo teatralnej formy.
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Domagam się jedynie – i to w sposób kategoryczny – by dyskusja nad obrazem 
powstania w Teatrze Narodowym uwzględniała zarówno kształt dzieła Stanisława 
Wyspiańskiego i jego – jednoznacznie patriotyczną, lecz odbiegającą od potocz-
nych stereotypów – wizję, jak i fakt, że Teatr Narodowy jest instytucją artystyczną. 
I nie o czczy estetyzm tu chodzi, lecz o prawo, obowiązek i przywilej kształtowania 
teatralnej formy – czyli tego wszystkiego, co odróżnia teatr od publicystyki, histo-
rycznego serialu czy powierzchownej literatury psychologicznej732. 

W kolejnych fragmentach Grzegorzewski odcina się od, jego zdaniem, ocze-
kiwanego przez recenzentów, „epickiego teatru historyczno-psychologicznego” 
lub „ekspresjonistycznego iluzjonizmu”, które uznaje za kategorie konwencjo-
nalne i „bebechowate”. A odrzucając podobne wyobrażenie krytyków o dra-
macie Wyspiańskiego, pokrótce wyjaśnia swój sposób widzenia tego utworu:

Jest w Nocy listopadowej miejsce na sen i szaleństwo, patos i ironię. Postaci i ich 
motywacje głęboko wychodzą poza kategorie psychologicznego realizmu, a nawet 
realizmu historycznego. Zarówno fascynacja księcia Konstantego polskością, jak 
jego lęki, błazeństwa i wizje (w tym wizja wdzierającego się do jego sypialni ko-
nia – z posągu Sobieskiego) są arbitralną, poetycką kreacją; fragmentem wizerunku 
rozpiętego pomiędzy skrajnościami: „Milczenie, tajemnica – wsiowładztwo – ko-
medya – skażenie! Otom jest…”733. 

Co wynika z tych fragmentów? Po pierwsze, pisząc o konwencjonalnej re-
cepcji Wyspiańskiego, Grzegorzewski zwraca uwagę na to, jak dzieła artystów 
uznanych za „narodowych” zostają wprzęgnięte w politykę odbioru, która słu-
ży jej pozornemu zrozumieniu i wpisaniu w narodowowyzwoleńczy stereotyp 
oraz szerzeniu konwencjonalnie rozumianego patriotyzmu. Grzegorzewski 
odmawia spełnienia takiej roli. Na czym więc, zdaniem Grzegorzewskiego, 
miała polegać rola tej instytucji w życiu społeczeństwa? Postulat artysty nie 
oznaczał chyba artystowskiego odcięcia od rzeczywistości, lecz autonomię. 
Polegać miał przypuszczalnie na tym, by teatr narodowy mógł brać udział 
w życiu społecznym na poziomie dzieła artystycznego i generowanego nim 
doznania estetycznego, a nie wypowiedzi stricte politycznej i publicystycznej. 
Cel takiego teatru i jego kontaktu ze społeczeństwem określił Grzegorzewski 
w innym wywiadzie, nawiązując do tej polemiki:

Artyści teatru mają obowiązek być świadomi pytań, jakie stają dziś przed zbioro-
wością. I musi być ten przywilej, że uchylona zostaje konieczność dawania odpo-
wiedzi wprost na te pytania, bo takie tezy są często znacznie uboższe niż prawdzi-
wa komplikacja rzeczy734. 

732 Ibidem.
733 Ibidem.
734 Polska Szopa, z Jerzym Grzegorzewskim rozmawia Maryla Zielińska, „Gazeta Wyborcza”, 

28 I 2000, http://jerzygrzegorzewski.net/?artykul=polska-szopa [dostęp 26.02.2016].
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Artysta teatru musi więc dążyć do „prawdziwej komplikacji rzeczy”. A ta 
komplikacja wydaje się odnosić zarówno do struktury życia zbiorowego, jak 
i formy estetycznej, która stawia wyzwania przyzwyczajeniom i wyobrażeniom 
widzów oraz – w moim odczuciu – tworzy szeroki horyzont historyczny oraz 
kulturowy dla bieżącego funkcjonowania społeczeństwa… Pawłowski w od-
powiedzi na polemikę zarzucał reżyserowi:

Kiedy ja proponuję rozmowę o rzeczownikach, takich jak: wolność, zdrada, histo-
ria, Jerzy Grzegorzewski chce rozmawiać o przymiotnikach, takich jak: poetycki, 
epicki, ekspresjonistyczny. Ja chcę mówić o tym, „co”, dyrektor Teatru Narodo-
wego chce mówić o tym, „jak”. Uważam, że pytanie, „jak” jest pytaniem drugo-
rzędnym, o ile nie postawi się pytania, „co”735. 

Wydaje się jednak, że pytanie, „jak” było dla Grzegorzewskiego zagadnie-
niem fundamentalnym. W ujęciu reżysera artysta narodowy ma więc pełnić 
niepodporządkowane konkretnym obozom lub programom partyjnym funkcje 
polityczne, ale oddziałując za pomocą formy artystycznej. Wracając do kon-
cepcji Andersona na temat wspólnot wyobrażonych, można przypuszczać, że 
zdaniem Grzegorzewskiego praca nad stylem, w jaki wspólnota narodowa sobie 
siebie wyobraża, dotyczy przede wszystkim zapisanego w sztuce symboliczne-
go i mitologicznego uniwersalium danej wspólnoty. W takim ujęciu pozornie 
prosta wypowiedź Grzegorzewskiego nabiera znaczeń dopiero w kontekście 
skomplikowanej siatki zależności – politycznych, historycznych, edukacyj-
nych – w jakie uwikłani są artyści narodowi i teatr narodowy.

Ton wypowiedzi Grzegorzewskiego przyjmował jednak w wielu fragmen-
tach charakter jawnego i bezceremonialnego ataku na odbiorców. Wbrew 
deklaracjom składanym przed objęciem dyrekcji, wyrażającym chęć pozby-
cia się etykietki modernisty, Grzegorzewski umacniał w swojej wypowiedzi 
wizerunek artysty niezrozumianego przez społeczeństwo, do którego – nota-
bene – żywi pogardę. Dezorientację krytyki wobec jego przedstawienia wy-
prowadzał z braku jej kompetencji. Twierdził, że

[…] nie radząc sobie z modelem teatru odbiegającym od jej gustów i przyzwyczajeń, 
bądź to rozpaczliwie chwyta się szczegółów, wysnuwając obłąkańcze, fantastyczne 
koncepcje interpretacyjne, bądź to stroi się w togę Katona – obrońcy pryncypiów, 
rzucając niepoparte niczym oskarżenia ideowe i za pomocą deformujących opisów 
scenicznych sytuacji przypisując obce mi całkowicie poglądy.

A później dodawał:

Nie podejrzewam recenzentów (z wyjątkiem Anny Schiller), że nie czytali Nocy 
listopadowej. Podejrzewam ich o coś dużo gorszego: że czytając ją, czytali jedynie 

735 R. Pawłowski, „Co” przed „jak”, „Gazeta Wyborcza”, 9 XII 1997, http://jerzygrzego-
rzewski.pl/?artykul=prawo-teatralnej-formy [dostęp 26.02.2016].
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własne, z gruntu konwencjonalne wyobrażenia o tym dramacie. Ich tęsknoty do 
epickiego teatru historyczno-psychologicznego z jednej lub ekspresjonistycznego 
iluzjonizmu z drugiej strony są dla mnie jasne736. 

W kontekście tak agresywnego ataku nie dziwi sprzeciw wyrażony, na 
przykład, przez Jadwigę Polanowską:

[…] polemikę p. Grzegorzewskiego uważam za akt braku pokory wobec widzów, 
a także akt zarozumialstwa i pychy. Nie wyszło? Trudno. […] I nie trzeba, będąc 
twórcą chybionego dzieła scenicznego, obrażać widzów, że są zbyt głupi, aby zro-
zumieć jego wielkość737.

Wydaje mi się przy tym, że autorka ma rację, gdy utożsamia atak na re-
cenzentów z atakiem na widzów. Nie pomogła reżyserowi również opinia An-
drzeja Bonarskiego, który pisał, że Grzegorzewski nie powinien odpowiadać 
(głupiemu, podłemu, zawistnemu i małostkowemu) Pawłowskiemu, by nie 
zniżać się do jego poziomu738. Paradoksalnie, odpowiedź Grzegorzewskiego 
mogła więc mocniej niż negatywne recenzje zaszkodzić wizerunkowi dyrekto-
ra Teatru Narodowego. Poza tym polemika ta wraz z wieloletnim konfliktem 
i szeregiem kolejnych ataków Pawłowskiego na twórczość Grzegorzewskiego 
(oraz kontrataków innych krytyków739, bo sam reżyser już się na ich temat 
nie wypowiadał) ostatecznie zaciążyła na całej dyrekcji i spolaryzowała śro-
dowisko teatralne. Być może też, paradoksalnie, jeszcze mocniej politycznie 
„uwikłała” jego i prowadzony przez niego teatr. Zbliżyła go, na przykład, do 
środowisk wrogich „Gazecie Wyborczej”740 (choć oczywiście nie tylko tych) 
oraz dyskursów konserwatywnych741 (co widać chociażby w recepcji Operet-
ki) – bywa, że trochę nadużywanych w omówieniach spektakli Grzegorzew-
skiego742. W konsekwencji mogło to utrudnić odczytanie w spektaklach treści,  

736 Ten cytat i poprzedni: J. Grzegorzewski, Prawo teatralnej formy.
737 J. Polanowska, Nic nie rozumiem [w:] A. Schiller, J. Polanowska, A. Bonarski, „Właści-

wy artysta na niewłaściwym miejscu...”, „Gazeta Wyborcza”, 18 XII 1997, http://www.e-teatr.
pl/pl/artykuly/90418,druk.html [dostęp 4.02.2016]. 

738 A. Bonarski, Niech żyje Prospero! [w:] A. Schiller, J. Polanowska, A. Bonarski, „Właś-
ciwy artysta…

739 Por. P. Mitzner, P. Gruszczyński, R. Pawłowski, Wokół Teatru Narodowego, „Gazeta 
Wyborcza”, 4 XII 2000, http://wyborcza.pl/1,75248,95292.html [dostęp 5.02.2016].

740 Znamienne, że Elżbieta Morawiec na pierwszych stronach książki poświęconej Grze-
gorzewskiemu przywołuje ten konflikt, definiując go jako walkę o obronę wartości z „abso-
lutnym relatywizmem” „wszechwładnej «Gazety» Adama Michnika”. Por. E. Morawiec, Jerzy 
Grzegorzewski mistrz światła i wizji, Kraków 2006, s. 9. 

741 Por. też K. Fazan, Kameleon – figura przemiany. Jerzy Grzegorzewski a zwrot w estetyce 
polskiego teatru, „Didaskalia” 2011, nr 102, s. 73.

742 Por. np. J. Majcherek, Przypisy do „Nie-Boskiej komedii”, „Teatr” 2002, nr 7/8, http://
www.e-teatr.pl/pl/artykuly/101132,druk.html [dostęp 5.02.2016]. 
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które wydają mi się światopoglądowo bliższe myśleniu liberalnemu i lewi-
cowemu. Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że odpowiedź Grzegorzewskiego 
to tylko jeden z czynników, który doprowadził do tej sytuacji. Myślę jed-
nak, że istotny.

Można jednak spojrzeć też na ten gest Grzegorzewskiego jak na świa-
domą próbę zburzenia niepisanego schematu funkcjonowania obiegu tea-
tralnego, zgodnie z którym artysta ma zachować milczenie wobec krytyki. 
Na tym poziomie odpowiedź Grzegorzewskiego ma potencjał subwersyw-
ny. To gest, którego zabrakło, w moim przekonaniu, w przypadku Utworu 
o Matce i Ojczyźnie Jana Klaty zawłaszczanego przez dyskursy antysemickie.

Doświadczenie historyczne

Póki damy się pokroić za to, że JG kochał, co my kochamy, i wzruszał się, czym 
się wzruszamy, oraz będziemy wmawiać to publiczności, póty nie spostrzeżemy, 
po jakim terenie w gruncie rzeczy się poruszał 

– pisze Małgorzata Dziewulska. Zaraz dodaje jednak:

[…] jest przynajmniej jeden wyjątek w emocjonalnej osobności tego artysty: uczu-
cia patriotyczne. Miał ogromny szacunek dla powstań polskich743. 

Jednocześnie stwierdza, że i ten wyjątek nie jest jednoznaczny, ponieważ 
szacunek do polskich powstań był dla Grzegorzewskiego prywatnym wy-
borem i prywatną sprawą. Z tego powodu Dziewulska uznaje, że być może 
„w Teatrze Narodowym odbyło się w gruncie rzeczy sześć lat sabotażu. Zdraj-
ca na polu bitwy?”744. Tezy Dziewulskiej są ciekawe, ale też problematyczne. 
Autorka zakłada najpierw, że istnieje coś, co „my kochamy”, czym „my się 
wzruszamy”. Kim jest to „my”? Widownia teatralna? Wszyscy Polacy? Poza 
tym, czy teza, że stosunek dyrektora Teatru Narodowego do powstań naro-
dowych to jego prywatna sprawa, nie jest jednak mało wiarygodna? Wydaje 
się jednak, że Dziewulska przywołuje taki tradycyjny model wspólnoty po 
to, by jednocześnie przywołać konwencjonalną sieć oczekiwań stawianych 
„artyście narodowemu”, by następnie – za pośrednictwem Grzegorzewskie-
go – stwierdzić, że to wizja anachroniczna. Dziewulska pisze bowiem, że 
dyrektor Teatru Narodowego

[…] rozpoznał anachronizm narodowego pojmowania widowni […]. Wizja na-
rodowej wspólnoty teatralnej nie jest już niestety zdolna do wydania skutków 

743 M. Dziewulska, Stłucz mu okulary.
744 Ibidem.
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artystycznych, w związku z czym paradoksalna misja Grzegorzewskiego może się 
jeszcze ukazać w nowym świetle745. 

Idąc tym drugim tropem, Dziewulska pokazuje, że program Grzegorzew-
skiego polegał na prywatyzacji elementów stanowiących fundament więzi 
wspólnotowych – symboli narodowych i historii:

Pamiętajmy, że nie chodzi o żarty, lecz o teatr polski, w którym przez dwieście lat 
inteligencja polska wytwarzała kod wzajemnego porozumienia. To w jego tonie 
JG z prywatności uczynił sobie program. Użył jako budulca symboli zawartych 
w wielkim repertuarze, u romantyków, u Wyspiańskiego. Zamieniał je w symbole 
nie do rozszyfrowania. Wykradł nasze symbole i sprywatyzował je. Zaraz sprywaty-
zował również historię. Nigdy nie wierzył w jeden ze stereotypów odziedziczonych 
po marksizmie, a dziś ciągle jeden z największych banałów dyskursu publicznego, 
że historia jest ciągiem wydarzeń publicznych, interpretowanych przez ideologów 
na użytek ciemnych mas746.

Powyższe fragmenty pozwalają spojrzeć na program Grzegorzewskiego 
jak na jeszcze jeden możliwy wariant prywatyzacji historii w ujęciu Franka 
Ankersmita. Pisze on bowiem o demokratyzacji i prywatyzacji historii, która 
polega na tym, że nasza relacja do przeszłości przestała być atrybutem zbio-
rowego podmiotu historycznego całej dyscypliny747. Jak zauważa Ankersmit, 
prywatyzacja historii zmienia też stosunek jednostki zarówno do przeszłości, 
jak i do takich pojęć, jak naród czy wspólnota narodowa:

Nie ma już długotrwałego rozwoju narodu czy klasy społecznej, który jednocześ-
nie oddzielał teraźniejszość od przeszłości i z powodzeniem zachęcał nas do utoż-
samienia się z nią […]. Stoimy teraz twarzą w twarz z naszą własną przeszłością, 
jakby to było nasze dawne, a dziś obce alter ego748. 

Ankersmit przytacza też opinię Maurice’a Halbwachsa, że pamięć jest 
zdeterminowana społecznie, jest więc nie tyle pamięcią prywatną, ile zbio-
rową, jednak:

Jeśli wszakże pomyślimy, jak radykalnie Halbwachs rozszerzył przeszłość, którą 
jednostka może pamiętać jako własną, możemy równie dobrze mówić o „prywa-
tyzacji” przeszłości, gdyż to, co było wyłącznie przeszłością zbiorową (narodową, 
polityczną czy społeczną), staje się teraz przeszłością prywatną i prywatnie pamię-
taną. Gdy tylko pozbędziemy się […] naszych niezachwianych przekonań o tym, 

745 Ibidem. 
746 Ibidem.
747 F. Ankersmit, Postmodernistyczna „prywatyzacja” przeszłości, przeł. M. Zapędowska 

[w:] Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, red. E. Domańska, 
Kraków 2004, s. 372.

748 Ibidem, s. 374–375.
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co prywatne i publiczne czy społeczne, możemy zarówno uczynić społecznym to, 
co prywatne, jak i uczynić prywatnym to, co społeczne749. 

W tym kontekście prywatyzacja kodu wspólnotowego dokonywana przez 
Grzegorzewskiego miałaby wymiar krytyczny w stosunku do historii naro-
dowej i stanowiłaby alternatywę dla utrwalonych historycznych czy mitolo-
gicznych narracji. Grzegorzewski prywatyzuje kod wspólnotowy z pozycji 
reżysera inscenizującego tak zwany kanon literatury narodowej i dyrekto-
ra Teatru Narodowego, który teoretycznie powinien podejmować działania 
wspólnototwórcze. Potencjał krytyczny jego działania polegać więc może na 
cytowaniu fragmentów tej „wspólnej opowieści” przefiltrowanych przez jed-
nostkową wrażliwość. W tym wymiarze same spoiwa wspólnoty, podlegające 
na co dzień stereotypowej i ujednoliconej interpretacji, wydają się opresyjne 
wobec włączonych w jej obręb jednostek. Opresji podobnej do tej, której 
doświadczał Grzegorzewski jako dyrektor Teatru Narodowego, podlegałaby 
również widownia postrzegana jako „narodowa wspólnota”. W teatrze Grze-
gorzewskiego jednak – w obliczu dekonstrukcji potencjalnie wiążących ją 
spoiw „wspólnej przeszłości” (np. przez demontaż kanonicznego tekstu lite-
rackiego) – ulegałaby ona rozpadowi na poszczególne indywidua nawiązują-
ce z tradycją i historią relacje prywatne. Teatr Grzegorzewskiego, podobnie 
jak pamięć zbiorowa, rozmywa bowiem granice między tym, co publiczne 
i prywatne, jednostkowe i wspólnotowe. Od tego wniosku jesteśmy już bar-
dzo blisko do tego, co pisał Zbigniew Majchrowski, podkreślający wielość 
różnych wspólnot interpretacyjnych w Polsce po roku 1989. W tym wymia-
rze program Grzegorzewskiego okazywałby się w dużej mierze odpowiadać 
transformacjom, które zaszły w obrębie polskiego społeczeństwa.

Ta interpretacja postawy czy też programu Grzegorzewskiego jest wy-
wiedziona z komentarza do jego twórczości i wypowiedzi, napisanego przez 
osobę ściśle z nim współpracującą. Mnie interesuje jednak przede wszyst-
kim, co z tego sposobu myślenia można wyczytać z wypowiedzi medialnych 
Grzegorzewskiego.

Grzegorzewski mówił w wywiadach:

[…] łączy nas, tzn. widza i mnie, fakt istnienia utworu, w tym wypadku Wesela w na-
szej tradycji, która jest przecież naszą  spo łeczną  pamięc ią  [podkr. – M.K.]750.

 Klasyka polska stanowi ważny element nasze j  tożsamośc i  [podkr. – M.K.]751.

749 Ibidem, s. 380.
750 Rozpacz i bezsilność „Wesela”, z Jerzym Grzegorzewskim rozmawia Elżbieta Morawiec, 

„Życie Literackie” 1977, nr 25, http://jerzygrzegorzewski.net/?artykul=rozpacz-i-bezsilnosc-
-%E2%80%9Ewesela%E2%80%9D [dostęp 26.02.2016].

751 Polska szopa.
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 Człowiek wykształcony żyje z klasyką, odnosi się do niej jako do dz i edz i c -
twa  – może to robić lepiej lub gorzej, ale nie może ominąć w życiu tego, co jest 
z akodowane  w   j ego  św i adomośc i  [podkr. – M.K.]752. 

Te wypowiedzi wydają się dość problematyczne, zawierają bowiem tra-
dycyjną wizję wspólnoty narodowej jako ufundowanej na tradycji, kanonie 
literackim i historii. Już samo założenie istnienia czegoś takiego jak „klasyka” 
świadczy o przyjęciu pewnego kanonu literatury narodowej, a sformułowanie 
„nasza tożsamość” zakłada istnienie jakiegoś zbiorowego tworu, który można 
by sprowadzić do określenia „my Polacy”. Podobne wrażenie sprawiają wy-
powiedzi, w których Grzegorzewski opowiada o swoim stosunku do klasyki 
literackiej. Przywołują one łatwo rozpoznawalne toposy zaczerpnięte z pol-
skiej literatury romantycznej i postromantycznej – czyli obrzęd Dziadów, 
dziedziczoną z ojca na syna (tradycja patriarchalna!) „sprawę ze światem”, 
powstania jako najważniejsze dziedzictwo narodowe:

To jest jak chodzenie na cmentarz, gdzie obcuje się z umarłymi w sposób żywy, 
czasami przejmujący. To jest doświadczenie, któremu ja chciałbym sprostać. […] 
to jest sarkofag św. Stanisława z katedry wawelskiej w Wyzwoleniu; to jest Widmo, 
postać z Wesela... Mówię o dramatach Stanisława Wyspiańskiego, bo tam „umarli” 
pojawiają się na prawach równych „żywym”. […] z tym trzeba mieć więź, świa-
domość obcowania753.

Wyspiański mówi w Studium o Hamlecie, że Hamlet uwierzył spotkanemu w nocy 
Duchowi ojca, a mógł przecież wziąć go za niepoważne widziadło. Biorąc na siebie 
sprawę ojca, Hamlet świadomie zajął miejsce w tradycji.
 Nie tylko od deklaracji, ale od uwierzenia ojcu i od decyzji wzięcia na siebie 
konfliktu, jaki on miał ze światem, zaczyna się zdaniem Wyspiańskiego uczestni-
czenie w tradycji narodowej: „Podjęcie czynów za pokolenia ojców jest przeznacze-
niem, z którego się wywikłać synowie nie mogą – przyjść ku niemu muszą i padają 
jak Hamlet ze samowiedzą momentu śmierci”. Przed kolejnym pokoleniem gospo-
darującym pod koniec wieku w Teatrze Narodowym staje znów to samo pytanie 
co zawsze, o ojca czy ojców, których sprawę ze światem weźmie się na siebie754.

Chodzi mi o naród. Kiedy słucham pieśni powstańczych czy wojennych, jestem głę-
boko wzruszony. Mieszkam w miejscu, w którym codziennie przechodząc z domu do 
pracy czy dokądkolwiek, natrafiam na pomniki upamiętniające ludzi, którzy oddali 
życie za Polskę. I jestem tym przejęty. Fragmenty przedstawień odnosiłem do tych 
emocji, ale chciałbym w tej sprawie zrobić jeszcze coś jednoznacznego. Chodziłoby mi 
o rodzaj emocji, i o konkretnego człowieka czy ludzi, i określony moment historii755. 

752 Uzależnienie jakim może być teatr, z Jerzym Grzegorzewskim rozmawia Maryla Zieliń-
ska, „Teatr” 2002, nr 9, http://jerzygrzegorzewski.net/?artykul=uzalenienie-jakim-moe-by-te-
atr-z-jerzym-grzegorzewskim-rozmawia-maryla-zieliska [dostęp 26.02.2016]. 

753 Polska szopa.
754 Stanisław Ignacy Wyspiański.
755 Uzależnienie jakim może być teatr.
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Grzegorzewski deklaruje:

[…] dla mnie klasyka jest tym, co wypełnia życie, co się przeżywa jako niezwykle 
ważne doświadczenie egzystencjalne. I kiedy się to odrzuca […] odrzuca się właś-
ciwie życie. To jest zasadnicza decyzja. Tu nie chodzi o filologiczne rozważania, ale 
o to specyficzne doświadczenie, jakim jest uprawianie sztuki – o ile ja uprawiam 
sztukę. Z natury swojej jest to doświadczenie dramatyczne i nie zawiera się w prob-
lemie interpretacji literatury klasycznej czy współczesnej. Jest męką przeżywania 
świata, której doświadcza każdy człowiek. Niczym więcej756. 

Jednocześnie jednak można w tych wypowiedziach odnaleźć również 
pewne sformułowania naprowadzające na tezę Dziewulskiej o prywatyzacji 
kodu wspólnotowego. Szczególnie uderza nagromadzenie takich słów, jak 
„życie”, „żywe”, „przeżywanie” czy „doświadczenie”, które traktowane są 
w sposób podmiotowy. Grzegorzewski mówi bowiem najczęściej o sobie lub 
o innych polskich artystach. Dążenie do postrzegania przeszłości i tradycji 
jako czegoś żywego, co przeżywa się w czasie teraźniejszym, nasuwa jeszcze 
jeden trop interpretacyjny. Wydaje się, że w wypowiedziach tych dochodzi 
do przybliżenia, czy wręcz złączenia przeszłości i teraźniejszości lub zawie-
szenia tego rozróżnienia. Reżyser pisze o tym, co określa się mianem pamię-
ci czy tradycji, jak o czymś bezpośrednio obecnym, nie wspominanym, nie 
interpretowanym, nie analizowanym, lecz doświadczanym i przeżywanym 
tu i teraz za pośrednictwem dzieła literackiego lub teatralnego – albo raczej 
dzięki niemu. Taki stosunek do przeszłości i tradycji, z którą dzięki sztuce 
można obcować jako z czymś żywym i obecnym, znów budzi silne skojarze-
nie z teorią doświadczenia historycznego. Powołując się na Johana Huizin-
gę, Ankersmit pisze bowiem o sytuacji, w której historyk „ma wrażenie by-
cia w bezpośrednim i absolutnie autentycznym kontakcie z przeszłością”757, 
wynikającym z zaistnienia „harmonii” między podmiotem a przedmiotem 
doświadczenia. „Harmonia” ta jest możliwa, jeśli podmiot i przedmiot do-
świadczenia funkcjonują na tym samym poziomie, czyli nie tworzy się mię-
dzy nimi relacja pan – niewolnik758. Wydaje mi się, że właśnie tego typu 
doświadczenie ma na myśli Grzegorzewski, gdy pisze o obcowaniu z prze-
szłością i literaturą jako czymś żywym i bezpośrednio obecnym. Do nawią-
zania takiej relacji z tradycją chce też skłonić widza:

Siła przekazu tego Wesela zależeć będzie od stopnia aktywności, od współtwo-
rzenia odbiorców. […] Po prostu wolność świadomości widza wobec mojego 

756 Ibidem.
757 F. Ankersmit, Modernistyczna prawda, postmodernistyczne przedstawienie i po-postmo-

dernistyczne doświadczenie, przeł. E. Domańska [w:] idem, Narracja, reprezentacja, doświad-
czenie…, s. 213.

758 F. Ankersmit, Modernistyczna prawda…, s. 215. 
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przedstawienia jest nieco inną postacią tej wolności – i tych ograniczeń – jakie 
mnie narzuca utwór realizowany759. 

Zestawienie teorii doświadczenia historycznego z wypowiedziami Grzego-
rzewskiego jest jednak możliwe przede wszystkim dlatego, że doświadczenie 
to wywoływane jest najczęściej przez dzieła sztuki i stanowi rodzaj doświad-
czenia estetycznego, ponieważ „uległość naszego aparatu postrzegania wobec 
przedmiotu doświadczenia jest wspólną cechą zarówno naszego estetycznego, 
jak i historycznego doświadczenia”760. Zdaniem Ankersmita, doświadczenie 
estetyczne przyczynia się do lepszego zrozumienia doświadczenia historyczne-
go761. Jak wynika z przywołanych powyżej wypowiedzi, według Grzegorzew-
skiego to sztuka – czyli dzieło, którego można doświadczyć tu i teraz – jest 
najważniejszą tradycją narodową. To ona stanowi przestrzeń konstruowania 
i rozpadu wspólnoty, to artyści stają się ojcami Grzegorzewskiego, których 
sprawę ze światem chce on podjąć. W tym świetle program Grzegorzewskie-
go zawiera pewien radykalizm, który artysta wyraża w jednym z wywiadów, 
powołując się na Wyspiańskiego:

Wyspiański mówił o „myśli polskiej” i widział ją przede wszystkim w polskiej sztu-
ce. Konrad z Wyzwolenia mówi: „Sztuka ma zarody nieśmiertelności i jedna jest 
naszą tradycją”. A potem w rozmowie z jedną z Masek: „Ty jesteś z tych, którzy 
wszędzie, wszędzie szukają Polski, w każdym dziele sztuki, w każdym zdaniu, gdzie 
jest zawarta piękność i myśl głęboka a niepokojąca”762. 

W tym kontekście dążenie do doświadczenia historycznego zarówno przez 
artystę, jak i widza tłumaczy, dlaczego to właśnie umożliwiająca takie do-
świadczenie sztuka stanowi dla Grzegorzewskiego podstawową treść naszej 
społecznej pamięci.

Kolejną ważną dla mnie kwestią jest to, że doświadczenie historyczne 
zachodzi w wyniku oporu, jakie przedmiot doświadczenia stawia retoryce, 
ucieka z „więzienia języka”763. Ten warunek może być spełniony, „gdy treść 
doświadczenia posiada pewną strukturalną złożoność   ” będącą „okolicznoś-
cią uwrażliwiającą podmiot na rzeczywistość «jako taką»”764. Możliwość za-
istnienia doświadczenia historycznego wynika bowiem również z charakteru 
naszej relacji z rzeczywistością. Według Ankersmita, przedstawienie rzeczy-
wistości za pomocą języka jest czymś, co poprzedza naszą wiedzę o rzeczach 
i ich własnościach:

759 Rozpacz i bezsilność „Wesela”.
760 F. Ankersmit, Modernistyczna prawda, postmodernistyczne przedstawienie…, s. 215.
761 Ibidem. 
762 Stanisław Ignacy Wyspiański. 
763 F. Ankersmit, Modernistyczna prawda, postmodernistyczne przedstawienie…, s. 212.  
764 Ibidem, s. 216.



303Rozdział 2. Gry i doświadczenia: Grzegorzewski w mediach

Dlatego też nie powinniśmy sądzić, że istnieje codzienna rzeczywistość, która jest 
bez trudu dostępna, w której możemy dostrzec pewne regularności, wyrażane 
w podobnych do prawa twierdzeniach, oraz pewne niedookreślone modele, któ-
re definiujemy za pomocą przedstawień. […] W istocie jest ona, determinowaną 
przez kontekst i tradycję, kodyfikacją naszych przedstawień765. 

Natomiast doświadczenie historyczne i doświadczenie estetyczne dystan-
sują się wobec języka oraz tych zdeterminowanych tradycją przedstawień 
w sposób, jakiego nie spotykamy w innych obszarach naszego doświadcza-
nia świata766. Być może dlatego Grzegorzewskiemu tak zależy na odrzuceniu 
konwencjonalnych interpretacji dzieła i utartych modeli jego lektury:

Każda klisza eliminuje jednak niewyrażoną, ukrytą treść pamięci. Tę ukrytą treść 
pamięci chciałbym przywołać767. 

To jest bowiem pierwszy krok do nawiązania innej, żywej więzi zarówno 
z dziełem i obecnym w nim doświadczeniem historycznym, jak i rzeczywistoś-
cią. Pamiętając, że jedynie złożoność przedmiotu poznania umożliwia stawie-
nie oporu retoryce i otwiera drogę do bezpośredniego doświadczenia, łatwiej 
zrozumieć deklarację Grzegorzewskiego, że artysta, odpowiadając na pytania, 
które stoją przed zbiorowością, powinien mieć prawo pokazywania prawdziwej 
komplikacji rzeczy. Struktura spektakli Grzegorzewskiego ma więc wywołać 
w widzu, jak sądzę, nie tylko doświadczenie historyczne, ale też bezpośrednie 
doświadczenie rzeczywistości codziennej. A zestawienie tych dwóch doświad-
czeń nie ma polegać na ich porównaniu, lecz na ich równorzędności. Jest to 
zgodne, z tym, co pisze Ankersmit na temat literackiej teorii sensytywizmu, 
która stanowiła inspirację dla twórców pojęcia i koncepcji doświadczenia hi-
storycznego (przez sensytywistów zwanego doznaniem). Polega ona na

[…] zerwaniu czasowej ciągłości i normalnego następstwa tego, co dzieje się przed, 
teraz i potem. To doznanie stwarza w nas przekonanie, że jego treść jest powtó-
rzeniem tego, co zdarzyło się dokładnie w taki sposób może nawet wieki temu. 
Doznanie powoduje pęknięcie w porządku temporalnym, tak że przeszłość i teraź-
niejszość łączą się momentalnie w sposób, który znamy z doświadczenia déjà vu768. 

Grzegorzewskiemu, jak deklarował, chodziło o „Wesele, które kontaktuje 
się ze światem, który nas otacza”769, a mówiąc o swoich inscenizacjach tego 
dramatu przytacza kontekst społeczny i polityczny im towarzyszący:

765 Ibidem, s. 217–218.
766 F. Ankersmit, Język a doświadczenie historyczne, przeł. S. Sikora [w:] idem, Narracja, 

reprezentacja, doświadczenie…, , s. 225.
767 Rozpacz i bezsilność „Wesela”.
768 F. Ankersmit, Język a doświadczenie historyczne, s. 229.
769 Polska szopa.
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Jerzy Grzegorzewski: […] Gdy pierwszy raz robiłem ten dramat w Łodzi w 1969 
roku, pisano, że jestem nihilistą.
 To było rok po Marcu ’68. Stawiano mi zarzut, że jest to smutne, tragicz-
ne przedstawienie (jak wiadomo, Wesele jest radosnym i rozśpiewanym korowo-
dem…), który powtórzył się po krakowskiej premierze, w 1977 roku, a więc rok 
po kolejnych przesileniach politycznych [protesty robotników w Ursusie, Rado-
miu, powstanie Komitetu Obrony Robotników]. Mówiono, że cały spektakl jest 
chocholim tańcem, że to marazm…
 Maryla Zielińska: … że to nie Wesele, tylko pogrzeb.
 JG: Tymczasem było to żywe przedstawienie, bo emocjonalne, wyrażało na-
stroje mojego pokolenia – młodego reżysera i młodych aktorów Starego Teatru 
(grali m.in. Jerzy Radziwiłowicz, Jerzy Stuhr, Agnieszka Mandat, Jerzy Trela). 
Ono miało pasję i przez to było polityczne, ale głównie, mam nadzieję, arty-
styczne770. 

Na niemożliwości nawiązania bezpośredniej relacji z przeszłością i rzeczy-
wistością może, moim zdaniem, polegać martwota społeczna, o której Grze-
gorzewski mówi w kontekście Wesela:

Wesele zawsze pasuje, bo społeczeństwo zwykle – w większym czy mniejszym stop-
niu – jest „martwe”, z wyjątkiem chwil niecodziennych przesileń. Tylko odmiany 
tej martwoty są różne, trudność polega na utrafieniu w tę, która trwa obecnie771. 

Dodajmy, że Grzegorzewski widzi w Weselu utwór wspólnotowy – ude-
rzający we wspólną dla wszystkich pokoleń płaszczyznę emocjonalną:

Czytając dziś sztukę Wyspiańskiego, odnosi się wrażenie podobnego rozłożenia 
energii, wraca się do starych nieszczęść, okazuje się, że wciąż nas gnębią. To są sta-
łe depresje, towarzyszące naszemu krajowi przez sto lat772. 

Depresje te wynikają natomiast:

Z doświadczeń, które przeżywaliśmy. Czas euforycznej wiary w przemianę ludzi 
i świata minął. „Rzeczywistość skrzeczy”, budzi frustracje773. 

Więzy społeczne oparte na utrwalonej i doświadczanej przez lata depre-
sji, frustracji oraz resentymencie są więc według Grzegorzewskiego martwe. 
Wnioskować można, że wspólnota jest martwa, bo stanowi twór czysto 
konwencjonalny, retoryczny, żyjący według modeli interpretowania samej 
siebie, swojej kondycji i sytuacji wypracowanych w kontekście interpreta-
cji podobnych wydarzeń z przeszłości. Dopiero w momentach przesileń, 

770 Ibidem.
771 Ibidem.
772 Ibidem.
773 Ibidem.
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kiedy wydarzenia są odbierane bezpośrednio i nie ulegają natychmiastowe-
mu czy automatycznemu przełożeniu na określone kody językowe i mode-
le poznania ani nie są nimi poprzedzone, staje się ona czymś bezpośrednio 
doświadczanym – czyli żywym. Drugą możliwością ożywienia wspólno-
ty – lub raczej jej pojedynczych członków – jest wywołanie przez dzieło 
sztuki doświadczenia estetycznego i historycznego, które odnosi się zarów-
no do przeszłości, jak i doświadczenia rzeczywistości codziennej. W tym 
sensie uruchomione przez spektakl doświadczenie historyczne połączone 
z wiedzą o towarzyszącej danemu wydarzeniu retoryce pozwala, być może, 
zrozumieć manipulacje dokonywane w obrębie relacji podmiotu i rzeczywi-
stości, uwrażliwiając zarówno na nielingwistyczną złożoność rzeczywistości, 
jak i nadawaną jej (na przykład przez działania językowe) strukturę. Grze-
gorzewski wydaje się dążyć do rozmontowywania martwych powiązań mię-
dzy członkami wspólnoty, poddawania ich refleksji, stematyzowania w taki 
sposób, aby wyemancypować widza ze wspólnotowej, skonwencjonalizo-
wanej lektury dzieła i dzięki temu wywołać w nim doświadczenia – este-
tyczne i historyczne – które przekładałyby się na sposób postrzegania, czy 
raczej doświadczania rzeczywistości. Chce więc ożywienia nie tyle relacji 
zbiorowych, ile poszczególnych relacji między widzem a jego przedstawie-
niem oraz między widzem a utworem.

To, co ciekawe, nowe i nośne w wypowiedziach Grzegorzewskiego, pojawia 
się w zderzeniach, nagłych tąpnięciach, w sposobie użycia i umiejscowienia 
pojedynczych słów. Szukanie programu w szczelinach dyskursu wydaje mi 
się jednak o tyle w przypadku Grzegorzewskiego uzasadnione, że sam reżyser 
w wywiadzie Lont się tlił opisuje taki – utajony, rzadko dostrzegany – nurt 
swojej twórczości:

Jerzy Grzegorzewski: […] Pod Amerykę Franza Kafki podkładałem rozmaite sensy 
i wydawało mi się, że będzie jakaś reakcja, ale nic się nie stało.
 Dyrekcję w Teatrze Studio obejmowałem w specyficznej sytuacji. To był 1982 
rok, trwał stan wojenny. Powiedziałem, że przyjmę tę funkcję pod warunkiem, że 
pierwszą premierą będą mogły być Parawany Jeana Geneta. Myślałem, że stawia-
jąc taki warunek, godnie odmawiam objęcia stanowiska. Parawany: z jednej stro-
ny Arabowie, z drugiej okupanci – to wydawało mi się odpowiednikiem czasów, 
naszej sytuacji w Polsce. I proszę sobie wyobrazić, że tę odrzucaną konsekwentnie 
przez cenzurę sztukę pozwolono mi wystawić! To było dla mnie zaskoczenie, przy-
gotowywałem się w dużym pośpiechu. Sądziłem, że premiera wstrząśnie rzeczywi-
stością, w której żyjemy, że musi się coś wydarzyć, skoro ludzie zobaczą na scenie 
tak przedstawiony los zniewolonych. W tych obliczeniach nie było wyrachowania, 
cynizmu; po prostu czułem, że w tym tekście jest siła, że to jest premiera na ten 
właśnie moment w Polsce. Tymczasem przedstawienie poszło bokiem. Ukazały się 
jakieś recenzje, odbyło się dwadzieścia czy trzydzieści spektakli. Nie było zapotrze-
bowania ze strony opozycji „Solidarnościowej” na ten rodzaj teatru, zresztą nigdy 
nie zabiegałem o jej zainteresowanie.
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 Maryla Zielińska: A Pana autorski spektakl Miasto liczy psie nosy?
 JG: Podobna sytuacja. Przedstawienie będące wyrazem bólu wobec stanu wo-
jennego i tego, co się stało w kraju, też poszło bokiem. Prawdopodobnie nie na-
dawałem się do bycia męczennikiem, ale jednak mogłem robić to, co chciałem. 
[…] Nie nadawałem się do wstrząsów, choć lont się tlił774. 

Ów tlący się lont wydaje się też dobrą metaforą na opisanie sposobu funk-
cjonowania swoistego programu Grzegorzewskiego w jego wypowiedziach. 
Niemal bez wątpienia możemy stwierdzić, że istnieje, trudno jednak bezape-
lacyjnie osądzić, na czym, zdaniem reżysera, miał dokładnie polegać.

Jak gdyby, być może, niewykluczone…

Pisząc o kwestii języka i doświadczenia historycznego jako dwóch przeciw-
nych sobie kategoriach, Ankersmit zauważa potrzebę poszukiwania stylu, 
który umożliwiłby werbalizację przeszłości i jej doświadczenia w pisarstwie 
historycznym, jako przykład podając Jesień średniowiecza Johana Huizingi 
oraz prace Haydena White’a. Uznaje jednocześnie, że jest to problem este-
tyczny775. Jak się jednak wydaje, Grzegorzewski w swoich wypowiedziach nie 
tworzy nowego języka do nazwania własnego, indywidualnego zaangażowa-
nia w „życie narodu”. Czerpie z języka i wyobrażeń zakorzenionych w pol-
skiej kulturze i  literaturze, stylizuje swój język na staroświecki. Jest to, być 
może, świadoma strategia. Reżyser niejako dowodzi w ten sposób, jak bardzo 
jest zaangażowany – czy raczej przesiąknięty polską tradycją narodową. Jed-
nocześnie stosując niekiedy autoironiczną ramę (jak w przywołanym na po-
czątku wywiadzie w „Polityce”), wydaje się podkreślać anachroniczność wi-
zerunku pełnionej przez siebie funkcji „dyrektora Teatru Narodowego” czy 
w ogóle „artysty narodowego” i wskazywać na nieprzystawalność tego obrazu 
do współczesnej rzeczywistości. Staje się jednak w dużej mierze również za-
kładnikiem tego dyskursu. Jawnie cytuje pewne toposy, nie jest w stanie się 
od tych wyobrażeń całkowicie uwolnić i ich twórczo przekroczyć. Często nie 
znajduje odpowiedniego języka, by wyjaśnić swoją postawę, dlatego, na przy-
kład, zastrzega: „mówię jak prawicowy trybun, ale nim nie jestem”776. Nie 
możemy także wykluczyć, że w niektórych przypadkach reżyser dość celowo 
wpada w pułapkę zbiorowych wyobrażeń, pokusy upraszczania będącej zarów-
no przekleństwem, jak i wytchnieniem od nieoczywistości, nieokreśloności 

774 Lont się tlił, z Jerzym Grzegorzewskim rozmawia Maryla Zielińska, „Didaskalia” 2000, 
nr 39, http://jerzygrzegorzewski.net/?artykul=lont-sie-tlil [dostęp 26.02.2016].

775 F. Ankersmit, Język a doświadczenie historyczne…
776 Polska szopa. 
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i niepewności towarzyszącej aktom twórczym. Może jest to błoga chwila sła-
bości wynikająca z wejścia w rolę kogoś żyjącego we wspólnocie, przeżywają-
cego jej wzruszenia. Może słowa te dyktuje swego rodzaju awatar – alterna-
tywna, wyobrażona „wersja” siebie samego – anachroniczny, bo funkcjonujący 
wobec przeszłej, nieistniejącej, a powoływanej przez Grzegorzewskiego w jego 
spektaklach zbiorowości, o której pisał Grzegorz Niziołek:

Przedstawienia Grzegorzewskiego projektują publiczność, której tożsamość z wi-
downią realną wcale nie jest oczywista. Tak jakby obok widzów realnych zasiadała 
jeszcze inna publiczność…777. 

Grzegorzewski wydaje się w tych momentach wierzyć w kreowane przez 
siebie wyobrażenie o „artyście narodowym” – stawać się idealnym, naiwnym 
odbiorcą własnych strategii. O takiej interpretacji świadczyć by mogła cho-
ciażby konwencjonalna, choć – w wyrazie wzruszenia – zaskakująco przeko-
nująca wypowiedź o jego stosunku do polskich powstań narodowych – za-
czynająca się od słów: „Tak, chodzi mi o naród”778.

Zważywszy jednak na charakter jego spektakli, trudno uznać, iż rzeczywi-
ście marzył o tym, by wypowiadać się w imieniu zbiorowości jako „wieszcz 
narodowy”. Mając świadomość, że taka rola wiąże się z żądaniem zdecydowa-
nego działania w obrębie zbiorowej wyobraźni – Grzegorzewski jednocześnie 
podejmował to zobowiązanie, jak i uchylał się od niego. Przyjmując różne 
role i nie przepisując ich nigdy na własny indywidualny język, a jedynie roz-
luźniając i kontrapunktując powiązania cytowanego dyskursu, nie stworzył 
„silnego” podmiotu „artysty narodowego”, nie zajął w publicznym dyskursie 
pozycji „architekta naszej [zbiorowej – uzup. M.K.] wyobraźni”. Na podsta-
wie poprzedniego podrozdziału (oraz analizy jego spektakli) można postawić 
tezę, że sugerując konieczność prywatyzacji wspólnotowego kodu, skłaniał 
widza do samodzielnego określenia swojego stanowiska wobec symboliczne-
go uniwersalium wyobrażonej wspólnoty.

Wydaje się, że wiele wypowiedzi Grzegorzewskiego jest więc w istocie pery-
performatywami, które operują aluzją, zaprzeczeniem, „rozrzedzeniem”, krążąc 
wokół tego, co nie może zostać bezpośrednio wypowiedziane, ale wchodząc 
z sobą w rozmaite relacje – w sprzyjających okolicznościach mogą spotęgować 
swoją retoryczną moc. Przykładem może być fragment polemiki z Pawłow-
skim, w którym Grzegorzewski pisze, czego w jego spektaklu nie ma, oraz 
stwierdzenie z późniejszego wywiadu, że diagnozą społeczną może być brak 
reakcji i zainteresowania publiczności jego inscenizacją Wesela w roku 2000. 

777 G. Niziołek, „Coś, co zginęło, szuka tu imienia” [w:] Teatr Narodowy. Kronika. Planeta 
Grzegorzewski. Sezony 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, Warszawa 2004, s. 6.

778 Uzależnienie jakim może być teatr.
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Przede wszystkim jednak peryperformatywem wydaje się sposób wypowiada-
nia się Grzegorzewskiego w licznych wywiadach o swoim stosunku do klasyki 
literackiej i wspólnoty narodowej, kiedy to oscyluje między postawą konwen-
cjonalną a próbą stworzenia nowatorskiego, autorskiego projektu. Program 
ten, trudny do rekonstrukcji, ujawnia swoje zarysy i wpisaną w niego konse-
kwencję dopiero po dokonaniu rewizyjnego montażu różnych fragmentów wy-
wiadów, odniesieniu ich do towarzyszącej im sytuacji politycznej i społecznej 
oraz nowych projektów humanistycznych. Grzegorzewski nie mówi wprost, 
że konwencjonalnie rozumiana pozycja dyrektora Teatru Narodowego albo 
artysty narodowego jest rolą, którą odrzuca. Jednocześnie seria jego wypowie-
dzi wydaje się „sąsiadować” właśnie z takimi stwierdzeniami oraz ujawnia szwy 
i elementy konstrukcji granej przez niego roli społecznej, wyraża niechęć czy 
nieumiejętność Grzegorzewskiego zintegrowania tej roli w spójnym, atrak-
cyjnym, przemawiającym z pozycji władzy symbolicznej wizerunku artysty. 
Jego działanie jest jednak tak mało wyraziste i niekonsekwentne, że trudno 
je uznać za w pełni subwersywne. Ostatecznie przecież Grzegorzewski pełni 
obowiązki dyrektora przez sześć lat – do roku 2003, w tym czasie wypowiada 
się w prasie właśnie z tej pozycji. Tym samym pozwala traktować się w kate-
goriach „artysty narodowego” i oceniać – na przykład Romanowi Pawłow-
skiemu – według tychże kryteriów.

W tym sensie Grzegorzewski ani nie zrewolucjonizował w pełni wizerunku 
„artysty narodowego”, ani tej roli nie porzucił. Jedynie tę rolę „nadwyrężył”, 
„obnażył”, „rozrzedził” przypisane jej znaczenia, władzę symboliczną oraz 
model jej rozumienia i funkcjonowania. Połączone z sobą w rozmaite konfi-
guracje różne wypowiedzi ujawniają właśnie taki potencjał. Potencjał, który 
odzywa się echem w latach późniejszych, gdy symboliczne miejsce „dyrek-
tora teatru narodowego” czy „artysty narodowego” zajmuje „artysta zaanga-
żowany”, a mówienie o wspólnocie zastąpione zostaje dyskursem mówiącym 
o różnorodności społecznej. Na miejsce „wspólnoty” wchodzi więc, pośred-
nio zaprojektowana już przez Grzegorzewskiego, „różnota”779.

779 Por. A.R. Burzyńska, Tradycja i profanacja, „Dialog” 2012, nr 12, http://www.e-teatr.
pl/pl/artykuly/153870,druk.html [dostęp 26.02.2016].



Rozdział 3

Od buntownika do eksperta i dyrektora.. . 

Medialny autoportret Klaty780

Klata buntownik, czyli wojna o teatr

O ile Grzegorzewski szukając języka do mówienia o narodzie i wspólnocie, 
wracał do klisz romantycznych i postromantycznych – o tyle Klata wchodzi 
w oryginalny, powstający wraz z jego teatrem dyskurs, którego zresztą wydaje 
się współtwórcą. To on stał się twarzą nowego teatru politycznego. Język Kla-
ty jest więc inny niż język Grzegorzewskiego – bezpośredni, ostry, hasłowy; 
nie koncentruje się tak bardzo na kwestiach artystycznych, lecz społecznych 
i politycznych. Jest on nierozłącznie związany z wizerunkiem reżysera wojow-
nika. Jan Klata zaatakował bowiem polski teatr ubrany w wojskowy płaszcz, 
glany, z irokezem na głowie. Jego nastawienie do rzeczywistości deklarowane 
w niezwykle licznych wywiadach również było wojownicze.

W roku 2004 w „Notatniku Teatralnym” poświęconym „Wojnie w pol-
skim teatrze” Jan Klata opublikował manifest artystyczny:

Do rozwoju potrzeba dwóch rzeczy: pokarmu i przeciwnika. Pokarm mam. Cie-
szę się, że jest wojna 781. 

Kilka miesięcy później, zapytany przez Łukasza Drewniaka o to, kto jest 
przeciwnikiem w jego walce, zadeklarował:

Ludzie, którzy chodzą do teatru po to, żeby się zrelaksować przed kolacją782. 

780 Fragmenty tego rozdziału zostały opublikowane pod tytułem Od buntownika do eksperta. 
Medialne wizerunki Jana Klaty w piśmie „Didaskalia” 2012, nr 111, oraz w wersji anglojęzycznej: 
From a Rebel to an Expert: The Media Images of Jan Klata, przeł. S. Gauger, „Didaskalia. English 
Issue” 2015, nr 2, http://www.didaskalia.pl/Didaskalia_angielski_2.pdf [dostęp 28.05.2016].

781 J. Klata, ***, „Notatnik Teatralny” 2004, nr 35, s. 114.
782 Pokazać w teatrze polską rzeczywistość, z Janem Klatą rozmawia Łukasz Drewniak, 

„Przekrój” 2005, nr 8, http://klata.e-teatr.pl/inside.php?str=25 [dostęp 26.02.2016].
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Od samego początku na celowniku miał więc teatralnego widza, którego 
starał się w wywiadach definiować i opisywać. Publiczność, w jego rozumie-
niu, dzieli się na dwie kategorie. Do pierwszej należą ci widzowie, którzy do 
teatru przychodzą się zrelaksować:

To ludzie, którzy nie chcą się zmieniać. Nie chcą rozmawiać. I to jest kłopot dla 
artysty. Beton z betonem sobie nie pogada. Więc mówimy im do widzenia, Pa-
melo, żegnaj.
 […]
 Nie zapraszam takich widzów na swoje spektakle, niech nie chodzą, a jak już 
przyszli, to niech uciekają. Mamy dla nich zawsze parę kontrowersyjnych scen 
w pierwszych 30 minutach spektaklu. Mogą wtedy bezboleśnie zmienić lokal i wy-
spać się gdzie indziej783. 

Takie słowa trochę dziwią, ponieważ Klata podkreśla w wywiadach, że 
właśnie na aktywizacji i zaangażowaniu widza, na podjęciu z nim poważnej 
rozmowy zależy mu najbardziej:

[…] ja widza nie zapraszam do teatru na podwieczorek. Jak się kogoś traktuje 
poważnie, to się z nim rozmawia również o bolesnych rzeczach. A jeśli się kogoś 
oszukuje, to nie mówi mu się wszystkiego, po co babcię denerwować, prawda?784

Teatr nie jest po to, żeby się z sobą pieścić, ale żeby niejednokrotnie w sposób 
gwałtowny i burzliwy porozmawiać o rzeczywistości, która jest dookoła teatru 
i zasługuje na opis785.

Zależy mi na tym, żeby nie opowiadać bajek. I trochę naruszyć tzw. przyzwycza-
jenia widzów. Zadać kilka pytań. Bo staramy się traktować ten spektakl jako ro-
dzaj rozmowy, a nie kazanie. Czasami pisze się, że moje spektakle to kazania. Od 
razu prostuję. To są jedynie pytania, na które nie mam gotowych odpowiedzi786. 

Rozmowa ta ma prowadzić do przemiany widza – i to na polu społecz-
nym oraz politycznym, a nie artystycznym:

Jan Klata: Mówię o tym, co jest totalnie wkurwiające.
Łukasz Drewniak: Powiesz, że to jest wkurwiające, i starczy?
JK: Starczy, bo j ak  obe j r z y s z  mó j  spek t ak l ,  może  pó jdz i e s z  na  wy -
bo r y  i   z ag ło su j e s z  inac ze j  [podkr. – M.K.]787.

783 Ibidem.
784 Dorosnąć do widowni, z Janem Klatą rozmawia Dorota Kardasińska, „Notatnik Tea-

tralny” 2004, nr 32/33.
785 Pokazać w teatrze polską rzeczywistość.
786 Nie opowiadam bajek, z Janem Klatą rozmawia Dorota Wyżyńska, „Gazeta Wybor-

cza – Stołeczna online”, 20 IV 2006, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/24792.html [dostęp 
26.02.2016].

787 Pokazać w teatrze polską rzeczywistość.
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W wypowiedziach Klaty wydaje się czaić pewna fundamentalna sprzecz-
ność. Klata bowiem pragnie podjąć rozmowę, naruszyć przyzwyczajenia 
i w końcu zmienić – tylko tego widza, który tego chce i po to przychodzi do 
teatru. To, oczywiście, sygnał, że od publiczności oczekuje otwarcia umy-
słów. Szkoda tylko, że reżyser usuwa ze swojej widowni tych, którzy z jego 
poglądami i estetyką się nie zgadzają. Warto więc przyjrzeć też się preferowa-
nemu przez reżysera modelowi widza. Jak wspomniałam – to widz chłonny 
i otwarty na rozmowę; tworzona przez Klatę charakterystyka „widza pożą-
danego” ogranicza się jednak raczej do środowiska, z jakiego się sam wywo-
dzi, oraz do wyglądu:

Jan Klata: […] Trzeba tylko zaktywizować widownię, która nie chodziła dotąd do 
teatru, bo myślała, że to megaobciach, a także tych, którzy wkurzyli się na stary, 
deklamatorski teatr. Ja jeszcze parę lat temu w ogóle nie chodziłem do teatru. Wo-
lałem koncerty rockowe.
Łukasz Drewniak: Jak chcesz dotrzeć do freaków? Liczysz, że sami cię znajdą?
JK: Dobra jest szeptana propaganda. Po Hamlecie w Stoczni Gdańskiej rozniosło 
się, że to zakręcony spektakl. Zaczął być na przykład popularny wśród turbogol-
fistów. Przychodzili na niego ludzie, którzy wyglądali tak odjazdowo, że ja przy 
nich jestem prawie członkiem Polskiej Rady Biznesu788. 

Pożądanym widzem jest więc bywalec koncertów, kin, uczestnik alterna-
tywnych miejskich zabaw. Klata stawia znak równości między taką młodzie-
żą a  ludźmi otwartymi na rozmowę. Pragnie więc uczynić teatr miejscem 
modnym, wzbudzającym silne emocje; chce wydostać teatr z getta. Pytanie 
tylko, czy nie jest tak, że przyciągając do teatru nowego widza, a wyprasza-
jąc dotychczasowego, Klata jedynie przenosi granice getta i w konsekwencji 
marginalizuje pozycję teatru jako czynnika społecznej debaty.

Język i sposób problematyzowania owej „wojny” jest w dużej mierze in-
spirowany językiem mediów – począwszy od opisu celu, przez ostrą polary-
zację i kategoryzację widzów, aż po ich charakterystykę, koncentrującą się 
głównie na aspekcie wizualnym (wygląd) i komercyjnym (moda, sztuka po-
pularna i alternatywna).

Trzeba jednak zauważyć, że „okres wojenny” trwał tylko w pierwszych la-
tach twórczości. Później Klata ogłosił zwycięstwo:

Marta Kuźmiak: Twoja osobista walka z instytucjonalnym teatrem i z konsumpcyj-
nym widzem z czasem zmieniła się w publiczną wojnę o teatr. Czy wojna dalej trwa?
Jan Klata: Ta wojna jest już wygrana. Temat jest już skończony789. 

788 Ibidem.
789 Fabryka gwoździ, z Janem Klatą rozmawia Marta Kuźmiak, „Didaskalia” 2006, nr 76, 

s. 44.
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Dwa lata później Klata uzupełnia tę deklarację, stwierdzając, że udało się 
też wyrwać teatr z getta i pozyskać nową widownię:

Dariusz Łukaszewski: […] czy nie żałuje Pan tego, że poszedł na tego „księdza te-
atralnego” i zamknął się w tym getcie teatralnym, ponieważ…
Jan Klata: A ja nie […] uważam teatru za getto. Może jeszcze kilka sezonów temu 
było coś takiego jak teatralne getto. Teraz, jak pan słusznie zauważa (mówi, zarzu-
ca), przychodzą ludzie, którzy do niedawna do teatru nie przychodzili. Pochlebiam 
sobie, że może są to ludzie, którzy do innych teatrów nie chodzą, pochlebiam so-
bie, że przychodzą ludzie bardziej świadomi, także tego, co się wokół dzieje, takiej 
ogólnej oferty kulturalnej, bardziej świadomi niż ci, którzy chodzą do innych te-
atrów. To już nie jest getto790. 

Czy jednak skład publiczności w ciągu dwóch lat (manifest Klaty pocho-
dzi z roku 2004, zaś wywiad Fabryka gwoździ, zawierający deklarację zwy-
cięstwa – z 2006) aż tak bardzo się zmienił? Wszak proces zmiany statusu 
teatru zaczął się jeszcze pod koniec lat dziewięćdziesiątych za sprawą Teatru 
Rozmaitości pod dyrekcją Grzegorza Jarzyny, na co sam Klata zwracał uwa-
gę. Co więc takiego się stało, że Klata zaczyna roztaczać oszałamiająco opty-
mistyczne wizje zaangażowania publiczności?

Teatr stał się w Polsce ważną dziedziną kultury, dalece bardziej istotną niż film. 
Stało się tak dlatego, że pojawiła się publiczność. Od kilku lat na spektakle walą 
tłumy. W grudniu 2008 roku, podczas przeglądu Boska Komedia w Krakowie, 
iście dantejskie sceny działy się przed wejściem – zabrakło biletów i zdesperowani 
ludzie próbowali różnymi metodami i pod różnymi pretekstami dostać się na wi-
downię. Momentami miałem wrażenie, że przyjechali Rolling Stonesi791.

[…] jesteśmy w cudownym kraju, w cudownym momencie dla teatru, bo ludzie 
są, widzowie przychodzą, i wpływają na to, jakie spektakle powstają. Cieszę się, że 
żyję tu, a nie w Luksemburgu, że już nie pracuję, albo rzadko pracuję w Austrii. 
Tam jest ustabilizowany pewien model odbioru, bardzo konserwatywny, od któ-
rego są jakieś małe wariacje792. 

Klata podkreśla też niebagatelne znaczenie, jakie w dyskursie publicznym 
zajmuje teatr:

Mam szczęście pracować w teatrze, kiedy jest on ważny. Teatr może narzucać tematy 
dyskursu społecznego. I za granicą nam tego dyskursu zazdroszczą. Jak też nowego po-
kolenia widzów i powrotu tych starszych, bo na początku lat 90. teatry były puste793. 

790 Jeśli chodzi o taką wojnę, polegającą na wywalczeniu sobie swojego miejsca, na zawołaniu 
do establishmentu: Chłopaki, halo! Posuńcie się! To chłopaki się posunęli, z Janem Klatą rozmawia 
Dariusz Łukaszewski, „Morele i Grejpfruty” 2008, nr 2, http://www.moreleigrejpfruty.com/
Jan_Klata,84.html [dostęp 26.02.2016].

791 Jestem skazany na polskość.
792 Jeśli chodzi o taką wojnę, polegającą na wywalczeniu sobie swojego miejsca….
793 Chorzy na polskość.
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Warto zwrócić uwagę, że wypowiedzi te powtarzane są z zadziwiającą 
regularnością – począwszy od 2006 roku, przez 2008, aż po 2011 – jakby 
w tym czasie nic się nie zmieniało, może z wyjątkiem pojawienia się w tea-
trze kolejnych pokoleń reżyserów, którzy przyciągają kolejnych widzów, nie 
zabierając Klacie „starych”:

No, wchodzą nowe pokolenia! […] I to jest pytanie: czy to nowe pokolenie, które 
wchodzi, odciąga widzów od Pomarańczy, od Szewców itd., czy też jest tak, że jest 
w stanie koegzystować; czy ich widownia to jest nowy elektorat, wywodzący się 
spośród tych, którzy do teatru nie chodzili, czy też jest to publiczność „podebra-
na” komu innemu? Według mnie, to jest nowy elektorat. Ja nie odczuwam tego, 
że ponieważ mam oddech młodzieży na plecach, to zaczynam mieć pusty teatr, 
czy zaczynam stawać się klasykiem. […] Więc uważam, że ciągle wszystko ze mną 
jest w porządku794. 

Tak jednoznacznie optymistyczne, mało lub wcale niezróżnicowane stwier-
dzenia na temat publiczności i  społecznego znaczenia teatru powtarzane 
z uporem mogą dziwić o tyle, że w ciągu dzielących je lat dużo się przecież 
zmieniło. W roku 2011, z którego pochodzi cytowany wyżej wywiad Chorzy 
na polskość, coraz częściej pojawiały się głosy o wyczerpaniu formuły teatru 
zaangażowanego. Na „elitarność” tego teatru, kontrastującą z przekonaniem 
o jego powszechnym oddziaływaniu, wskazuje na przykład Dorota Sajewska 
w książce Pod okupacją mediów:

W praktyce odbiorcą współczesnego teatru politycznego jest bowiem wąski krąg 
ludzi zdecydowanie związanych zawodowo z teatrem – dyrektorów teatrów, reży-
serów, dramaturgów, aktorów, krytyków teatralnych, którzy sprawiają wrażenie, 
jakby teatr wciąż był miejscem publicznej dyskusji, forum społecznej wymiany, 
aktywnej polityczności. Zamknięcie się w ramach wewnętrzteatralnych [!] debat 
na temat sztuki i jej (wy)twórców sprawia, że utracona zostaje elementarna cecha 
teatru jako medium – jej komentujący wobec zjawisk społecznych charakter795. 

W rezultacie, jak zauważa dalej autorka:

[…] teatr staje się fetyszem, zaczyna stanowić wartość samą w sobie i cel sam 
w sobie796. 

Z innej strony polskie życie teatralne atakuje natomiast Michał Zadara, 
który na początku roku 2012 formułuje tezę o braku w Polsce ambitnego 
i krytycznego teatru popularnego, twierdząc, że istnieje wyraźny podział na 
teatr komercyjny i elitarny:

794 Jeśli chodzi o taką wojnę, polegającą na wywalczeniu sobie swojego miejsca….
795 D. Sajewska, Pod okupacją mediów, s. 89.
796 Ibidem.
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[…] ludzie masowo przyjdą tylko na sztuki dość łatwe, w których grają gwiazdy 
znane z telewizji. Artystyczny teatr nie jest dla mas. Teatr jest zatem albo komer-
cyjny, albo elitarny797. 

Przykłady podważające pozycję i znaczenie teatru w Polsce na początku 
drugiego dziesięciolecia XXI wieku można mnożyć… Podczas Warszawskich 
Spotkań Teatralnych w roku 2012 ludzie teatru rozpoczęli protest pod hasłem 
„Teatr nie jest produktem, widz nie jest klientem”, sprzeciwiając się polity-
ce rządu w stosunku do teatrów publicznych, który – zdaniem podpisanych 
pod listem artystów, krytyków i teoretyków teatru – zagraża istnieniu teatru 
artystycznego w Polsce. I choć protest ten wywołała bezpośrednio decyzja 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, by zmienić statuty 
dolnośląskich teatrów i zwolnić obecnych dyrektorów tych scen, zastępując 
ich menedżerami ze świata biznesu, to w liście jest wyraźnie zaznaczone, że 
sytuacja ta jest również reakcją na powszechnie stosowaną politykę kultu-
ralną rządu. W czasie festiwalu ludzie teatru odczytywali list protestacyjny 
przed przedstawieniami. Jednym z czytających był Jan Klata798. Wypada więc 
zapytać, skąd ten wcześniejszy optymizm, skoro już kilka miesięcy później 
reżyser podpisuje się pod protestem? Skąd ten optymizm w czasach, w któ-
rych rozwój teatrów prywatnych umacnia podział między „rodzajami” tea-
trów a ich odbiorcami? Czy sukces Klaty wyznacza fakt, że „leniwi” widzo-
wie opuścili teatry publiczne na rzecz scen prywatnych, prowadzonych przez 
gwiazdy? Chyba nie… Bardziej prawdopodobne wydaje się to, że po dwóch 
latach funkcjonowania w roli artysty walczącego, w 2006 roku Klacie mogło 
zależeć na zmianie coraz mniej skutecznego, ograniczającego i męczącego wi-
zerunku, który mu się wymknął spod kontroli i został przejęty przez media.

Ta zmiana wynikać może także stąd, że rewolucyjne założenia Klaty ule-
gły mediatyzacji – zarówno za sprawą prasy, przywołującej wciąż wizerunek 
Klaty buntownika, jak i samego reżysera, który ochoczo potwierdzał tę ka-
tegoryzację, apogeum osiągając podczas festiwalu Klata.Fest, który odbył się 
w roku 2006 w Warszawie. Na zdjęciu promującym festiwal reżyser – z rów-
niutko przystrzyżonym „irokezem” i obnażoną klatką piersiową, ozdobioną 
wyciętym żyletką napisem „KLATA” – prowokacyjnie spogląda na widza… 
Klata buntownik stał się więc towarem, idolem, a jego wizerunek – rodza-
jem logo. Klata chyba nie od razu zdał sobie sprawę z tego, że wizerunek 

797 M. Zadara, Co mam na myśli mówiąc „teatr popularny”?, „Krytyka Polityczna”, 30 III 
2012, http://www.krytykapolityczna.pl/MichalZadara/Comamnamyslimowiac-teatrpopular-
ny-/menuid-411.html#.T3f678udCPI.facebook [dostęp 26.02.2016]. 

798 „Teatr nie jest produktem / widz nie jest klientem”, http://www.facebook.com/photo.
php?fbid=379698165394746&set=a.375396062491623.91115.375364919161404&type=
3&theater [dostęp 26.02.2016]. 
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ten – być może autoironiczny podczas festiwalu, w czasie którego Klata kon-
frontował się z naprawdę wrogą mu publicznością – z czasem może stać się 
filtrem, przez który artysta będzie niemal powszechnie postrzegany (i, choć 
już nieaktualny, zaszkodził mu po objęciu dyrekcji Narodowego Starego Tea-
tru). Bunt zostanie przechwycony i pozbawiony śladów ówczesnego dystansu 
oraz ironii. Klatę od początku wyraźnie cieszyły porównania z wizerunkiem 
muzyka rockowego – idola zbuntowanej młodzieży:

Cezary Polak: Pańskie spektakle gromadzą tłumy widzów, ma pan autentycznych fa-
nów, którzy jeżdżą pańskim śladem po całej Polsce. Czym pan tłumaczy to zjawisko?
Jan Klata: Wypaczeniem – jakże niegdyś wysublimowanego – gustu teatralnego, 
dobrego smaku oraz totalnym zdziczeniem obyczajów. Zapomnieniem o pięk-
nie niegdysiejszych śniegów z butafory oraz ogólnie nieubłaganym zbliżaniem się 
estetycznego Armagedonu. Są ludzie, którzy posługują się dialogami z wyreżyse-
rowanych przeze mnie spektakli – recytują puentę, zanim wypowie ją aktor. Są 
widzowie, którzy chodzą na ten sam spektakl po dwadzieścia razy. No, po prostu 
absolutny skandal. Na szczęście wciąż jeszcze w Polsce jest więcej ludzi, którzy nie 
chodzą na moje spektakle niż takich, którzy na nie chodzą. Jakąś iskierką nadziei 
jest także elektorat negatywny799. 

Nowatorskość swojej postawy Klata podkreśla ironicznym stosunkiem do 
swoich krytyków. Jednak już zapytany wprost o strategię promocyjną – uni-
ka odpowiedzi:

Maja Ruszpel: […] jako pierwszy reżyser teatralny w powojennej Polsce, byłeś 
promowany tymi samymi środkami co gwiazda popkultury. To mam na myśli, 
mówiąc „sprzedany”.
Jan Klata: Pierwszym był Grzesiek Jarzyna.
MR: Nie w tym stopniu. Nie mówiło się, jak Jarzyna się ubiera, czesze, modli, 
a Warszawa nie była wyklejona jego portretami, zanim ktokolwiek w tym mieście 
zobaczył jego spektakl.
JK: Nie widzę nic w tym złego, że festiwal Klata.Fest, na którym były po raz 
pierwszy w stolicy pokazane moje spektakle, był promowany.
MR: Też nie widzę nic w tym złego. Chodzi o to, że właśnie tak wytwórnie mu-
zyczne promują płyty – wiadomo, kto śpiewa, nie wiadomo, jak. Pierwszy raz ni-
szowe środowisko, jakim jest teatr, użyło ostrego marketingu. […]
JK: Wiesz co? Znam artystów, którzy siedzą sobie w ciemnej sali teatralnej, bez 
okien, robią cicho próby, dają ciche premiery, nie chcąc się „brudzić” tym całym 
popkulturowym Babilonem i wstrętnymi mass mediami. Taki artysta siedzi i, za 
przeproszeniem, brzydząc się, „wykuwa swój kamień filozoficzny”. Nie wyjdzie na 
słońce, nie da się także sfotografować, bo jest tak super ekstra niszowy, że w efek-
cie mało kto w ogóle wie, że zrobił spektakl800. 

799 Rewolucja u bram Polski, z Janem Klatą rozmawia Cezary Polak, „Dziennik” 2008, 
nr 53, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/52120.html [dostęp 26.02.2016].

800 Majster Klata, z Janem Klatą rozmawia Maja Ruszpel, „Warsaw Point” 2007, nr 11, 
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/46728.html [dostęp 26.02.2016].
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Opór Klaty wobec podobnych pytań silniej eksponuje fakt, że oglądany 
w takim świetle, staje się towarem na sprzedaż. Swoją strategię Klata tłuma-
czy jednak zmianą czasów. Znamienne jest w tej perspektywie porównanie 
z Grzegorzewskim:

Maja Ruszpel: Jeszcze kilka lat temu Grzegorzewski tak właśnie pracował w Tea-
trze Narodowym. Był jednym z najwybitniejszych reżyserów teatralnych, ale miał 
garstkę widzów. Nie był medialny.
Jan Klata: Pytasz o kogoś bardzo ważnego i mi bliskiego. Grzegorzewski, mówię 
to z całym szacunkiem, był kimś z innej epoki. Teraz są inne czasy. Teatr nie jest 
tym samym miejscem, co w latach siedemdziesiątych. Nie jest już nawet tym miej-
scem, którym był 15 lat temu. Wszystko podlega komercji, konsumpcji, mediom. 
I trzeba sobie jakoś z tą rzeczywistością radzić. Choćby w celach czysto pragma-
tycznych, których akurat moja definicja brzmi: ja chcę mieć publiczność w tea-
trze na spektaklach801. 

Klata dotyka tu, jak mi się wydaje, bardzo ważnej kwestii, o której pisałam 
we wstępie, powołując się na wypowiedzi Małgorzaty Dziewulskiej – czyli 
medialnego uwikłania artystów teatru, które z pewnością z czasem narasta 
i coraz silniej wpływa na odbiór spektakli. Myli się natomiast, tak mocno 
przeciwstawiając się Grzegorzewskiemu, o czym świadczyć może wcześniej 
analizowana polemika z Pawłowskim. Przy czym, trzeba przyznać, posiada-
na przez Klatę świadomość funkcjonowania owej machiny oraz – co najważ-
niejsze – gotowość, by ją wykorzystać dla swoich celów, jest dużo większa niż 
w przypadku Grzegorzewskiego. Klata chce przejąć sprawy wizerunku w swo-
je ręce, by nad nim zapanować, by go kontrolować. Znamienne więc, że za-
równo deklaracja o „wygraniu wojny”, jak i Klata.Fest odbyły się w grudniu 
2006 roku. Porzucenie wizerunku Klaty buntownika mogło więc być reakcją 
na jego ostateczne zawłaszczenie przez machinę promocyjną. W takim ukła-
dzie stwierdzenie, że wojna o nowy teatr została wygrana, okazało się kon-
struktywne i otwarło mu furtkę do zajęcia innej pozycji.

Specjalista od polskości, czyli kilka słów o wspólnocie

Wizerunek „specjalisty od polskości” jest w dużej mierze wynikiem stopnio-
wego poszerzania pola odniesienia – z teatralnego i artystycznego na „naro-
dowe”. Zmiana ta nie była radykalna – Klata już wcześniej uznawany był 
za reżysera zajmującego się „tym, co jest w Polsce do myślenia”. Stopniowo 
coraz częściej – zarówno w spektaklach, jak i towarzyszących im wypowie-
dziach – reżyser kładzie akcent nie na rzeczywistość współczesną, polityczną, 

801 Ibidem. 
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doraźną, lecz na sferę mitycznych, wspólnotowych wyobrażeń. O ile więc 
w pierwszym okresie reżyser częściej wypowiadał się o publiczności, o tyle 
z czasem jego definicje zaczęły obejmować całą wspólnotę narodową – za-
równo tę obecną, jak i przeszłą, obrosłą mitami. Zmiana pola odniesienia nie 
zmodyfikowała jednak sposobu pozycjonowania siebie w obrębie zbiorowości.

W stosunku Klaty wobec wspólnoty można zaobserwować fundamentalną 
sprzeczność tkwiącą w postawie artysty – masowego i elitarnego jednocześnie. 
Klata konsekwentnie i z przekonaniem kreuje wyraziste podziały społeczne, 
sytuując się w elitarnej, oceniającej pozycji „ponad”:

[…] lud jest obojętny. I nigdy nie staje po stronie pokonanych. Lud chce prze-
de wszystkim iść na zakupy do Tesco. […] ludność chce konsumować, korzystać 
z tego, czego się dochapała, i mieć święty spokój. Chce chrupnąć chipsa, położyć 
się przed telewizorem i obejrzeć Ligę Mistrzów.
 […]
 Wydaje się, że nie chce mieć żadnej polityki. Chce dojechać autostradą do cen-
trum handlowego, do galerii. I nie chce zadawać sobie żadnych pytań na temat 
sensu tego, co się zdarza wokół. […] Jeżeli chodzi o uczestnictwo w sferze kultu-
ry, to mamy regres po 1989 roku. Mamy do czynienia z inwazją kultury maso-
wej, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, co jest znacznym obniżeniem standardów 
uczestnictwa w kulturze. Ludzie zadają sobie coraz mniej trudu, a coraz bardziej 
nakierowani są tylko i wyłącznie czysto pragmatycznie na sprzedawalność. Tak 
nie było przed 1989 rokiem, chociażby z tego powodu, że sytuacja rynkowa była 
czymś totalnie abstrakcyjnym. To też jest prawdą na temat przemian kulturowych 
i przemian na polu innym niż ekonomiczne802. 

Stanowczo rozróżnia więc społeczeństwo sprzed roku 1989 i współczesne, 
wyrażając jednoznacznie krytyczny stosunek do obecnego. Winą za kryzys 
obarcza kapitalizm. Inną kwestią jest kategoryczność roztaczanej przez reżysera 
wizji społeczeństwa, ukazanego jako niezróżnicowany monolit. Zdarzają się 
też jednak wypowiedzi, w których Klata zwraca uwagę na podziały społeczne:

Staram się dociec, co może wyniknąć ze starcia poglądów współczesnych miesz-
kańców Polski. Żyją na różnych biegunach, a te bieguny to z jednej strony Radio 
Maryja, z drugiej zaś Radiostacja. Radia Maryja słuchają ludzie prości, ocierają-
cy się o fanatyzm religijny. Radiostacji – młodzi, którzy dzielą świat na ładnych 
i brzydkich, biednych i bogatych, i jednoznacznie opowiadają się po stronie przy-
jemności. Słuchaczy obu stacji absolutnie nic nie łączy803. 

802 Kłótnie obciętych głów, z Janem Klatą rozmawia Joanna Lichocka, „Rzeczpospolita”, 
12 IV 2008, http://archiwum.rp.pl/artykul/767823-Klotnie-obcietych-glow.html [dostęp 
26.02.2016].

803 Różaniec może odwrócić losy świata, z  Janem Klatą rozmawia Małgorzata Matu-
szewska, „Gazeta Wyborcza – Wrocław”, 9 I 2004, http://klata.e-teatr.pl/inside.php?str=11 
[dostęp 26.02.2016].
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Klata dzieli społeczeństwo, używając nazw konkretnych mediów, wska-
zując, że te dwie grupy funkcjonują w dwóch różnych – niezazębiających 
się na żadnym poziomie – obiegach komunikacyjnych. To spostrzeżenie 
ważne z punktu widzenia wspólnoty narodowej jako wspólnoty wyobra-
żonej, w obrębie której to właśnie prasa, a szerzej – obieg komunikacyjny 
stwarza wirtualne więzi między jej członkami. Klata wydaje się sugerować, 
że w Polsce taka wspólna płaszczyzna nie istnieje. Warto jednak zwrócić 
uwagę na profil gazet, w jakich się wypowiada. Zdecydowanie najczęściej 
wypowiedzi Klaty można znaleźć w „Rzeczpospolitej” oraz w „Gazecie 
Wyborczej” – czyli medium odpowiednio prawicowym i liberalnym. Poza 
tym pisuje felietony do „Tygodnika Powszechnego”. Żadna z tych gazet 
nie jest radykalna, wszystkie mają ambicje inteligenckie. Klata zwraca się 
więc do ludzi, którzy nie identyfikują się jednoznacznie z żadną ze stron 
przedstawionego przez niego antagonizmu społecznego: ze starszymi, ul-
trakonserwatywnymi słuchaczami Radia Maryja ani młodymi słuchaczami 
promującej muzykę niezależną Radiostacji. Nie próbuje przy tym określać 
„ludzi środka”. Wydaje się bowiem dawać do zrozumienia swoim czytel-
nikom, że tak jak on, wymykają się prostym kategoriom, ignorując moż-
liwość, że ta nieradykalna, wykorzystywana przez niego przestrzeń komu-
nikacyjna mogłaby stwarzać platformę jakiegoś wyobrażonego „spotkania” 
zantagonizowanego społeczeństwa. Przeciwnie, w swoich wypowiedziach 
Klata delikatnie, ale wymownie konstruuje kolejne linie podziału. Pro-
fil kulturowy i inteligenckie ambicje stanowiących platformę wypowiedzi 
Klaty gazet plasują się bliżej słuchaczy Radiostacji. Taki też jest przypusz-
czalny profil potencjalnych widzów spektakli Klaty. Ta sugestia podsyca 
narcyzm czytelnika, który wolałby z pewnością identyfikować się ze zbun-
towanymi nastolatkami, słuchającymi alternatywnej, ale bardzo wówczas 
modnej Radiostacji. Zwłaszcza że stawiane im zarzuty są chyba łatwiejsze 
do przełknięcia, a Klata – może bezwiednie – w jakimś stopniu identyfi-
kuje się z nimi, powielając „grzech”, który im wytyka. Sam przecież także 
reprodukuje sztywne podziały społeczne. W tym sensie Klata „przyłącza” 
przestrzeń potencjalnego środka (odbiorców inteligenckich mediów oraz 
jego spektakli) do jednej z przeciwstawionych sobie opcji, budując wspólny 
front wobec „słuchaczy Radia Maryja”. Wykonując ten ruch, wskazuje na 
potencjalne zaplecze intelektualne „słuchaczy Radiostacji”. Pomija nato-
miast fakt, że za „ludźmi prostymi, ocierającymi się o fanatyzm religijny” 
też stoją konkretne formacje polityczne i środowisko inteligenckie, które 
lokowałyby się w obrębie radykalnej prawicy.

Ślady mniej radykalnego myślenia o społeczeństwie można dostrzec na-
tomiast w wypowiedziach, które wydają się dotyczyć zarówno widzów, jak 
i pewnych wspólnot lokalnych:
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Moje poprzednie spektakle też były zawsze ściśle związane z kontekstem lokal-
nym. Hamlet był pomyślany do konkretnych warunków Stoczni Gdańskiej. Weź, 
przestań korespondowało z warszawskimi duchami. We Wrocławiu, który jest 
najbardziej europejskim miastem w Polsce, bez problemu można spotkać na uli-
cy Lafcadia z Lochów Watykanu Gide’a. Transfer! o wojennych losach przesiedla-
nych Niemców i Polaków także ma sens tylko tam. Ale już nie ...córka Fizdejki 
z wąsatymi bojarami i neokrzyżakami spod znaku Unii Europejskiej wiozącymi 
w walizkach cywilizację, choć to tylko 80 km różnicy. Tematy i formy teatralne 
trzeba nieustannie dopasowywać do rzeczywistości, której dotyczą. […] „Nowe 
czasy – nowe wyzwania”. Nowe bon moty wchodzą do języka publicznego, ludzie 
wyjeżdżają do Irlandii, wracają, przyjeżdżają ludzie z Ukrainy. Dwa lata temu ro-
biliśmy ...córkę Fizdejki, dziś robimy Szewców, bo zupełnie inne są problemy bez-
robotnych „bojarów” z Wałbrzycha, a inne jak najbardziej robotnych „szewców” 
z Warszawy. W Wałbrzychu nikt nie może powiedzieć za Szewcami, że ma prob-
lem z „zasłuchaniem się w dobrobyt wewnętrzny, w ten komfort bytowania swo-
bodnego w swej własnej psychice jak w futerale”. Nikt nie czuje tam nadmiaru 
komfortu, łącznie z prezydentem Wałbrzycha. A w Warszawie pod tym cytatem 
podpisze się niemal każdy804. 

Nadal jednak pobrzmiewa tu podział: prowincja – „miasto europejskie”. 
O stałości poglądów Klaty na ten temat świadczyć może też to, że powtarza 
je w kolejnych wywiadach – na przykład w roku 2010, komentując wydarze-
nia na Krakowskim Przedmieściu po katastrofie pod Smoleńskiem:

A że nie zabrałem dzieci pod krzyż... Nie byłem w stanie przyłączyć się do tych lu-
dzi na serio. Nie byłem też w stanie zrobić czegoś, co tak chętnie robili warszawiacy 
i turyści, czyli spojrzeć na tych ludzi jak na zoo. Zobaczcie: przyjechali z wiochy, ze 
ściany wschodniej, nie wiedzą, jak się zachować w naszych sklepach i kawiarniach, 
walą te swoje pacierze, nie czytali Szymborskiej, nie wiedzą, że tego nie robi się 
kotu, nie mają pojęcia, co to obciach, nie oglądają Wojewódzkiego. A my do nich 
przyjdziemy z tym, co mamy najcenniejszego, z naszymi Gwiezdnymi wojnami, 
z naszym Elvisem, złożymy białe róże, żeby było się z czego pośmiać i co puścić 
na YouTube. Nie, w tej roli nie chciałem pójść805. 

Klata znów dzieli więc społeczeństwo na tych, którzy „przyjechali z wio-
chy” i pewnie – według wcześniej przytoczonych podziałów – słuchają Radia 
Maryja, i „warszawiaków”, których definicję można rozszerzyć na mieszkań-
ców większych miast i słuchaczy Radiostacji… Ciekawe jednak, że mówiąc 
o różnicach w społeczeństwie, Klata tym razem wskazuje na wydarzenie, 

804 Polska konformistów i tandetnych butów, z Janem Klatą rozmawia Joanna Derkaczew, 
„Gazeta Wyborcza”, 12 XI 2007, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/47025.html, dostęp 
26.02.2016].

805 Żądam dostępu do włazu, z Janem Klatą rozmawia Joanna Derkaczew, „Gazeta Wybor-
cza – Duży Format online”, 23 XI 2010, http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127291,8683762
,Zadam_dostepu_do_wlazu.html [dostęp 26.02.2016].
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które te dwie antagonistyczne grupy z sobą konfrontuje. Poza różnicami 
ekonomicznymi i mentalnymi, opisane przez Klatę grupy rozdziela przecież 
w dużej mierze stosunek do polskości. Tragedia smoleńska ujawnia przepaść 
między nimi, ale jednocześnie wydaje się wyznaczać miejsce wspólne agonu 
społecznego – być może miejsce zapalne. Wydarzenie to zmusiło wielu, do 
tej pory unikających zaangażowania w dyskusję o polskości, do samookre-
ślenia się w obrębie wspólnoty narodowej. Również „unik” Klaty, który de-
klaruje, że nie zaprowadził dzieci pod krzyż, i krytycznie odnosi się do wy-
darzeń przed pałacem prezydenckim, jest tak naprawdę zajęciem stanowiska 
w obrębie wspólnoty. Klata, mówiąc, że nie brał udziału w manifestacjach, 
ale zdradzając świetną znajomość ich przebiegu i charakteru, chcąc nie chcąc 
wpisuje się w grupę, która jednoczy zdecydowaną większość polskiego spo-
łeczeństwa. Są to telewizyjni widzowie, radiowi słuchacze, czytelnicy gazet, 
którzy – zajmując bezpieczną pozycję – są włączeni w wydarzenie zbiorowe, 
ponieważ je śledzą, reagują na nie, nierzadko w sposób bardzo emocjonalny, 
i – w większości – zajmują stanowisko (choć nie manifestują go w przestrze-
ni publicznej). Klata wskazał więc bardzo celnie wydarzenie, które zmusiło 
niemal wszystkich do autodefinicji. Katastrofę smoleńską uznaje za moment 
odsłonięcia długotrwałego kryzysu wspólnoty, którą generowała wcześniej nie 
społeczna solidarność, lecz postać Jana Pawła II – za życia i zaraz po śmierci:

Pytasz o jedność? Na „tej” ziemi? Istniała, do śmierci Jana Pawła II i chwilę po niej. 
Ale musiała być słaba i pozorna, skoro fundowano ją na jednej osobie. Spory, któ-
re kilkanaście lat temu toczyły się na marginesach życia publicznego, po śmierci 
Papieża zaczęły przechodzić do centrum, a katastrofa smoleńska je zdetonowała806. 

W tym sensie Jan Paweł II byłby figurą nie tyle konsolidującą wspól-
notę, ile hamującą ekspresję antagonistycznych postaw. Czy więc dla Klaty 
istnienie wspólnoty warunkuje stłumienie podziałów i pluralizmu, czy nie 
ma w niej miejsca na konflikt, dyskusję, różnorodność opinii i postaw? Kla-
ta wciąż wskazuje społeczne antagonizmy i wyznacza punkty przełomowe 
kształtujące wzajemne relacje skonfliktowanych grup, czyli śmierć Jana Pa-
wła II oraz katastrofę smoleńską, co jest z perspektywy czasu celną diagno-
zą i koresponduje z tym, co twierdzi Chantal Mouffe, wprowadzając poję-
cie polityczności jako antagonizmu tkwiącego u podstaw każdego ludzkiego 
społeczeństwa807. Mouffe krytykuje demokrację liberalną wraz z ideą kon-
sensusu za zanegowanie tego antagonizmu. W tym wymiarze sednem poli-
tycznej tożsamości jest relacja my – oni, która nie musi jednak zawsze ozna-

806 Nieświęta sprawa, z Janem Klatą rozmawia Michał Olszewski, „Tygodnik Powszech-
ny” 2012, nr 52/53, http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/nieswieta-sprawa.html [dostęp 
26.02.2016].

807 Ch. Mouffe, Polityczność, przeł. J. Erbel, Warszawa 2008, s. 24.
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czać relacji przyjaciel – wróg, ale zawiera potencjał takiego antagonizmu808. 
Wyzwaniem pluralistycznej demokracji jest natomiast „ustanawianie opozycji 
my/oni w sposób nieprowadzący do wybuchu antagonizmu”809. Aby tak się 
stało, pomiędzy stronami konfliktu musi istnieć „jakiś rodzaj więzi, który nie 
pozwoli na wzajemne postrzeganie siebie jako bezwzględnych wrogów”810. 
Taki typ relacji Mouffe nazywa agonizmem:

Podczas gdy antagonizm jest typem relacji my/oni, charakteryzującej się tym, że 
strony są wrogami, którzy nie dzielą punktów odniesienia, agonizm jest relacją, 
w której z kolei strony, będąc świadome niemożliwości zaistnienia racjonalnego roz-
wiązania dzielącego je konfliktu, uznają jednocześnie prawomocność swoich prze-
ciwników. Są dla siebie przeciwnikami, a nie wrogami. Oznacza to […], że mimo 
konfliktu strony postrzegają siebie jako przynależne do tego samego zrzeszenia po-
litycznego, jako dzielące to samo uniwersum symboliczne. Można powiedzieć, że 
zadaniem demokracji jest przekształcanie relacji antagonistycznych w agoniczne811. 

Klata stara się więc dostrzec i nazwać społeczne antagonizmy, wskazując 
jednocześnie na to, że zantagonizowane grupy dzieli przepaść i wrogość. Prze-
strzeni agonicznej nie udaje się, jak zauważa, budować na stłumieniu kon-
fliktu czy chwilowym poczuciu jedności stymulowanym przez wydarzenie 
oparte na uczuciach religijnych. Pisząc o braku wspólnotowości, wskazuje 
więc – jak mi się wydaje – właśnie na nieistnienie więzi, dzięki którym moż-
na ujawnić spór, nie wywołując wrogości. Ignoruje jednak to, jaką pozycję 
w obrębie rekonstruowanego konfliktu zajmuje zarówno on, jak i inni ludzie 
sytuujący się pomiędzy skrajnościami, mimo iż – być może – to właśnie oni 
mogliby zająć rolę „mediatorów” między zwalczającymi się opcjami i zaini-
cjować powstanie przestrzeni społecznego agonu. Proponuje raczej powrót do 
„źródeł” – przy czym pole jego poszukiwań i sposób definiowania wspólnego 
uniwersum symbolicznego wydają się mocno problematyczne.

Płaszczyzny porozumienia pozwala, według Klaty, definiować Trylogia, 
która w dużej mierze ufundowała początek wspólnoty:

[…] uważam, że jeżeli poszukujemy jakiejś większej narracji, co jest sensem nasze-
go istnienia jako wspólnoty, to jednak mamy ją u Sienkiewicza812. 

Klata uważa zapewne, że pokłady wspólnych emocji są zakodowane nie-
mal we wszystkich Polakach. Te sfery zbiorowych wartości i emocji zosta-
ły, jego zdaniem, wyparte na margines tożsamości współczesnych Polaków. 

808 Ibidem, s. 30–31.
809 Ibidem, s. 31.
810 Ibidem, s. 35.
811 Ibidem, s. 35–36.
812 A, wysadzamy się.
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Trylogia zaś, w jego mniemaniu, zawiera i wyzwala wspólne emocje, a dzięki 
temu – konsoliduje polską wspólnotę:

 Nie rozumiem pojęcia: „tłumaczyć się z trylogii”. To pani się wydaje, iż my Pola-
cy mamy się tłumaczyć z tego, że Henryk Sienkiewicz wtłoczył nas w Trylogię i że 
nas – także mnie – to fascynuje? Jestem zresztą w całkiem dobrym towarzystwie, 
bo przez całe pokolenia Trylogia była w absolutnym centrum naszej świadomo-
ści – narodowej, patriotycznej, rodzinnej. Z jednej strony, pozwalała przetrwać za-
wieruchy dziejowe, ale z drugiej, uczyniła nas mniej rozsądnymi ludźmi. Nie ma 
co się z tego tłumaczyć, warto za to przeanalizować. Każdy naród ma takie dzieło, 
które go konstytuuje813. 

Klata uznaje więc Trylogię za dzieło fundacyjne. Tezę tę potwierdza nie-
zachwiane przekonanie, że jest powszechnie znana, choć coraz mniej mło-
dych ludzi ją czyta:

[…] wydaje się, że generacja młodsza niż moja czyta Trylogię tylko na wyrywki. 
W związku z tym dzieło Sienkiewicza funkcjonuje bardziej na poziomie popkul-
tury poprzez ekranizacje Hoffmana, płyty DVD dołączane do gazet814.

Nawet w Starym Teatrze jest sporo osób, które Trylogii nie czytały, ale filmy, kreacje 
Daniela Olbrychskiego i Tadeusza Łomnickiego każdy  widz ia ł  [podkr. – M.K.]. 
Miały wpływ na nasze myślenie o historii, poglądy polityczne, wrażliwość społecz-
ną i estetyczną815. 

Zdaniem Klaty, Trylogia zawiera matrycę zarówno cech zbiorowych – ujaw-
niających się na poziomie obywatelskim i decydujących o funkcjonowaniu 
państwa,

Bo co ta książka mówi o fundamencie polskości? Opowiada o beznadziejnie sła-
bym państwie, główni bohaterowie funkcjonują w sytuacji sieroctwa – na każdym 
możliwym poziomie. [...] Ale przecież to odwieczna polskość: brak silnych struktur 
państwowych, prywata, korupcja, sobiepaństwo i warcholstwo elit816

jak i indywidualnych – zapisanych w poszczególnych, budujących wspólno-
tę jednostkach:

Działo się to w konkretnej sytuacji opresji, realnego zagrożenia polskiego społe-
czeństwa, kulturowego, ekonomicznego, tożsamościowego. I to, co zostało napisa-
ne w tamtej konkretnej sytuacji, potem przechodziło z nami, niezależnie od tego, 

813 Ibidem.
814 Ibidem.
815 Rozmawiajmy z Sienkiewiczem, z Janem Klatą rozmawia Jacek Cieślak, „Rzeczpospoli-

ta – Plus Minus”, 21 II 2009, http://archiwum.rp.pl/artykul/846006-Rozmawiajmy--z-Sien-
kiewiczem.html [dostęp 26.02.2016].

816 A, wysadzamy się.
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co się z Polską działo. Teraz Trylogia jest dla nas z jednej strony rodzajem ostat-
niej instancji, do której możemy się zwrócić, gdy przychodzą okoliczności wojen-
ne – idąc na barykady, zawsze weźmiemy sobie pseudonim Kmicic.
[…] Taka obsada pokazała, jak głęboko tkwią w nas – nawet jeśli się zmienili-
śmy – Trylogia i jej bohaterowie817. 

Również młode pokolenie może znaleźć w niej odpowiedni schemat toż-
samościowy:

Do moich rówieśników najbardziej przemawia Zagłoba. Typ cwanego, pragma-
tycznego biznesmena czasu przemian, najinteligentniejszy z nich wszystkich818. 

Trylogia pełni więc w świadomości Klaty funkcję podobną do tej, któ-
rą Grzegorzewski przypisywał Weselu – jako dziełu, które zawsze definiu-
je stan wspólnoty narodowej. I o ile takie poszukiwanie podstawy jakiejś 
społecznej więzi wydaje się celne, o tyle w ujęciu Klaty niepokoi posmak 
esencjalizmu i determinizmu. Klata bowiem uważa, że przed mitem kon-
solidującym wspólnotę, zapisanym w Trylogii „fundamentem polskości” 
nie da się uciec:

Joanna Lichocka: Ale może Polacy dochodzą do wniosku, że wspólnota wcale nie 
jest potrzebna. Może lepiej, łatwiej roztopić się w europejskiej tożsamości, ucie-
kając od polskości.
Jan Klata: Myśli pani, że można od niej uciec? Cały nasz spektakl jest właśnie 
o tym, że nie można. Nie da się. I że to, co jest naszym błogosławieństwem, 
a jednocześnie przekleństwem, to przywiązanie do pewnej anarchiczności, wiel-
kiego marginesu wolności i jeszcze większej nieufności wobec władzy. Właśnie 
dlatego w całej Trylogii najbardziej kręci nas Kmicic. My, Polacy, generalnie 
jesteśmy partyzantami, permanentnymi Kmicicami i Hubalami. Kiedy epoka 
wymaga od nas sumiennej i obliczonej na lata pracy, to nam z tym gorzej. Le-
piej być aktorami spektakularnej, honorowej katastrofy niż przez dziesięcio-
lecia żmudnie pracować, żeby następne pokolenia mogły żyć w normalnym, 
nudnym kraju819. 

Jak można wnioskować z tego fragmentu, odszukanym przez Klatę w Try-
logii fundamentem polskości jest motyw ofiary. Twierdzi bowiem „my – co 
z przykrością muszę powiedzieć – chcemy być ofiarami. Taka karma”820. Kla-
ta bardzo często podejmuje ten temat w różnych kontekstach i odnosi się do 
niego w bardzo odmienny sposób. Raz, jak w powyżej cytowanym wywiadzie, 
krytykuje postawę ofiarniczą. Innym razem, charakteryzując wspólnotę, na-
wiązuje do dyskursu, na który składają się zarówno romantyczne i postroman-

817 Ibidem.
818 Ibidem.
819 Ibidem.
820 Ibidem. 
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tyczne toposy literackie, jak i współczesna polityka historyczna z Instytutem 
Pamięci Narodowej i – bardzo przez Klatę cenionym – Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Jednocześnie reżyser włącza swoje spektakle w obręb tegoż 
ofiarniczego archetypu. Mówiąc o Weselu hrabiego Orgaza, zauważa, że do-
piero ofiara ma moc tworzenia wspólnoty:

Proces, którego dokonuje Yetmeyer, jest też procesem generowania masowości, 
którą trzeba wokół czegoś zgromadzić i zorganizować, wymaga więc, jak pisał 
René Girard, kozła ofiarnego, niewinnej ofiary, wokół której zbuduje się ruch 
religijny. Można ludzi zgromadzić na dancing i inne atrakcje, ale potem trzeba 
pójść dalej – przez polskość, bo amerykański smakosz życia Havemeyer przed 
śmiercią staje się Polakiem, aby dobrowolnie złożyć się na ołtarzu w sposób na 
pierwszy rzut oka bezsensowny. Pytanie, czy naprawdę bezsensowny, czy tylko 
powierzchownie821. 

Odpowiadając na pytanie, dlaczego Havemayer musi zostać Polakiem, 
nim złoży się w ofierze, Klata płynnie przechodzi do rozważań na temat pol-
skiej przeszłości i mitologii:

Wiele osób twierdzi, że bliskie memu sercu Muzeum Powstania Warszawskiego 
jest tak zaaranżowane, by stworzyć wrażenie, iż wygraliśmy powstanie – pytanie, 
czy na dłuższą metę nie jest to prawda. Od dzieciństwa słyszałem od mojego ojca, 
że te powstania były konieczne po to, byśmy mogli się potem odrodzić i zacho-
wali swoją tożsamość. Skoro nasi ojcowie ginęli za jakieś wartości, to pewnie są 
one sensowne i powinniśmy być im wierni822. 

Na tym połączeniu wątków spektaklu z archetypami narodowymi się nie 
kończy. W kolejnym wywiadzie Klata zauważa, że inne jego przedstawie-
nie – Trylogia – ma moc wywoływania podziwu dla postaw ofiarniczych:

W pierwszym rzędzie usiadła taka seniorka o kulach. Taką osobę natychmiast się 
zauważa, fantastycznie reagowała, żywiołowo, śmiała się, przeżywała perypetie mi-
łosne... Krzysztof Globisz opowiadał, że cała śledziona „grała mu na nią”.
 I przychodzi ostatnia część: Pan Wołodyjowski. W spektaklu zaczyna zmierz-
chać, wyciszenie, marsz pogrzebowy Chopina, który był grany przez tyle tygodni 
bez przerwy. Scena obrony Kamieńca – zaczyna się przysięga. Że nie odpuścimy, 
że damy się pogrzebać... my, polscy kamikadze. I ta pani wstaje. I przestała tak 
przysięgę Pana Michała, potem przysięgę Ketlinga. Aktorzy potem dzwonili do 
mnie w szoku, bo to nie była reakcja, jaką sobie w ogóle wyobrażaliśmy. Aktorzy, 
którzy wcześniej przekonywali mnie o wyższości Gombrowicza, wytykali Sienkie-
wiczowi potencjał ONR-owski, zastrzegali się, że w życiu nie wzięli tych książek 

821 Powrót do mocy pogańskiej, z Janem Klatą rozmawia Monika Kwaśniewska, „Dwutygo-
dnik” 2010, nr 33, http://www.dwutygodnik.com/artykul/1292-powrot-do-mocy-poganskiej.
html [dostęp 26.02.2016].

822 Ibidem.
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do ręki – ci aktorzy nagle poczuli jakąś łączność z tą historią, że mogą pomyśleć 
bez pogardy i ironii o człowieku, który postanowił pogrzebać siebie i całą resztę 
pod gruzami. Polski kamikadze…
 […] Ja umieram i ty też umierasz, kochana, i to dziecko, co je nosisz w brzu-
chu – ono także. Za ojczyznę. Straszne, a przecież ta starsza pani wstaje. I   t r ud -
no  powiedz i e ć ,  kogo  ona  rep re zen tu j e . Wiem, że jesteśmy winni sza-
cunek jej gestowi. Ten  ge s t  p r zek roc zen i a  t r a f i a  w  co ś ,  co  j e s t  t ak że 
w  mo i ch  ak to r a ch  i  we  mni e ,  c z ego  j a  s am n i e  j e s t em s i ę  w  s t a -
n i e  wyzbyć [podkr. – M.K.]823.

Klata zauważa, że ta starsza pani nie mieści się w żadnej z wymienionych 
przez niego w innych wypowiedziach „szuflad”, a jednak – reprezentuje jakąś 
tajemniczą siłę czy skłonność wspólną dla niego i jego aktorów, a w domyśle 
chyba również – wszystkich Polaków – związaną właśnie z postawą ofiarniczą.

Jedna z najobszerniejszych wypowiedzi na temat polskiego mesjani-
zmu została przez Klatę sformułowana w wywiadzie o twórczości Jarosła-
wa Marka Rymkiewicza z roku 2008 (na pół roku przed premierą Trylogii, 
która wydaje się swoistą odpowiedzią na idee Rymkiewicza). W wywiadzie 
tym Klata kontynuuje rozważania na temat ofiarnictwa. Co ciekawe – tym 
razem bardzo jednoznacznie nie zgadzając się z – podzielaną przez niego 
w innych wypowiedziach – wizją, jakoby miało ono, dzięki krwawej ofie-
rze, stanowić fundament polskości. Choć w żadnym innym wywiadzie nie 
odcina się tak radykalnie od wizji polskiego ofiarnictwa, przyznaje, że po-
dobnie jak Rymkiewicza, również jego do polskości przywiązała masakra 
powstania warszawskiego:

[…] to jest wizja polskości jako mega-Hubala. Ja też byłem na tym wychowany 
i się tego nie umiem wyrzec. Porywający stukot kawaleryjskich oficerek w prze-
pełnionym kościele...824

Każdy wrażliwy się na to załapie. Ja jestem z Warszawy, skończyłem liceum Ba-
torego, znam temat. Ja też, gdy chodzę na spacer z dziećmi, słyszę to wycie spod 
asfaltu, tych ludzi, którzy tutaj zginęli825. 

W tych wypowiedziach Klata zwraca jednak uwagę na to, że jego po-
stawa jest wynikiem wychowania i edukacji – podkreśla więc performa-
tywny charakter takiego postrzegania „fundamentu polskości” i narodo-
wej tożsamości. Takie ujęcie problemu stwarza pole do zadawania pytań. 
O ile bowiem trudno polemizować z czymś, co jest wrodzone, o tyle war-
tości przekazane w procesie edukacji mogą być zarówno dyskutowane, jak 

823 Żądam dostępu do włazu.
824 Guślarz w mundurze Jüngera.
825 Ibidem.
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i odrzucone. Po takim stwierdzeniu Klata może pozwolić sobie na podwa-
żenie jednoznaczności dziedzictwa przekazywanego przez poprzednie po-
kolenia, wyrażając wątpliwość:

[…] co oni krzyczą? „Bądźcie jak my!” czy „Nie bądźcie jak my, bądźcie mądrzej-
si od nas”?826 

A następnie w sposób już jednoznacznie krytyczny scharakteryzować wi-
zję polskości podlewanej krwią ofiar bohaterów:

To jest zgoda na trybalizm, na myślenie plemienne. Ja bym się do takiego ple-
mienia nie pisał.
 […]
 To jest wampiryczne. To są gusła jakieś.
 […]
 To naprawdę znosi chrzest Polski. Rżniemy się, żeby wznieść totem. A różnica 
między nami a tamtymi jest taka, że my będziemy zjadali naszych zmarłych, a oni, 
dla odmiany, też będą naszych zjadać. Bo my jesteśmy słabsi, bo do niczego innego 
my Polacy się nie nadajemy. Jeśli tylko to nas odróżnia od zwierząt, to zaprzecza 
to jakiejkolwiek idei chrześcijańskiej.
 […]
 To jest rodzaj jakiegoś voodoo. To zjadanie umarłych, tańce z wampirami na 
Żmudzi. Tą są jakieś rusałki, południce...827 

W wypowiedziach tych zastanawia jednak ciągłe rozgraniczenie między 
tym, co chrześcijańskie, a tym, co pogańskie, zabobonne. Takie wypowiedzi 
pozwalają snuć przypuszczenia, iż krytyka wizji Rymkiewicza wynika stąd, 
że w istocie nie należy ona do „fundamentu polskości”, do którego Klata 
z pewnością włącza również chrześcijaństwo. W tym sensie krytykuje tyl-
ko ten wariant ofiarnictwa, którego źródła są plemienne, zabobonne – czyli 
„niepolskie”. Problem w tym, że podobne wampiryczne źródła ma według 
niego konsolidująca polskość narracja Trylogii. Klata nie wyraża tego wprost, 
ale porównuje Trylogię z ideami Rymkiewicza:

[…] nigdy nie zgodzę się z Rymkiewiczem, który upatruje fundamentu współczes-
nej Polski w rzezi powstania warszawskiego. Miazmaty rzezi mnie nie podniecają. 
A źródła jego fascynacji zauważam właśnie u Sienkiewicza, który epatuje wręcz 
pornografią przemocy828. 

W innej wypowiedzi na temat Trylogii dokonuje bardzo jednoznacznej 
oceny tego dziedzictwa:

826 Ibidem.
827 Ibidem.
828 Rozmawiajmy z Sienkiewiczem.
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To obcinanie głów, podrzynanie gardeł, cała ta pornografia przemocy opisana 
z detalicznie hollywoodzkim podejściem, może mogła fascynować dziewiętnasto-
wiecznych czytelników, ale nas już chyba nie. Jeśli to ma być dla nas wskazówka 
na początek XXI wieku, to dziękuję bardzo829. 

By uwypuklić to, co w krytykowanej wizji szczególnie mroczne i niepo-
kojące, Klata uruchamia zupełnie inną retorykę. Mówiąc o motywie ofia-
ry u Rymkiewicza, przywołuje obraz ginących dzieci oraz przekłada go na 
współczesne i osobiste realia:

Ale to jest rzeczywistość naszego pomnika w Warszawie, dziecka w za dużym heł-
mie i z karabinem. Jak blisko to jest terroryzmu – namówienie jednego dziecka, 
które strzeli i uczyni zakładnikami wszystkie dzieci w tym mieście. Czy dla mnie 
to ma być fundament polskości, model, który ja powtórzę ze swoimi dziećmi?
 […]
Przychodzi do mnie Polska. Do mnie, do Abrahama, i mówi: „Słuchaj, teraz ty mu-
sisz wziąć swoją córeczkę i zaprowadzić ją na barykadę. Dać jej granat i niech ona 
spróbuje rzucić”. Wiadomo, że nie rzuci, granat dla niej za ciężki, ktoś ją wcześ-
niej załatwi, ale będzie niewinna ofiara, którą wajdelota będzie opiewał... Gdzie tu 
jest przebóstwienie? Przepraszam, ale coś tu chyba jest nie w porządku. To zawsze 
trzeba odnosić do siebie, nie teoretyzować, bo w teoretyzowaniu wszystko fanta-
stycznie wygląda, jak pewien rodzaj fantasy map. Ale jakby co do czego przyszło, 
to czy ja będę gotowy zabić własne dzieci? Narzucić to innym?830 

Następnie, przytaczając opowieść jednego z „aktorów” Transferu!, każe 
zajrzeć pod powierzchnię mitu bohaterstwa, by zobaczyć proces wychowa-
nia do heroizmu:

[…] w Transferze! jest bohater, autentyczny polski bohater. W tym spektaklu bie-
rze udział piątka Polaków i piątka Niemców – i opowiadają. Jednym z Polaków 
jest pan Andrzej Ursyn Szantyr – niesamowita tradycja, od kilkudziesięciu poko-
leń na Wileńszczyźnie. On był wychowywany do tego, żeby być żołnierzem, żeby 
złożyć życie za wielką Polskę. A realia wyglądały tak, że jego ojciec, który był ofi-
cerem, walczył w kampanii wrześniowej, potem we Francji, potem w Anglii, a po-
tem z Maczkiem przeszedł cały szlak bojowy. Skończył jako pułkownik bodajże. 
No i młody pan Ursyn, który chciał ojcu dorównać, ale został w Polsce, gdy miał 
16 lat, złożył przysięgę, że będzie walczył za Polskę w AK. Oni tam ćwiczyli strza-
ły z jednego pistoletu na cały oddział. A później on jako wzorowy bohater, wzo-
rowy polski żołnierz, dostał w momencie, kiedy było powstanie wileńskie, roz-
kaz od wzorowych polskich dowódców, żeby przed wejściem Rosjan zaatakować 
Niemców, bo niemieckie oddziały są zdemoralizowane, będą uciekać... Polska to 
powiedziała tym dowódcom, więc kilkunastoletni pan Szantyr wziął ten pistolet 
i z całym swoim oddziałem zaatakował zdemoralizowany oddział niemiecki, który 

829 A, wysadzamy się.
830 Guślarz w mundurze Jüngera.
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okazał się pociągiem pancernej dywizji Waffen SS. Niemcy skosili wszystkich jego 
kolegów dosłownie pierwszą serią. Ci, którzy przeżyli, przez całą noc wyli po krza-
kach, bo nie byli w stanie znieść cierpień, a pięknie umrzeć nie było im dane. Nad 
ranem pan Szantyr widział, jak dobijają jego przyjaciół. On leżał w krzakach, więc 
przeżył, ale stracił nogę i to był koniec jego marzeń, żeby dorównać ojcu. Jest im-
ponujące, w jaki sposób on to opowiada831. 

Klata przemawia tu zupełnie innym niż wcześniej językiem. Kiedy nato-
miast chce bronić idei ofiarnictwa, przywołuje przykład ludzi, którzy świa-
domie zdecydowali się poświęcić życie za wolność narodu, mówiąc:

[…] jestem winien pamięć tym ludziom, którzy spłonęli żywcem832. 

Umieszcza więc motyw ofiary w kontekście świadomej, ale realnej śmierci, 
której nie można zignorować, wyśmiać, jednoznacznie skrytykować... Gdy 
natomiast zależy mu na krytyce mitu – odwołuje się do niezwykle sugestyw-
nych obrazów dzieci wysyłanych na pewną śmierć, umierających godzinami 
młodych żołnierzy, którzy chcieli dorównać ojcom. Dodatkowo, w pierw-
szym wywiadzie, obarczając winą rodziców, a nie na przykład dowódców 
powstania czy mit heroiczny – jeszcze silniej manipuluje emocjami czytelni-
ka. Być może jednak chodzi tu o rozróżnienie między realną śmiercią ludzi 
a śmiercionośnym mitem.

Kolejną komplikację wprowadza fakt, że jedną z podstawowych obsesji 
Klaty, wokół której najczęściej buduje swoją refleksję na temat polskiej hi-
storii, jest właśnie powstanie warszawskie. Do tego tematu powraca, mówiąc 
o wielu projektach i spektaklach. Podejmowanie tego tematu definiuje jako 
spłacanie długu:

Z okazji rocznicy powstania zrobiłem w muzeum spektakl Triumf Woli o wymor-
dowaniu 40 tys. mieszkańców w ciągu kilku dni. Na podstawie relacji niemie-
ckich żołnierzy. Podczas żadnej innej pracy nie miałem tak silnego poczucia spła-
cania długu833. 

Co więcej, również o temacie „Solidarności” mówi jak o dziedzictwie, 
które trzeba podjąć, które do czegoś zobowiązuje834. Podobną retorykę sto-
suje także, mówiąc o komentowaniu w teatrze sytuacji Polski po roku 1989:

Mam obsesję opisywania tego, co po 1989 roku wydarzyło się w Polsce, i my-
ślę, że jeśli teatr ma się zajmować czymś, co nas tak naprawdę przejmuje, to 

831 Ibidem.
832 Żądam dostępu do włazu.
833 Ibidem.
834 Por. Wawel na mnie nie działa, s. 17. 
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powinien próbować zanalizować ten niesamowity moment, w którym ciągle 
jesteśmy835. 

Tematy te stanowią podstawowe punkty zainteresowania reżysera, do któ-
rych w dużej mierze sprowadza swoją refleksję nad polskością. Splatają się 
z sobą w dość spójną opowieść. Z jednej strony więc – ofiarnicza, bohaterska 
walka o niepodległość, z drugiej – zaprzepaszczona wolność. Ta narracja nie 
wydaje się daleka od narracji Rymkiewicza. Klata musi zdawać sobie z tego 
sprawę, bo w wywiadzie na temat Wesele hrabiego Orgaza po raz kolejny ata-
kuje wizję pisarza, przeciwstawiając jej wizję iście pozytywistyczną:

Ostatnio najpopularniejszą narracją jest powieść wieszcza Rymkiewicza, sycącego 
się opiewaną przez siebie masakrą, którą wykrakał i czuje się z tym znakomicie. Nie 
wiem, jaki będzie jego następny krok – może właśnie upodlenie wszystkich zdrajców, 
podlewanie drzewa wolności krwią tych, którzy nie dopuścili do tego, abyśmy wyko-
nali akt założycielski. To jest dla mnie głęboko deprecjonująca wizja, bo ona zawiera 
w sobie przypuszczenie, że jesteśmy narodem, który do niczego innego się nie nadaje. 
Skoro nie umiemy zbudować tych autostrad, nasza młodzieżówka nie jest w stanie 
wygrać z Luksemburgiem, a z Hiszpanią przegrywamy zero do sześciu, to naszą ni-
szą jest dać się pięknie wymordować, gromadzić się na pogrzebach, palić te świeczki 
i tak to ma zostać. My musimy ponieść klęskę – być Chrystusem mundialu – i po-
kazać, że nikt tak pięknie jak my nie przegrywa. Oczywiście, to jest chorobliwe836. 

Wypada zapytać, która z tych przeciwstawnych postaw wyraża jego rze-
czywiste poglądy. Uczyniła to Joanna Derkaczew:

Joanna Derkaczew: […] nie dziwię się, że lubi pan Muzeum Powstania Warszaw-
skiego...
Jan Klata: Lubię. Podobnie jak płytę Lao Che, którą uważam za coś wstrząsają-
cego. […]
J D: Po co przekazywać dzieciakom obraz masakry?
JK: Bo inaczej jedyne, przez co będą patrzeć na historię Polski, to: „Powrócimy 
wierni, my czterej pancerni, bo to ważna gra – cha, cha, cha”.
[…]
JD: Próbuję wyczuć tę różnicę. Zżyma się pan, gdy ksiądz mówi, by dzieci stały 
się takie jak „bohater, który poległ męczeńską śmiercią”. A do tego poświęcania 
się i instynktu „polskich kamikadze” jednak ma pan sentyment.
JK: Ja z tym uczuciem w sobie nieustannie dialoguję. Taki jestem Jan Ambiwa-
lentny Klata.
Przecież nie wyprowadzę się do jakiegoś mentalnego Düsseldorfu. A na księdza się 
zżymam nie dlatego, że odwołuje się do kategorii męczeństwa czy ofiary. Po pro-
stu nie chcę, by moje dzieci były jak ten akurat „bohater” […].Ten „bohater” był 
mistrzem absolutnym destrukcji, nieufności, zacietrzewienia837. 

835 Kłótnie obciętych głów.
836 Powrót do mocy pogańskiej.
837 Żądam dostępu do włazu.
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W tej sprzeczności można dostrzec element pewnej strategii. Od począt-
ku kariery Klata bronił się bowiem przed jednoznacznym określeniem ideo-
logicznym. Mówił otwarcie, że wierzy i  jest patriotą, a jednocześnie – nie 
chciał ujawnić, na kogo głosuje:

Łukasz Drewniak: A teraz „off the rekord”: na kogo głosujesz?
Jan Klata: Na hasło „off the rekord” to się wyłącza kaseciaka!  
ŁD: Przecież sobie ufamy...
JK: Nie ma zmiłuj...
(przerwa, podczas której Klata wymienia nazwy partii i wylicza, w których wybo-
rach i referendach brał udział, a w których weźmie)838. 

Swoje stanowisko zmienił po porażce pierwszych rządów PIS-u – przy-
znając, że głosował właśnie na tę partię839. Ta otwarta deklaracja była jednak 
właściwie oparta na negacji. Klata mówił o swoich decyzjach politycznych 
w czasie przeszłym. Ważne jest też, że wypowiedzi te towarzyszyły pracy nad 
Szewcami u bram – powstałymi we współpracy ze Sławomirem Sierakow-
skim, redaktorem lewicowej „Krytyki Politycznej”. Klata mylił tropy, unie-
możliwiając jednoznaczne określenie jego poglądów. Ta strategia miała, być 
może, bronić jego twórczości przed polityczną instrumentalizacją. Nie było 
to zadanie proste – takie zakusy czynili bowiem zarówno krytycy prawico-
wi – jak Rafał Węgrzyniak840, jak i lewicowi – jak Sławomir Sierakowski841. 
Zwolennikiem teatru Klaty był też – tak wrogi Grzegorzewskiemu – Roman 
Pawłowski, który regularnie komentował jego twórczość, głównie na łamach 
„Gazety Wyborczej”, doceniając przede wszystkim przekaz polityczny spek-
takli842. Reżyser starał się więc cały czas sytuować w polu politycznym, ale 
jednocześnie pozostawać w ciągłym ruchu, nie zajmować na stałe żadnej 
jednoznacznej pozycji. Wydaje się przy tym internalizować społeczne anta-

838 Pokazać w teatrze polską rzeczywistość. 
839 Por. J. Klata, Aniołowie o brudnych twarzach, „Gazeta Wyborcza Świąteczna”, 24–25 

VIII 2007.
840 R. Węgrzyniak, Niepoprawny, „Notatnik Teatralny” 2005, nr 38.
841 S. Sierakowski, Uderz silniejszego! Rozbieżność ideowej oceny spektakli i wizerunku 

Klaty analizowała I. Gańczarczyk w artykule: Czy istnieje jeszcze tabu we współczesnym polskim 
teatrze? [w:] 20-lecie…, s. 374–375. 

842 Por. np. R. Pawłowski, Tow. Horodniczy, „Kultura”, 15 VI 2003; idem, Duński książę 
w cieniu stoczni, „Gazeta Wyborcza”, 5 VII 2004; idem, Współcześni niewolnicy historii i stereo-
typów, „Gazeta Wyborcza”, 22 XII 2004; idem, Przemoc nasza współczesna, „Gazeta Wybor-
cza”, 25 IV 2005; idem, Billboard z Chrystusem, „Gazeta Wyborcza”, 5 XI 2005; idem, Słowa-
cki w gdańskim blokowisku, „Gazeta Wyborcza”, 19 X 2005; idem, Dick w Europie Wschodniej, 
„Gazeta Wyborcza”, 16 I 2006; idem, Klata staje po stronie wykluczonych, „Gazeta Wyborcza”, 
22 IV 2006; idem, Umarła klasa XXI wieku, „Gazeta Wyborcza”, 20 XI 2006; idem, Grzechy 
demokracji telewizyjnej, „Gazeta Wyborcza”, 28 II 2007; idem, Nagroda dla Klaty, „Gazeta 
Wyborcza”, 5 X 2008; idem, Głosujcie Na Klatę!, „Notatnik Teatralny” 2005, nr 38.
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gonizmy i czynić je prywatnym dylematem. Jednocześnie, głosząc sprzeczne 
sądy w prasie, ponownie umieszcza konflikt w przestrzeni społecznej, a we 
własnych wypowiedziach konstruuje przestrzeń możliwego agonu podob-
ną do tej, o której pisze Mouffe. Doprowadzając do starcia wypowiadanych 
przez siebie kwestii, wskazuje na nierozstrzygalny konflikt między nimi, ale 
godząc się na własną niespójność, ujawnia możliwość współistnienia róż-
nych opinii. W ten sposób z jednej strony rozszerza pole identyfikacji od-
biorcy ze swoimi poglądami, z drugiej – skłania go do opowiedzenia się po 
którejś z perspektyw, pokazując, że nie musi być ona wroga w stosunku do 
opinii przeciwnej.

Na podobnych zasadach wydają się funkcjonować niektóre jego spek-
takle i sądzę, że wpływać może na to również rodzaj komentarza, jakim 
je Klata opatruje. Zaprezentowane powyżej rozważania na temat ofiary 
znalazły odbicie w recepcji Trylogii, która rzeczywiście miała często cha-
rakter agonistyczny. Świadczy o tym chociażby wypowiedź Michała Za-
dary, który przytacza swoją rozmowę z Tadeuszem Nyczkiem, a potem 
kolejnymi osobami na temat wymowy tego przedstawienia. Dyskusje te, 
jak zauważa, dotyczyły przede wszystkim sceny zbrodni w Katyniu, kul-
minującej temat polskiego ofiarnictwa. W podsumowaniu Zadara stwier-
dza, że Trylogia: „[…] prowokuje widzów o różnych światopoglądach do 
wyjaśnienia swojej pozycji. […]”, i kończy tekst konkluzją: „Dalej myślę, 
że jest on nieco endecki. Ale na szczęście, endecy tego nie widzą”843. Przy 
czym Klatę wyraźnie nie cieszy taka specyfika odbioru, dzięki której Za-
dara uznał Trylogię za „najważniejszą rzecz, która teraz istnieje w polskim 
teatrze”844, skoro mówi: „Słyszałem, że inscenizacja Trylogii w Starym jest 
endecka. Podobno. Ale słyszałem też, że lewacka. Ciężko się połapać, do-
póki się nie przyjdzie do teatru”845. Cytat pochodzi jednak z roku 2015 
i poprzedza go wypowiedź dotycząca politycznej instrumentalizacji spek-
takli w Starym Teatrze przez media. Może więc jest skutkiem przyjęcia 
dyrektorskiej perspektywy?

Niepodjętym do tej pory w tych rozważaniach problemem Klaty jest także 
sam język, który, podobnie jak w przypadku Grzegorzewskiego, nie potrafi 
wyrazić złożoności i ambiwalencji jego postawy. Klata jednak wydaje się sam 
zastawiać na siebie pułapki, powierzchowne deklaracje wynikają chyba z dą-
żenia do tego, by zawsze być wyrazistym i radykalnym. I choć z niektórych 

843 M. Zadara, „Didaskalia” 2009, nr 90, s. 75.
844 Ibidem.
845 Jan Klata: Jest pani gotowa umrzeć za palmę?, z Janem Klatą rozmawia Dorota Wodec-

ka, „Gazeta Wyborcza online”, 5 XII 2015, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/213785,druk.
html [dostęp 26.02.2016].
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wypowiedzi można wnioskować, że Klata zdaje sobie sprawę z dokonywa-
nych przez siebie uproszczeń, to jednak z nich nie rezygnuje. 

Taka postawa wiąże się również z powielanymi przez reżysera kalkami ję-
zykowymi. Klacie nierzadko zdarza się wchodzić w język i wyobrażenia za-
czerpnięte z przeszłych epok. I tak, element tajemniczości i niejednoznaczno-
ści w wizerunku Klaty, który podsycał zainteresowanie mediów, wskazywał na 
tkwiący w nim konflikt, sprzeczność, ambiwalencję, czyli cechy zaczerpnięte 
przecież z archetypu artysty romantycznego. Określając swoje zaangażowane 
w sprawy narodowe, Klata odwołuje się natomiast do Studium o Hamlecie 
Wyspiańskiego:

Ja staram się robić spektakle. Pokazywać, „co jest w Polsce – do myślenia”, jak pi-
sał o Hamlecie Wyspiański846. 

Najważniejszy wątek – podjęcia sprawy „ducha ojców” – pojawił się w roz-
mowie z Piotrem Gruszczyńskim na temat H.:

Piotr Gruszczyński: I uważasz, że to możliwe, że duch ojców nas do czegoś może 
skłonić?
Jan Klata: Dla mnie możliwe, bo zobaczyłem ducha ojców na wystawie, jak Lechu 
wyjmował ten długopis, taki wielkości miecza spod Grunwaldu, jak ten miecz wy-
jął i podpisał. Mój najmłodszy brat […] mi zapewnia kontakt z młodym pokole-
niem […]. Trochę sobie o tym rozmawialiśmy. O ofierze, o tak zwanych wyższych 
wartościach. Okazało się, że mój brat też słucha ducha ojców. W czasie obchodów 
sześćdziesiątej rocznicy Powstania Warszawskiego poczułem, że gdyby trzeba było 
coś zrobić, to on, my byśmy musieli spróbować coś zrobić, niezależnie od tego, jak 
bezsensowne by się to wydawało. I wszyscy byśmy doskonale wiedzieli, że przegra-
my. To jest właśnie Hamlet   847.

Podobna retoryka objawiła się w jego programie przedstawionym w kon-
kursie na dyrekcję Narodowego Starego Teatru:

Adres plac Szczepański 1 ma swoją legendę, swojego ducha, swoją publiczność. Nie 
można udawać, że tego nie ma. […] Pomyśleliśmy, że raczej należy się dziś temu 
przyjrzeć i się z tym skonfrontować. Zresztą odniesienie się w pewnym stopniu do 
tradycji, do przeszłości leży w sensie uprawiania sztuki teatralnej848.

Legenda Starego Teatru mnie fascynuje. I  jego wielopokoleniowość. W trak-
cie sześciu ostatnich lat, od kiedy pracowałem w Starym jako reżyser, miałem 

846 Żądam dostępu do włazu.
847 Wawel na mnie nie działa, s. 17.
848 Będę dumnym akuszerem i radosnym, z Janem Klatą rozmawia Agnieszka Michalak, 

„Dziennik Gazeta Prawna”, 7 IX 2012, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/145713.html [do-
stęp 26.02.2016].
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możliwość trochę to miejsce poznać. Chodziłem po tych korytarzach, siadałem 
w garderobach, poznawałem legendę miejsca, ale też poznawałem publiczność849. 

W drugim z cytowanych fragmentów znów – świadomie lub nie – deli-
katnie nawiązuje do stylistyki Wyspiańskiego w Studium o Hamlecie, kiedy 
pisze on o swoich wizytach w garderobach i za kulisami teatru850.

Obok iście romantycznej i postromantycznej stylizacji pojawia się też – im-
ponujący, bo obywatelski – wizerunek Klaty pozytywisty:

Jeżeli chcemy być dalej w Europie, to musimy wykonać tę pracę, zamiast w śmierci 
się rozmiłować. Bo jeśli nie, to weźmy sobie guślarza, który nam zaśpiewa pocią-
gającą pieśń o masakrze, i dokonajmy skaryfikacji, najlepiej na twarzy, żeby nas 
wszędzie w Europie rozpoznawano jako potencjalnych prasłowiańskich kamika-
dze. Ja wiem, że to, co mówię, jest niebezpiecznie blisko takiego modernizacyj-
nego banału – żeby była ciepła woda w kranie i autostrady, lepiej zapobiegać, niż 
leczyć... Ale wszystko zależy od kontekstu. Dla nas odbudowa społeczeństwa, kul-
tury materialnej, to jest życiowy cel nadzwyczajnie heroiczny, prawie nieosiągalny, 
prawdopodobnie dużo trudniejszy niż kolejne zbiorowe samobójstwa. Chciałbym, 
żeby moje wnuki mogły wystawić pomnik budowniczemu metra, a nie dziecku 
w za dużym hełmie, które zginęło, walcząc w podziemiach tej jedynej warszawskiej 
linii metra, którą tamci i tak zaraz zalali wodą851. 

I ten ton pojawił się w zapowiedziach dyrekcji, ponieważ Klata deklaro-
wał, że chce podjąć trud naprawy teatru jako instytucji:

Dwa lata temu Grzegorz Niziołek – którego bardzo szanuję i z którym, jak z kil-
koma osobami, chcę w najbliższym czasie rozmawiać na temat przyszłości Stare-
go Teatru – nazwał mnie jednym z baronów teatralnych, m.in. obok Krystiana 
Lupy i Krzysztofa Warlikowskiego; baronów, którzy tak naprawdę petryfikują 
chory system. […] chciałbym wziąć odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale tak-
że za innych852.

Chyba poczułem, że czas podjąć się nowego wyzwania i wziąć odpowiedzialność nie 
tylko za jeden spektakl, ale za cały sezon i grupę ludzi, która pracuje, żeby go stwo-
rzyć. Siedzi we mnie rodzaj altruistycznej chęci spróbowania, czy „da się inaczej”.

Zresztą system w Polsce jest bardzo mocno odchylony w naszą, reżyserów, stro-
nę i w porównaniu z aktorami jesteśmy w o niebo lepszej sytuacji. […] Dlatego 
pierwszą rzeczą, jaką zrobię w tym teatrze, to spotkam się z zespołem artystycznym, 

849 Jest z czym powalczyć, z Janem Klatą rozmawia Tomasz Cyz (współpraca: Olga Święci-
cka), „Dwutygodnik.com”, 2012 nr 87, http://www.dwutygodnik.com/artykul/3797-jest-z-
-czym-powalczyc.html [dostęp 26.02.2016].

850 „Zdarzyło mi się nieraz być za kulisami sceny i w garderobach artystów, wstępowałem 
za kulisy i wchodziłem na scenę”. S. Wyspiański, Hamlet, Kraków 1961, s. 33.

851 Guślarz w mundurze Jüngera.
852 Jest z czym powalczyć.



334 Pytanie o wspólnotę. Jerzy Grzegorzewski i Jan Klata

technicznym i administracyjnym i przedstawię strategię rozwoju – że użyję marke-
tingowego sloganu. […] Będę dumnym akuszerem. Będę radosnym kuratorem853. 

Warto, kończąc, zauważyć, że podobnie jak wyczerpał się medialny wize-
runek Klaty rewolucjonisty, banalizacji uległ też, mający ciekawy potencjał 
polityczny, obraz Klaty specjalisty od polskości. Jak Klata.Fest można uznać 
za cezurę pierwszego wizerunku, tak rozmowa Klaty z Andrzejem Żuław-
skim opublikowana w roku 2011 w „Gali” wyznacza, moim zdaniem, punkt 
krytyczny drugiego. Rozmowa pełna wzajemnych uprzejmości, frazesów na 
temat własnego zaangażowania w sprawy narodu oraz deklarowanej obrazo-
burczości nosi adekwatny tytuł Chorzy na polskość, a w leadzie została okre-
ślona jako „istotniejsza niż większość debat politycznych!”854. Ta banalizacja 
nie zmniejszyła jednak, jak się okazuje, jego skuteczności.

Klata dyrektor

Drugi wizerunek Jana Klaty okazał się równie atrakcyjnym i skutecznym per-
formansem medialnym jak obraz Klaty rewolucjonisty. Niemal powszechna 
akceptacja jego wizji „polskości”, przypieczętowana nominacją na dyrektora 
Narodowego Starego Teatru w roku 2012, wynikać może z umiejętnego przy-
wołania narodowych toposów, za pomocą których Klata wpisuje się w ob-
ręb polskiej tradycji, oraz z ambiwalencji jego wypowiedzi, które odsłaniają 
społeczny antagonizm i stwarzają większy wachlarz możliwych identyfika-
cji. Choć więc decyzja ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego wzbudziła 
kontrowersje, to jednak chyba przeważnie u tych osób, które twórczość Kla-
ty znają dość pobieżnie, raczej ze słyszenia niż z doświadczenia teatralnego, 
tych, którym Klata kojarzy się prawdopodobnie przede wszystkim z awantu-
rą, jaka wybuchła po Klata.Fest. Świadczą o tym tytuły tekstów zapowiada-
jące dyrekcję Klaty: Irokez w Starym Teatrze, Gniewny w Starym, Niepokorny 
w Starym, czyli Jan Klata855, czy komentarz, który pojawił się w TVN 24: 
„Buntownik z irokezem dyrektorem Starego Teatru”856. Zwraca na to uwagę 
również sam reżyser:

853 Będę dumnym akuszerem i radosnym.
854 Chorzy na polskość. 
855 Kolejno: A. Kyzioł, „Polityka” 2012, nr 27, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/142759.

html [dostęp 26.02.2016]; A. Krzyżaniak-Gumowska, „Newsweek Polska” 2012, nr 27, http://
www.e-teatr.pl/pl/artykuly/142906.html [dostęp 26.02.2016]; U. Wolak, „Polska Gazeta Kra-
kowska”, 27 VI 2012, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/142085.html [dostęp 26.02.2016]. 

856 Por. M. Kościelniak, Dyrektor z przeszłością, „Tygodnik Powszechny online” 2012, 
nr 28, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/142901.html [dostęp 26.02.2016].
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Arek Gruszczyński, Witold Mrozek: Gdy Jan Klata obejmuje dyrekcję Starego, 
prasa najczęściej opisuje go nadal jak osiem lat temu. Buntownik z irokezem...
 Jan Klata: Który to irokez przesuwa się niebezpiecznie w kierunku szyi. Bawi 
mnie to trochę. Trudno jest te wypowiedzi skonfrontować ze spektaklami. Każdy, 
kto widział Fantazego i Utwór o Matce i Ojczyźnie, zauważy dużą różnicę. Funk-
cjonuję zupełnie inaczej jako reżyser i jako człowiek, który stara się interpretować 
rzeczywistość. Generałowie zawsze walczą w poprzedniej wojnie. W taki sposób 
opisują mnie ludzie, którzy nie mają rozeznania w życiu teatralnym, albo ci, któ-
rzy z całego serca starają się być mi nieżyczliwi, aby obraz tego, co się teraz wyda-
rza, wypaczyć. Podobno jestem gówniarzem, który krzyczy do starszych kolegów: 
„Posuń się!”857.

Większości krytyków, którzy od lat konsekwentnie śledzą dokonania i me-
tamorfozy Klaty, nominacja raczej nie zdziwiła – o czym można się przeko-
nać, czytając chociażby tekst Marcina Kościelniaka – Dyrektor z przeszłością:

Wybór Jana Klaty na to stanowisko nie jest wyborem kontrowersyjnym. Od kilku 
lat Klata jest klasykiem858. 

Od dłuższego czasu mówiono o Klacie jako o następcy Mikołaja Gra-
bowskiego na tym stanowisku. A i ówczesny dyrektor Starego Teatru widział 
w nim swojego „spadkobiercę”, co również poświadcza sam reżyser: „dwa 
lata temu Mikołaj Grabowski rzucił na korytarzu pytanie, czy nie przejął-
bym po nim Starego”859.

Ponieważ dyrekcja Klaty nie dobiegła jeszcze końca (piszę ten podrozdział 
na początku roku 2016), nie chcę jej definiować, nazywać, zamykać – nawet 
na poziomie wizerunku medialnego. Chciałabym natomiast zapisać kilka, 
moim zdaniem istotnych w perspektywie tej pracy, spostrzeżeń.

Wizerunek Klaty w mediach po objęciu dyrekcji jest wysubtelnionym, 
złagodzonym połączeniem dwóch poprzednich strategii. Klata ponownie 
nawiązuje do potrzeby nowego sytuowania teatru jako miejsca dynamicz-
nego, otwartego na eksperyment, atrakcyjnego, zajmującego tę samą po-
zycję, jak bardziej popularne instytucje kultury – galerie, kluby muzyczne, 
kina – tak jak to robił w pierwszym okresie swojej twórczości. Jego retory-
ka w mówieniu o publiczności uległa jednak zmianie. Chcąc otwierać Sta-
ry Teatr na nowych widzów, jednocześnie zastrzega, że nie zamierza z niego 
nikogo wypraszać:

Mamy wrażenie, że warto jest powalczyć o zainteresowanie grup, które dotychczas 
jakoś niezbyt gremialnie chodziły do Starego Teatru, może niezbyt tłumnie cho-
dziły do teatru w ogóle. […] ludzi, którzy są pożeraczami innych dziedzin kultury, 

857 Teatr swój widzę, nie folwark.
858 M. Kościelniak, Dyrektor z przeszłością. 
859 Będę dumnym akuszerem i radosnym.
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trochę w myśl zasady: wszystko, tylko nie teatr. I teraz musimy jakoś do nich trafić. 
To nie polega na tym, że teraz my wyrzucamy każdego powyżej 40. roku życia, bo 
zaraz ja skończę 40 lat i musiałbym od razu pójść na działkę. Nie przechodzimy 
do kategorii juniorów, nie na tym polega ta zmiana. […]
 Otwieramy [się – uzup. M.K.] na nową publiczność, na taką, którą jeszcze mo-
żemy ściągnąć, bo to jest strasznie ważne w teatrze. […] I dlatego warto jest – sza-
nując i ceniąc tych, którzy już z nami są – ściągnąć nowych widzów, którzy będą 
dawali energię aktorom i jakże narodowej przestrzeni, w której złoto kapie ze ścian 
po renowacji. Teraz jakże narodowa przestrzeń Starego potrzebuje odnalezienia się 
w nowym świetle, w echach świeżych głosów. Czy to będą głosy studentów, mło-
dej inteligencji, ludzi, którzy tam jeszcze nie trafili, czy tych, których zwykle do 
teatru się nie zaprasza, bo np. są zbyt biedni, a może ludzi w różny sposób wyklu-
czonych? To są ludzie, dla których także chcielibyśmy tworzyć i musimy postarać 
się, żeby oni do nas przyszli860. 

Klata nadal odnosi się do polityki, historii, tradycji w charakterystyczny 
dla siebie – ambiwalentny – sposób, bo, na przykład, ostro krytykując nasi-
lające się po wyborach w roku 2015 nacjonalistyczne tendencje, jednocześ-
nie deklaruje przywiązanie do toposu ofiary:

Dorota Wodecka: Tęcza nie jest wystarczającym symbolem?
Jan Klata: Nie. Drzewo wolności musi być podlewane krwią męczenników. Tęcza 
nie ma męczenników – w Polsce akurat nie ma, więc trudno wychodzić z lekkimi 
symbolami na ulice.

Deklaruje też, że jest patriotą i nie da sobie odebrać polskich symboli:

Jan Klata: Trzeba odzyskać stare, dobre, wypróbowane w boju symbole. Nie po-
wierzać ich tylko i wyłącznie producentom odzieży patriotycznej.
Dorota Wodecka: Pan ma w gabinecie godło.
J.K.: Poprosiłem, żeby je zawieszono w widocznym dla mnie miejscu. Patrzymy 
sobie w oczy. Orzeł biały i ja. Nie mam przed nim nic do ukrycia. Więc wisi.
D.W.: Dlaczego to było istotne?
J.K.: Bo jesteśmy w narodowej instytucji kultury.
D.W.: Chciał pan być poprawny – w narodowej instytucji kultury musi wisieć orzeł?
J.K.: Zajmuję się poniekąd zawodowo refleksją nad tym, co jest istotne dla naszej 
zbiorowości, i wydaje mi się, że dużo wysiłku w to włożyłem. Ów wysiłek dopro-
wadził mnie do bycia szefem zakładu pracy, który zatrudnia prawie dwieście osób, 
a który jest istotny przynajmniej dla wielu tysięcy ludzi przychodzących tutaj do 
teatru co sezon. I w związku z tym mam chyba prawo do tego, żeby powiesić tu 
nasze godło861.

860 Niech Kraków huczy! To mu nie zaszkodzi, z Janem Klatą rozmawia Gabriela Cagiel, 
„Gazeta Wyborcza – Kraków”, 5 IV 2013, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/159887.html 
[dostęp 26.02.2016].

861 Ten cytat i poprzedni: Jan Klata: Jest pani gotowa umrzeć za palmę? 
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Klata nie zmienia więc opinii na temat mechanizmów konstruowania 
i podtrzymywania polskiej wspólnoty narodowej wokół motywu ofiary, 
dlatego wierzy w skuteczność tradycyjnych symboli. Istotne przesunięcie 
w  jego retoryce w stosunku do wcześniejszych wypowiedzi medialnych 
tkwi jednak w zakończeniu powyższej wypowiedzi odniesieniem do obo-
wiązku, który wynika ze sprawowanej przez Klatę funkcji. Punkt ciężkości 
w jego wypowiedziach przeniósł się więc z historii (powstanie warszaw-
skie, „Solidarność”) na teatr i  jego tradycję. Taki był punkt wyjścia dy-
rekcji Klaty w Starym Teatrze. Dedykując sezony pięciu reżyserom, tłu-
maczył, że chodzi mu o:

Powrót do sposobu, w jaki wielcy twórcy – a więc Swinarski, Jarocki, Wajda, Lupa, 
[…] Kantor – definiowali historię, zbiorowość, rolę jednostki w swoich najbardziej 
niepokornych i szokujących inscenizacjach. 

Chciał „przy pomocy tych samych tekstów wykonać współczesny ekwiwa-
lent pracy myślowej, jaką oni wówczas musieli wykonać, żeby ogarnąć tamtą 
rzeczywistość”862. Chodziło więc przede wszystkim o badanie wizerunków 
i poetyk obrazowania wspólnoty narodowej oraz strategii nawiązywania rela-
cji między teatrem a rzeczywistością w twórczości reżyserów, którzy na stałe 
wpisali się w historię polskiego teatru, co świadczyć może o ich skuteczności. 
Badanie życia wspólnotowego i możliwości jego współkreowania odbywać się 
miało przez badanie teatru. Ale Klata odwołuje się do tradycji teatralnej na 
wiele sposobów: porównuje swoją strategię twórczą na przykład do strategii 
Zygmunta Hübnera863, pisze o artystach jako outsiderach i kozłach ofiarnych, 
przywołując reakcję na prapremierę Wesela Wyspiańskiego oraz skandal, jaki 
wywołała wiedeńska premiera Heldenplatz Thomasa Bernharda864… W tym 
ujęciu historia teatru działa kojąco i nobilitująco. Po pierwsze, studzi kon-
trowersje, wskazując na powtarzalność pewnych emocji pojawiających się 
na styku sceny i widowni. Po drugie, wymieniając artystów szczególnie waż-
nych, choć często „niewygodnych”, Klata wpisuje się w to grono i legitymi-
zuje obraną przez siebie strategię twórczą, dowodząc jej skuteczności. Warto 
przy tym zauważyć, że Klata – inaczej niż Grzegorzewski – mówiąc o trady-
cji, nie odnosi się do swojego osobistego obcowania z utworem klasycznym, 

862 Ten cytat i poprzedni: Jest z czym powalczyć, z Janem Klatą rozmawia rozmawia Tomasz 
Cyz (współpraca: Olga Święcicka), „Dwutygodnik.com” 2012, nr 87, http://www.dwutygo-
dnik.com/artykul/3797-jest-z-czym-powalczyc.html [dostęp 26.02.2016]. Po sezonach po-
święconych Konradowi Swinarskiemu oraz Jerzemu Jarockiemu projektu nie kontynuowano. 

863 Saper w Starym Teatrze, z Janem Klatą rozmawia Roman Pawłowski, „Gazeta Wyborcza”, 
8 I 2014, http://wyborcza.pl/1,75475,15235926,Jan_Klata_dla__Wyborczej___Saper_w_Sta-
rym_Teatrze.html [dostęp 26.02.2016].

864 Ibidem.
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tylko przywołuje artystyczne gesty i wywoływane nimi sytuacje, sytuujące 
się na linii między teatrem a rzeczywistością, co wydaje mi się ważną różnicą 
między tymi twórcami.

Zaangażowanie teatru w życie wspólnoty ma mieć, zdaniem Klaty, cha-
rakter konfrontacyjny. Punktem wyjścia takiej postawy czynił Stary Teatr 
i jego tradycję: „Myśląc nad programem z Sebastianem Majewskim, zadali-
śmy sobie pytanie, z czym należałoby się zmierzyć w Starym”865. Na dyskusji 
na temat idei „teatru narodowego” w roku 2014 jednoznacznie podpisał się 
pod – przytoczonym przez Dariusza Kosińskiego – modelem sceny narodo-
wej wywiedzionym od Wyspiańskiego:

To model wzorcowo reprezentowany przez Stanisława Wyspiańskiego. W swo-
ich dziełach, dzisiaj uważanych za klasyczne, należących do kanonu i  tworzą-
cych jakiś rezerwuar polskości, kwestionował zbiorowe mity Polaków – Wandy, 
świętego Stanisława, Bolesława Śmiałego, Królowej Jadwigi – stawiając narodo-
wi bardzo kłopotliwe pytania. Ale także współczesne Wesele to była sztuka, która 
mówiła Polakom: wy tylko udajecie, że jesteście Polakami, tak naprawdę nic was 
to nie obchodzi. I gdyby tu, w tej chwili przyszedł Wernyhora i powołał was do 
zmartwychwstania, zostalibyście, gdzie jesteście, bo Polska jest dla was wyłącz-
nie rytuałem866. 

Rozmontowywanie legendy twórców teatru, by dotrzeć do żywego jądra 
ich twórczości, miało być dla Klaty punktem wyjścia do podważania naro-
dowych stereotypów i uładzonych autowyobrażeń:

Opowiadamy z  jednej strony o  tym, jaki jest potencjał dynamiczny w oso-
bach/postawach, które zostały już zamienione na pomniki, a z drugiej strony 
odwołujemy się nie tylko do tekstów, ale i do wydarzeń z przeszłości, które 
wyciągają na wierzch konflikty, jakie ciągle w naszym społeczeństwie bardzo 
mocno istnieją867.

[…] będziemy w stanie opowiedzieć o wspólnocie coś niekoniecznie miłego868. 

Pytanie tylko, co jest stawką tej konfrontacji, skoro społeczne konflikty 
mają zostać wyciągnięte po to:

[…] żeby być może społeczeństwo było w stanie je wreszcie rozwiązać, aby nie 
skazywać się na błędne koło powtórek. Takie jest zadanie teatru, który z natury 
jest sztuką zbiorową i jest budowany też na emocjach zbiorowości i wokół tego869. 

865 Będę dumnym akuszerem i radosnym.
866 Szczepionka czy szkoła myślenia?, „Teatr” 2014, nr 3, http://www.e-teatr.pl/pl/arty-

kuly/180653.html [dostęp 27.02.2016]. 
867 Ibidem.
868 Ibidem.
869 Ibidem.



339Rozdział 3. Od buntownika do eksperta i dyrektora... 

A krytyka wspólnoty ma natomiast być czymś, co

[…] na dłuższą metę, w planie strategicznym, będzie tę wspólnotę budowało 
i wzmacniało, a nie niszczyło. Bo założenia, że robiąc kontrowersyjny spektakl, 
niszczymy wspólnotę i kalamy gniazdo, są bezsensowne. Teatr jest szczepionką. 
Szczepionką przeciwko temu, co mogłoby się zdarzyć870. 

Prowadzone w teatrze rozmowy na temat polskości Klata traktuje „w ka-
tegorii trwania narodu, pamięci” i dodaje patetycznie: „Wielkie słowa, ła-
two je wyśmiać, zaniedbać. Ale nie da się o wszystkim pogadać na kanapie 
u Kuby Wojewódzkiego”871.

Klata mówi więc, że symbole narodowe muszą być podlane krwią mę-
czenników, a polską wspólnotę konsoliduje motyw ofiary. Jako dyrektorowi 
Starego Teatru zależy mu na umacnianiu wspólnoty skoncentrowanej właś-
nie wokół tych idei. Można więc wnioskować, że reżyser wcale nie chce zbyt 
mocno ingerować w wyobrażenie wspólnoty o sobie samej. Może zrobić 
kontrowersyjny spektakl – albo pozwolić na to innemu artyście – pod wa-
runkiem, że nie zamierza on zbyt mocno krytykować czy rozmontowywać 
jej potencjalnych fundamentów. Ma też raczej rozwiązywać konflikty, niż je 
wydobywać i o nich dyskutować.

Powyższej tezie przeczą deklaracje dyrektora sugerujące, że jego teatr ma 
się stać przestrzenią agonu społecznego, w obrębie której dojdzie do prze-
formułowania relacji my – oni, tak by – dzięki wspólnemu polu, jakim jest 
troska o jakość teatru narodowego – oczyścić ją z fundamentalnej wrogości. 
Klata zwraca się do środowisk prawicowych z apelem:

Jan Klata: […] nie palcie teatrów, róbcie swoje.
Roman Pawłowski: Rzeczywiście wyobraża pan sobie w Starym Teatrze spektakl 
opisujący Polskę z punktu widzenia smoleńskiej prawicy? Przedstawienie o tym, 
jak oddaliśmy śledztwo w sprawie największej katastrofy w historii swojemu od-
wiecznemu wrogowi?
J.K.: Ależ z ogromną radością powitałbym taki spektakl, pod warunkiem że war-
sztatowo byłby bez zarzutu. Niech reżyser przyjdzie i zaproponuje radykalnie od-
mienną, konserwatywną wizję Nie-Boskiej komedii wyrastającą z myśli Feliksa 
Konecznego. Proszę bardzo. Niech ktoś zrobi fantastyczną, prorycerską adaptację 
Władcy pierścieni, która pokaże dobro, prawdę, piękno, poświęcenie i zapach mgły 
na wawelskim wzgórzu o poranku. Chciałbym taką adaptację zobaczyć. Mogę być 
nawet przedstawiony w tym spektaklu jako Sauron. Rozpaczliwie tego szukam, 
aby wzbogacić pejzaż, żeby w tym sensie to był narodowy teatr872. 

870 Ibidem.
871 S. Łupak, Ten system musi runąć, „Newsweek Polska” 2013, nr 41, http://www.e-teatr.

pl/pl/artykuly/170387.html [dostęp 26.02.2016].
872 Saper w Starym Teatrze.
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Deklaruje też:

Teatr powinien w sposób interesujący artystycznie zmuszać widzów do myślenia 
i dyskusji […]. Tezy Strzępki i Demirskiego mogą być sprzeczne z moim świato-
poglądem, ale zrobię wszystko, by mieli możność wypowiedzi artystycznej, by ich 
śmiałe tezy mogły być wykrzyczane ze sceny873. 

Konflikt wokół spektaklu Nie-Boska komedia. Szczątki pokazał jednak 
wyraźnie, gdzie przebiega granica, której teatr, mający być przestrzenią 
agonu, przekroczyć, według Klaty, nie może. Oliver Frljić, reżyser przed-
stawienia, miał zamiar wydobyć i poddać bezpośredniej dyskusji temat 
polskiego antysemityzmu, odnosząc się zarówno do utworu dramatycz-
nego, jak i jego realizacji w Starym Teatrze w reżyserii Konrada Swinar-
skiego z  roku 1965 oraz światopoglądów czy przekonań aktorów i wi-
dzów. Jak mówiła Joanna Wichowska pracująca jako dramaturg przy tej 
produkcji: „Konflikt, który w tradycyjnym teatrze odbywa się na scenie, 
między postaciami, miał się przenieść najpierw pomiędzy scenę a widow-
nię, a w idealnej wersji – na samą widownię”874. Zależało mu bowiem na 
wywołaniu żywego konfliktu i konfrontacji światopoglądów, do czego 
z kolei konieczna jest – jego zdaniem – rezygnacja z estetyzowania prob-
lemu. Jak mówi Wichowska:

W naszej pracy mało było mediatyzacji, metaforyzacji, szyfrowania tropów, subtel-
nego odwoływania się do zbiorowej pamięci i niepamięci. Było za to wiele dosad-
nych obrazów, które świadomie naruszały zasady dobrego smaku, wiele prostych, 
natychmiast rozpoznawalnych symboli, które miały zderzać się z sobą niestosow-
nie i bluźnierczo875. 

Od pierwszej próby aktorzy wiedzieli, że w każdej chwili mogą się wy-
cofać z projektu. Kilkoro to zrobiło. Gdy informacje na temat planowanej 
premiery przedostały się do prasy, wywołując ponowny atak prawicowych 
mediów, Klata „zawiesił” próby. Z czasem okazało się, że instrumentalnie 
wykorzystał ataki na teatr876, podczas gdy, jak wyjawił kilka miesięcy póź-
niej, prawdziwym powodem odwołania przedstawienia była ocena jego war-
tości estetycznych:

Jest mi przykro, że pan Oliver Frljić wykorzystuje każdą okazję, żeby opowiadać, 
jak bardzo został ocenzurowany, zamiast uderzyć się we własne piersi i zastanowić 

873 S. Łupak, Ten system musi runąć…
874 Nie-Boska. Powidok, „Didaskalia” 2014, nr 119, s. 4.
875 Ibidem.
876 Por. A. Adamiecka-Sitek, I. Kurz, Wstęp [w:] Piknik Golgota Polska. Sztuka – Reli-

gia – Demokracja, Warszawa 2015, s. 10.
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się, czy rzeczywiście próbował stworzyć spektakl Nie-Boska komedia Zygmunta 
Krasińskiego, a nie serię hucpiarskich scenek na dowolny temat877. 

Negatywnie ocenił też strategię pracy Frljicia i wydźwięk jego spektaklu, 
stawiając się w pozycji obrońcy zespołu aktorskiego oraz „twarzy teatru po-
litycznego”:

Frljić chciał aktorów zmanipulować. Chciał zrobić z aktorów szahidów w swojej 
sprawie i grał tylko na siebie. […] Interesowało go […] postawienie wyłącznie na 
strategię szoku. W sposób najbardziej prymitywny z możliwych, jadąc na kon-
flikt. Jakby piętrząc tylko i wyłącznie te rzeczy, które mogą obrazić możliwie wiele 
osób, od Anny Polony po profesora Hartmana. Szerokie spektrum. […] Niestety, 
powstałby spektakl, który skompromitowałby ideę robienia nowoczesnego, sen-
sownego, żrącego, zajmującego się rzeczywistością teatru878. 

Bardzo znamienna jest stosowana przez Klatę manipulacyjna retoryka, na 
którą składa się na przykład protekcjonalny stosunek do artystów („Wprost 
nie zadeklarowałem publicznie, o co chodzi, żeby dać realizatorom szansę 
wyjścia z całej sytuacji z twarzą. Nie skorzystali, trudno”879) oraz z gruntu 
nieprawdziwy argument, że próby do Nie-Boskiej komedii rzeczywiście zo-
stały zawieszone, bo Monika Strzępka i Paweł Demirski zrealizowali później 
spektakl inspirowany tekstem Krasińskiego880. Najciekawsze wydaje się jed-
nak to, jak Klata broni swojego wizerunku bezkompromisowego rewolucjo-
nisty. Zarzuty, że ocenzurował spektakl, odpiera, powołując na swój dorobek:

Jestem chyba ostatnią osobą w teatrze w Polsce, która nadawałaby się do roli cen-
zora. Może przypomnę chociażby, że wyreżyserowałem kontynentalną prapremierę 
Jerry Springer the Opera881. 

877 Klata: Są skargi, śliskie podgryzania, donosy. Normalnie, z  Janem Klatą rozma-
wia Gabriela Cagiel, „Gazeta Wyborcza”, 27 VI 2014, http://krakow.wyborcza.pl/
krakow/1,44425,16226215,Klata__Sa_skargi__sliskie_podgryzania__donosy__Normalnie.
html [dostęp 24.02.2016]. 

878 Nothing Else Matters, z Janem Klatą rozmawia Dariusz Kosiński, 20 VI 015, http://
www.e-teatr.pl/pl/artykuly/204389.html [dostęp 24.02.2016]. Zadania aktorów w tym spek-
taklu tłumaczyli między innymi Juliusz Chrząstowski, Szymon Czacki, Zygmunt Józefczak, 
Marta Nieradkiewicz, Krzysztof Zarzecki, którzy nad nim pracowali, podczas rozmowy Nie-
-Boska. Powidok, rozmowa z udziałem twórców przedstawienia Nie-Boska Komedia. Szczątki, 
„Didaskalia” 2014, nr 119.

879 Nothing Else Matters. Twórcy przedstawienia otwarcie zaprotestowali przeciwko decyzji 
Klaty w osobnym oświadczeniu: O. Frljić, A. Jakimiak, A.-M. Karczmarska, J. Wichowska, 
Kraków. Oświadczenie realizatorów ws. zawieszenia spektaklu „Nie-Boska komedia. Szczątki”, 
28 XI 2013, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/173588.html [dostęp 24.02.2016].

880 Por. Klata: Są skargi, śliskie podgryzania; Nothing Else Matters.
881 Nothing Else Matters.
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Przypomina też, że zorganizował pokaz i czytanie Golgoty Picnic 882

Natomiast jeśli chodzi o walkę z cenzurą – zapraszam w piątek 27 czerwca do Sta-
rego Teatru na czytanie Golgota Picnic Rodrigo Garcii w reżyserii Marcina Libera. 
Na narodowej scenie883. 

Decyzję o zdjęciu spektaklu przedstawia jako akt własnej odwagi:

[…] jedyną wartością, jedynym powodem, dla którego miałbym nie zdjąć tego 
spektaklu, był mój ewentualny strach, że zostanie to odczytane jak akt cenzury. 
No to na szalę mogę rzucić884. 

Tchórzliwość i konformizm zarzuca natomiast środowisku teatralnemu, 
atakując je za to, że nie wstawiło się za nim, kiedy jego spektakl Do Damasz-
ku przerwało kilkanaście osób ze środowisk niepodległościowych i próbowało 
zerwać spektakl, obrażając aktorów885:

Natomiast przedstawicieli tzw. środowiska teatralnego, łatwiutko zarzucających 
mi ugięcie się pod presją tłuszczy, kapitulację i konformizm przy okazji grudnio-
wej rezygnacji ze współpracy z Frljicem, chciałem zapytać: gdzie byliście, kiedy 
w listopadzie usiłowano zerwać spektakl Do Damaszku? […] Pozostaliście bierni, 
lekceważąc zagrożenie886. 

I to ich, a nie siebie – jako twórcę niebezpiecznego precedensu887 – obarcza 
odpowiedzialnością za kolejny akt cenzury skutkujący odwołaniem spektaklu 
Golgota Picnic podczas Malta Festival Poznań w roku 2014.

Klata notorycznie przechwytuje – lub wręcz przewiduje zarzuty przeciw-
ników, ostatecznie ustawiając się w pozycji kogoś, kto jako jedyny ma słusz-
ność w tym sporze i staje się ofiarą zarówno niechętnej jego dyrekcji prawicy, 

882 Spektakl Rodrigo Garcíi, którego pokazy zaplanowane na Malta Festival Poznań 
w 2014 r. odwołano ze względu na protesty środowisk katolickich i Kościoła katolickiego, 
kibiców piłkarskich, części poznańskich radnych oraz polityków PIS, prezydenta Poznania, 
policji. Decyzja dyrektora festiwalu Michała Merczyńskiego wywołała serię inicjatyw sprzeci-
wiających się cenzurze, takich jak pokazy nagrania przedstawienia, czytanie dramatu, debaty. 
Wydarzeniom tym poświęcona została książka Piknik Golgota Polska. Sztuka – religia – demo-
kracja, red. A. Adamiecka-Sitek, I. Kurz, Warszawa 2015.

883 Klata: Są skargi, śliskie podgryzania. 
884 Nothing Else Matters.
885 Por. np. R. Pawłowski, Atak na teatr, krzyk z widowni. Klata zażenowany chamskim za-

chowaniem, „Gazeta Wyborcza”, 16 XI 2016, http://wyborcza.pl/1,75475,14961301,Atak_
na_teatr__krzyk_z_widowni__Klata_zazenowany_chamskim.html#ixzz4143ZePug [dostęp 
24.02.2016].

886 Klata: Są skargi, śliskie podgryzania.
887 Takie zarzuty stawiano mu niemal od razu Por. O. Frljić, A. Jakimiak, A.-M.. Karczmar-

ska, J. Wichowska, Kraków. Oświadczenie realizatorów…; G. Niziołek, Protest, „Dwutygodnik” 
2013, nr 121, http://www.dwutygodnik.com/artykul/4884-protest.html [dostęp 28.02.2016].
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twórców Nie-Boskiej Komedii. Szczątki, jak i całego środowiska teatralnego. 
Stawką w tej grze jest właśnie wizerunek rewolucjonisty, który Klata chce 
zachować, pomimo że występuje z pozycji władzy, a jego postawa jest jawnie 
konformistyczna. Jak bowiem zauważa Agata Adamiecka-Sitek:

Oto Klata objawił się jako strażnik konserwatywnych wartości, uzbrojony w dwa 
najskuteczniejsze narzędzia do egzekwowania stabilności teatru jako instytucji 
muzealnej w Agambenowskim rozumieniu, a więc: w wymóg odpowiedniego 
stosunku do klasycznego tekstu i odpowiedniej estetycznej jakości. Te pozornie 
przezroczyste, a w istocie skrajnie ideologiczne instrumenty kontroli i władzy 
[…] służą utrzymaniu teatru w bezpiecznej i martwej domenie sztuki wysokiej, 
która swoje dzieła wystawia na pokaz, dbając w pierwszym rzędzie o ich „war-
tość wystawienniczą”. W ten sposób teatr może jedynie reprezentować społecz-
ne konflikty, pozostając oddzielony od faktycznego doświadczenia i rzeczywistej 
przestrzeni polityczności […]. I właśnie obronie takiego status quo służyła cen-
zorska decyzja Klaty888. 

Zdaniem autorki, decyzja Klaty była bardzo świadoma i świadczyła o mo-
delu preferowanego przez niego teatru jako „instytucji służącej profesjonalnej 
produkcji piękna, które można też kryptonimować «głębią myśli», «estetycz-
ną konsekwencją», «rzetelnym warsztatem»”889. Adamiecka-Sitek punktuje 
więc konformizm Klaty na polu estetycznym i instytucjonalnym. Podobnie 
jak reżyser oraz dramaturdzy spektaklu Nie-Boska Komedia. Szczątki zazna-
cza, że pożądana przez Klatę estetyzacja miała służyć osłabieniu krytyczne-
go potencjału spektaklu. W tym kontekście bardzo niepokojące jest również 
to, jak dyrektor odnosił się do tematyki przedstawienia, sugerując, że Frljić 
wyolbrzymia problem polskiego antysemityzmu:

Bo wtedy teza, kretyńska zupełnie, zostanie udowodniona, prawda? Że antysemicki 
spektakl rasisty Swinarskiego, żyjący i reprodukowany w pamięci jako arcydzieło, 
został teraz obnażony. Czyli generalnie wszyscy jesteśmy w Srebrenicy. Globalna 
wioska Srebrenica. I taka była teza. Przyznam, że się z nią nie zgadzam. Jednak to 
Kraków, nie Srebrenica, a Swinarski na Ratko Mladicia jednak słabo się nadaje...890 

Twierdzi też, że Chorwat nie zna polskiej kultury i rzeczywistości, kiedy 
więc poczuł się bezsilny i „zobaczył, że on tutaj dla siebie nic nie ugra sensow-
nego”, postanowił wykorzystać strategię szoku891. Nie wiedział jednak, że jego 
„bałkańskie strategie” w „polskim kontekście, niestety, się nie sprawdzą”892. 

888 A. Adamiecka-Sitek, Dzieje grzechu. „Nie-Boska komedia”, Żydzi i  doświadczenie 
estetyczne, „Didaskalia” 2015, nr 126, s. 23.

889 Ibidem, s. 30.
890 Nothing Else Matters.
891 Ibidem.
892 Saper w Starym Teatrze.
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Klata, przywołując skrajny przykład masakry w Srebrenicy oraz deprecjonu-
jąc wiedzę i kompetencje „obcego” reżysera, stara się zbagatelizować problem 
polskiego antysemityzmu, co niebezpiecznie zbliża jego wypowiedzi do reto-
ryki antysemickiej polegającej na zaprzeczeniu lub lekceważeniu problemu893. 
Czyżby więc konflikt na tym polu przekraczał, zdaniem Klaty, bezpieczne 
granice „umacniające wspólnotę” w jej fundamentach? Jednoznaczne, nie-
estetyzowane pokazanie Polaków jako antysemitów odbiera im status ofiar, 
a podejmowanie tematu „żydowskich krzywd” umniejsza cierpienie polskie, 
czego, jak zauważa Andrzej Leder, „polskie uniwersum symboliczne znieść 
nie może”894. Jeśli więc dla Klaty podstawą polskości jest „ofiarnictwo”, to 
bezpośrednio odnoszący się do antysemityzmu spektakl Frljicia stał się być 
może w jego odczuciu atakiem na fundament wspólnoty narodowej, któ-
rą przecież zamierzał jako dyrektor Starego Teatru wzmacniać. O ile jednak 
Adamiecka-Sitek mówi o decyzjach w pełni świadomych, o tyle uruchomie-
nie przez Klatę podobnej retoryki nie wydaje mi się działaniem celowym, co 
jednak ani nie usprawiedliwia reżysera, ani nie osłabia symptomatycznego 
znaczenia tych wypowiedzi.

Mimo zapewnień dyrektora, jesteśmy już bardzo daleko od początko-
wych „rewolucyjnych”, nonkonformistycznych, agonicznych projektów Kla-
ty – również jako artysty zaangażowanego w życie wspólnoty narodowej.

W tym kontekście trudno jednoznacznie orzec, dlaczego dyrekcja Klaty 
okazuje się dla środowisk prawicowych tak kontrowersyjna. Zanim jednak 
spróbuję postawić kilka hipotez, chciałabym zarysować pole konfliktu i stra-
tegie dyskursywne przeciwników Klaty. Ataki środowisk prawicowych poja-
wiły się właściwie już na początku dyrekcji – w październiku 2013 roku, czyli 
pół roku po objęciu dyrekcji, na łamach „Dziennika Polskiego”. Dyskusja 
zaowocowała „spontanicznym” (zapowiedzianym dzień wcześniej w „Dzien-
niku Polskim”895) protestem widzów na przedstawieniu Do Damaszku Jana 
Klaty, wykrzykujących „Hańba, hańba!” i obrażających aktorów896. Wrogość 
wobec Klaty nasiliła się znowu wraz z początkiem rządów PIS, kiedy wysto-
sowano do Ministerstwa Kultury list w sprawie odwołania dyrektora Starego 
Teatru897. Zarówno jego spektaklom, jak i programowi prowadzonego przez 
niego teatru stawia się zarzuty estetyczne i ideologiczne. Wśród pierwszych 
mieszczą się przede wszystkim: niewierność literaturze i przerost formy nad 

893 Por. np. A. Cała, op. cit., s. 559.
894 A. Leder, Prześniona rewolucja, s. 72.
895 M. Kęskrawiec, Kraków. Tajne przez jawne na widowni Starego Teatru, „Dziennik Polski 

online”, 14 XI 2013, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/172638,druk.html [dostęp 28.12.2015].
896 https://www.youtube.com/watch?v=QUDExA3WhjE [dostęp 27.02.2016].
897 Kraków. List ws. odwołania Jana Klaty, „Gazeta Polska Codziennie”, 9 XII 2015, http://

www.e-teatr.pl/pl/artykuly/213999.html [dostęp 26.02.2016].
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treścią898. Kontrowersji ideologicznych jest więcej, składają się na nie mię-
dzy innymi: programowa lewicowość, a co za tym idzie – płycizna intelek-
tualna899, hańbienie wspaniałej tradycji polskiego teatru, uderzanie w naturę 
„naszej tożsamości”, dekonstruowanie narodowych wartości900 oraz wartości 
ważnych dla kształtowania polskiej państwowości i narodowej tożsamości, 
sprzeniewierzenie się tradycji Starego Teatru, planowe niszczenie polskiej 
tradycji, działania antyreligijne, antyrodzinne, demontaż sceny narodowej901 
oraz dewastowanie świadomości kulturowej, narodowej Polaków902. Bardziej 
lub mniej jawnie używane bywają w nich – zarówno w prasie, jak i mailach, 
esemesach, listach – dyskursy antysemickie, homofobiczne, nacjonalistycz-
ne, legitymizujące się przywiązaniem do wielkiej polskiej tradycji oraz teo-
riami spiskowymi903. Kontrowersje wokół Starego Teatru – wciąż przywołu-
jące widmo patronującej Klacie lewicy – mają wydźwięk głównie polityczny 
i wynikają przede wszystkim z narodowego statusu tej sceny904.

Warto zaznaczyć, że retoryka przeciwników Klaty – czasami operują-
ca mową nienawiści905 i niepoparta znajomością spektakli w Starym Tea-

898 Por. np. M. Kęskrawiec, Pustka w Czystej Formie, „Dziennik Polski online”, 14 X 2013, 
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/170632,druk.html [dostęp16.02.2016].

899 Por. ibidem.
900 Por. np. P. Zaremba, Teatr hochsztaplerów, „wSieci”, 15 I 2016, http://www.e-teatr.pl/

pl/artykuly/215673,druk.html [dostęp 26.02.2016].
901 Kraków. List ws. odwołania Jana Klaty.
902 E. Morawiec, Pan minister dał odpór, „Niedziela Tygodnik Katolicki”, 2014 nr 3 http://

www.e-teatr.pl/pl/artykuly/175855.html [dostęp 28.02.2016].
903 Por. głównie „Nie-Boska komedia” w Teatrze Starym, czyli czy do Krakowa już na dobre 

zawitała „wielka żydowska kultura”?!!! oraz POLACY OPUSZCZAJĄ TEATR!!!, „Konwent Naro-
dowy Polski. W obliczu narodowych powinności”, https://konwentnarodowypolski.wordpress.
com/2013/11/24/nie-boska-komedia-w-teatrze-starym-czyli-czy-do-krakowa-juz-na-dobre-
-zawitala-wielka-zydowska-kultura/ [dostęp 26.02.2016]. Por. też T. Stankiewicz-Podhorecka, 
W klimacie Genderowej rewolucji, „Nasz Dziennik online”, 29 VII 2013, http://www.e-teatr.
pl/pl/artykuly/166675.html [dostęp 26 II 2016]; P. Zaremba, Teatr hochsztaplerów; P. Czar-
toryski-Sziler, Zatruwanie umysłów, „Nasz Dziennik”, 24 XI 2015, http://www.e-teatr.pl/pl/
artykuly/212995.html [dostęp 26.02.2016], oraz wypowiedź reżysera: Saper w Starym Teatrze. 

904 Dobitnie świadczy o tym postulat jednego z przeciwników Klaty, Wacława Krupińskie-
go z „Dziennika Polskiego”, w artykule o wymownym tytule Zostawić Jana Klatę w Starym!: 
„Zatem czyż nie lepiej Jana Klatę zostawić, a scenę narodową przenieść na inny krakowski plac, 
gdzie stoi okazały teatr, w którym odbyły się prapremiery najważniejszych dzieł Wyspiańskie-
go, w którym w czasach zniewolenia wystawiano narodowych wieszczów, by podtrzymywać 
narodowego ducha, w którym grała Helena Modrzejewska. Jan Klata niech sobie nadal dzia-
ła w «Starym», skoro tak do niego przywiązany”. Por. „Dziennik Polski online”, 5 XII 2015, 
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/213786,druk.html [dostęp 28.02.2016].

905 Por. np. „Broni Pan absolutnie innego skandalu i skandalisty – Jana Klaty w Krakowie. 
Mimo protestów publiczności, części krytyki, w tym i mojego – byłego kierownika literackiego 
Starego Teatru. Broni Pan wszystkiego, co dewastuje świadomość kulturową, narodową Polaków. 
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trze906 – jest znacznie bardziej agresywna niż analizowana recenzja Pawłow-
skiego (jak pisał – wiernego sprzymierzeńca i obrońcy Klaty907) ze spektaklu 
Grzegorzewskiego, choć niektóre zarzuty są podobne. Wydaje się to świadczyć 
o tym, jak bardzo w ciągu lat teatr narodowy – również jako instytucja – stał 
się przestrzenią sporów stricte politycznych (czego, jak przypuszczam, oba-
wiał się Grzegorzewski), a teatr zaangażowany został jednoznacznie zidenty-
fikowany z lewicowymi opcjami politycznymi. Znamienne, że w dzisiejszych 
dyskusjach spektakle są albo pomijane, albo traktowane czysto instrumental-
nie, a Klacie – wbrew zarysowanej w poprzednim podrozdziale ambiwalencji 
jego postawy oraz początkowej przychylności krytyków prawicowych – teraz 
jednoznacznie przypisuje się „lewactwo”. Brak powszechnego zainteresowa-
nia tematyką narodową w okresie, kiedy Jerzy Grzegorzewski rozpoczynał 
dyrekcję, mógł utrudniać odbiór jego spektakli i osłabiać ich krytyczny po-
tencjał. Krytyczne recenzje Romana Pawłowskiego z Nocy listopadowej oraz 
z innych spektakli Grzegorzewskiego nie wpływały jednak na pracę insty-

Pod szczytnie brzmiącymi hasłami rzekomego pluralizmu, który w istocie jest w swoich prze-
jawach tożsamy z najczarniejszymi czasami manifestu Żdanowa z lat stalinowskich, w innej 
tylko mutacji”. E. Morawiec, Pan minister dał odpór…; „Podobno zresztą udało mu się odnieść 
sukces, taki mianowicie, że tu czy tam przyjazd jego teatru wzbudził protesty. Nie wiem, cze-
go dotyczyły – jeśli marnowania pieniędzy podatników na dotowanie kretyna, to były w pełni 
uzasadnione. Pan Klata – stwierdzam bez prób zapoznania się z jego dziełem, na podstawie 
wspomnianego wywiadu w «Newsweeku» – okazuje się tak skrajnym idiotą, że wszelka próba 
poważnej dyskusji z nim ośmieszyłaby mnie. Jak tu idiocie tłumaczyć”. R.A. Ziemkiewicz, Te-
atr Jednego Idioty, „Do Rzeczy online”, 20 VI 2015, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/205799.
html [dostęp 28.02.2016] – wypowiedź na temat Króla Ubu; „Przykład kariery Jana Klaty po-
kazuje mechanizmy tworzenia się karier w Polsce i usadzania swoich ludzi na wysokich stano-
wiskach. Podobno zmienił się system ustrojowy, mamy rzekomo demokrację, ale mechanizm 
budowania karier pozostał ten sam. No bo czymże pan Klata zasłużył sobie na aż tak wyjąt-
kowe wyróżnienie i wysokie stanowisko, jak kierowanie najważniejszym, o najwspanialszej 
tradycji, najbardziej zasłużonym na przestrzeni lat teatrem w Polsce? Ani nie posiada dorob-
ku artystycznego na odpowiednim poziomie, ani to dobry reżyser, ani sprawny menedżer tea-
tralny, ani interesujący intelektualnie człowiek teatru. Wręcz przeciwnie, przedstawienia Jana 
Klaty wskazują na niepokojące wręcz ubóstwo intelektualne reżysera. Ciśnie się zatem na usta 
pytanie: jak pan się tu dostał, panie Klata? Czy raczej: w zamian za co pan się tu dostał? […] 
Pokazane spektakle […] obnażyły poważne braki merytoryczne w umiejętnościach zawodo-
wych, a nade wszystko niewydolność intelektualną i artystyczną. Pewnie z powodu owej nie-
mocy intelektualno-artystycznej Jan Klata w swoich realizacjach […] zamiast wnikać w treści 
zawarte w tych dziełach i przesłania autorskie, traktuje je jako agitki propagandowo-plakato-
we”. T. Stankiewicz-Podhorecka, Barbarzyńcy w teatrze, „Nasz Dziennik”, 6 XII 2013, http://
www.e-teatr.pl/pl/artykuly/174162.html [dostęp 28.02.2016]. 

906 Por. np. R.A. Ziemkiewicz, Teatr Jednego Idioty.
907 R. Pawłowski, Wróg ludu Jan Klata, „Gazeta Wyborcza online”, 17 XI 2015, http://

www.e-teatr.pl/pl/artykuly/212526.html [dostęp 26.02. 2016]; idem, Nowe plany ministra 
Glińskiego: Jak zrecenzować teatr, nie idąc do teatru, „Gazeta Wyborcza online”, 4 XII 2015, 
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/213712.html [dostęp 26.02.2016]. 
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tucji, nie miały tak silnego potencjału agresji, nie niosły bezpośredniej, re-
alnej groźby dymisji. Obecnie natomiast szala przechyliła się na drugą stro-
nę. Rosnące zainteresowanie polskością, narodowością, historią w debacie 
publicznej i artystycznej, które na początku sprzyjało odbiorowi teatru Jana 
Klaty, teraz – w wyniku przeobrażeń w polskim życiu politycznym i jego sil-
niejszej polaryzacji oraz wspomnianej identyfikacji polskiego teatru politycz-
nego z opcjami lewicowymi, w pewnym sensie obróciło się przeciwko nie-
mu. O ile niektóre gesty polityczne w teatrze Grzegorzewskiego nie zostały 
odczytane, o tyle do spektakli Klaty zostają niejako „dodane” – o czym naj-
lepiej świadczy protest widzów na spektaklu Do Damaszku, skoncentrowa-
nym głównie na tematach egzystencjalnych. Ataki te, choć zawierają groźbę 
odwołania Klaty ze stanowiska dyrektora przed końcem kontraktu, na razie 
(piszę to w lutym 2016 roku) okazują się nieskuteczne908.

Granice autokreacji

Klata równie chętnie jak Grzegorzewski wpisuje się w już gotowe, niemal 
zrytualizowane projekty tożsamościowe i światopoglądowe. Wielość przy-
woływanych wzorców i opinii uniemożliwia zamknięcie go w jednym sche-
macie. Trudno jednak określić działanie artysty jako peryperformatywne, 
choć można dostrzec i taki charakter jego wypowiedzi, głównie w obrębie 
sprzecznych poglądów na temat polskiego ofiarnictwa czy mylnych sygnałów 
dotyczących poglądów politycznych reżysera. Klata zajmuje jednak postawę 
aktywną (momentami wręcz manipulacyjną) wobec przyjmowanego dyskur-
su, a przywoływane przez niego wzorce wydają się mocnym oraz skutecznym 
performansem medialnym. Reżyser konsekwentnie potwierdza i umacnia 
swój wizerunek artysty zaangażowanego w życie wspólnoty narodowej. Po-
wtarza romantyczne klisze, tak jakby pochodziły nie tyle z kulturowego re-
zerwuaru póz i sformułowań, ile z jego „osobistego” słownika i, co za tym 
idzie – przekonań. Często wpisuje je we własną biografię. Mówiąc o Studium 
o Hamlecie – przywołuje postać swojej matki, wypowiadając się o powstaniu 
warszawskim – powołuje się na własne dzieci lub rozważa, czy on i jego brat 
walczyliby w powstaniu, gdyby zaszła taka konieczność, kiedy zaś komentuje 
historię „Solidarności” – wspomina ojca. Wpisując się w ramy nieco innego, 

908 List do ministra Piotra Glińskiego o odwołanie Jana Klaty z funkcji dyrektora Naro-
dowego Starego Teatru w Krakowie podpisało 99 osób (por. Kraków. List ws. odwołania Jana 
Klaty, „Gazeta Polska Codziennie”, 9 XII 2015, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/213999.
html [dostęp 14.02.2016]), natomiast pismo w jego obronie sygnowało ponad 2100 osób (por. 
Ł. Gazur, Kraków. Obrońcy Jana Klaty przeszli do ofensywy, „Dziennik Polski online”, 22 XII 
2015, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/214711.html [dostęp 14.02.2016]). 
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choć też silnie zakorzenionego w polskiej tradycji – języka pozytywistycznego, 
barwnie opisuje własne podróże po „polskich (dziurawych) drogach”; stresz-
cza przy tym swój stosunek do pracy. Strategię tę uznać można za inny od 
tego, który stosował Grzegorzewski, wariant „prywatyzacji” historii i kodu 
zbiorowego. O ile Grzegorzewski szukał drogi do doświadczenia historycz-
nego przez dzieła sztuki, o tyle Klata wydaje się wpisywać osobistą biografię 
w narrację historyczną. Podobną strategię stosuje, odnosząc się do historii 
teatru. Klata umieszcza się w znamiennym gronie artystów polskiego (i nie 
tylko) teatru, legitymizując zajmowaną przez siebie pozycję wobec wspólnoty.

W ten sposób, świadomie parafrazując lub przywołując zakorzenione w tra-
dycji obrazy, zwroty i strategie oraz traktując je właśnie jako cytaty, wpisuje je 
w kontekst bardzo „współczesnego” języka. A konfrontując je z własną bio-
grafią, konstruuje indywidualny wariant patriotyzmu. Czyni to, co anachro-
niczne – modnym909. I osiąga sukces. Słowa takie, jak „Polska”, „tradycja”, 
„patriotyzm” brzmią w jego ustach bardzo atrakcyjnie, a rola „artysty narodo-
wego” zbliża się do wizerunku idola. Kontrowersje wokół jego dyrekcji wska-
zują jednak, w jakim stopniu przywołane zwroty, słowa i symbole z czasem 
uległy zawłaszczeniu przez prawicową retorykę, która nie jest zainteresowa-
na konfrontacją narzuconych przez siebie znaczeń z innymi interpretacjami. 
Przypadek Klaty pokazuje także, jak szybko wyczerpuje się potencjał krytycz-
ny każdego „nowego” języka, jak szybko „nowe” dyskursy same się obnażają, 
ujawniając zapożyczenia, a w końcu – mogą zamieniać się we własną parodię. 
Zwłaszcza kiedy deklarowana rewolucyjność obnaża własne granice.

909 Wydaje się przy tym pionierem nurtu, który w latach następujących po jego debiucie 
rozprzestrzeniał się na wielu polach sztuki: teatru, muzyki, mody czy filmu, w których podej-
mowano na różne sposoby temat – bardzo dla Klaty ważnego, często przywoływanego zarów-
no w teatrze, jak i prasie – powstania warszawskiego (będącego według Klaty i wielu innych 
artystów różnie rozumianym i konceptualizowanym symbolem patriotyzmu). Przywołać tu 
można m.in. powstające od 2006 r. spektakle, realizowane przez czołowych twórców polskiego 
teatru w Muzeum Powstania Warszawskiego (np. Jan Klata, Paweł Passini, Marcin Liber, Pa-
weł Łysak, Michał Zadara, Radosław Rychcik, Krzysztof Garbaczewski, Krystyna Janda, Agata 
Duda-Gracz, Agnieszka Glińska), płyty, takie jak Powstanie Warszawskie Lao Che z 2005 r., czy 
Morowe panny z 2012, na której polskie wokalistki interpretują losy kobiet w czasie powstania 
warszawskiego albo inspirowaną tymże wydarzeniem historycznym kolekcję z Heroes Roberta 
Kupisza (2012), a także film animowany Tomasza Bagińskiego Hardkor 44 (również 2012).



Zakończenie: powtórzenie i pominięcie 

a potencjał zmiany

Warto, podsumowując, podważyć postawioną w zakończeniu rozdziału o No-
wym Bloomusalem tezę, że odbiór spektaklu byłby inny, gdyby premiera od-
była się po dyskusji o Sąsiadach. Bo przecież recepcja wielu analizowanych 
w tej pracy spektakli Grzegorzewskiego mija się w dużej mierze z moimi in-
terpretacjami, w których za pomocą metody montażu staram się wydobywać 
bardzo aktualne treści, odnoszące się do towarzyszących przedstawieniom 
wydarzeń, napięć i konfliktów społecznych. Ich „niewidzialność” można 
tłumaczyć stanem zbiorowej świadomości lub kontekstem instytucjonalnym 
(Teatr Narodowy) i zasadą autora, który determinuje model odbioru nie tyl-
ko za pomocą komentarza medialnego, lecz także za sprawą wizerunku arty-
sty modernistycznego. Te mechanizmy z pewnością działają. Wydaje mi się 
jednak, że nie są jedyną przyczyną omijania bardzo aktualnych treści w ana-
lizach spektakli Grzegorzewskiego. Istotną kwestią byłaby bowiem, w mojej 
opinii, również sama strategia twórcza reżysera. Tak jak pisałam, Grzegorzew-
ski, zarówno w obrębie swoich wypowiedzi w mediach, jak i w spektaklach, 
operował nie tyle performatywami, ile peryperformatywami. Nie wypowiadał 
niczego wprost, nie formułował tez. Model jego działania w teatrze dobrze 
oddaje przytoczona w rozdziale o Dziadach – Improwizacjach analiza aktów 
peryperformatywnych, w której Eve Kosofsky Sedgwick porównuje sytuację 
kobiet w małżeństwie w Wielkiej Brytanii do sytuacji niewolników w USA, 
pokazując analogię między konceptualizującymi ich pozycję dyskursami. 
Grzegorzewski działał na styku wielu modeli dyskursywnych. Przywoływał 
bardzo aktualne figury retoryczne czy też strategie obrazowania, ale proble-
my, których one dotyczą w życiu społecznym, wypełniał tekstem i obrazami 
zaczerpniętymi z wystawianych utworów literackich. O ile więc najczęściej 
dziś stosowany model sztuki zaangażowanej polega na dostosowywaniu treści 
dawnych utworów literackich do realiów współczesnych, co ma na celu aktu-
alizację zawartych w nich problemów (na przykład temat władzy w dramacie 
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Szekspira zostaje odczytany przez pryzmat współczesnych rozgrywek poli-
tycznych), o tyle działanie Grzegorzewskiego wydaje się odwrotne. Poten-
cjalna refleksja na temat kobiet działających w „Solidarności” wpisana zosta-
je w strukturę i estetykę Dziadów, kryzys męskości przekłada się w Operetce 
na refleksję o końcu „przedwojennego świata”, problem wykluczania kobiet 
z dyskursu publicznego kryje się za obrazami mitologicznymi i historycznymi 
Nocy listopadowej, a kwestia polskiego antysemityzmu podjęta zostaje w ob-
rębie fabuły Ulissesa. Przy czym te zabiegi mogą się udać jedynie ze względu 
na analogie między wątkami tekstu a przywołanymi przez reżysera współ-
czesnymi problemami. Na te podobieństwa Grzegorzewski miał, jak sądzę, 
słuch niemal absolutny. Istotne jest też to, że Grzegorzewski działał w ten 
sposób, inscenizując głównie utwory z polskiego kanonu literackiego – ro-
mantycznego, postromantycznego i współczesnego. Formułował więc swoisty 
komentarz do dyskursu fundamentalnego, tropiąc w ten sposób źródła i za-
rysy bardzo współczesnych problemów oraz modeli opresji w tradycji naro-
dowej. Wyjątek stanowi tu Nowe Bloomusalem. Spektakl ten powstał jednak, 
jak wspomniałam, między Sędziami a Weselem, w których temat polskiego 
antysemityzmu również się pojawiał (i także nie zyskał szerokiego komenta-
rza krytycznego). Poza tym Grzegorzewski dokonał w Nowym Bloomusalem 
powtórzenia wątków zawartych wcześniej w spektaklu Miasto liczy psie nosy, 
zakorzeniając inscenizowany utwór Joyce’a w polskiej historii. W ten sposób 
potęgował strategię powtórzenia w działaniu i bardzo specyficznego przenie-
sienia, którą zastosował, moim zdaniem, również w pozostałych spektaklach.

Grzegorzewski stwarza sytuację przeniesienia konfliktów w sytuację tea-
tralną, by w tej przestrzeni dokonać powtórzenia i montażu schematów prze-
mocy (zarówno symbolicznej, jak i fizycznej), opresji i wykluczenia zaczerp-
niętych z różnych porządków estetycznych, historycznych oraz społecznych. 
Wskazuje więc na ciągłość tych form działania. Pokazuje, że obecne konflik-
ty i modele są w dużej mierze wynikiem powtórzenia schematów działania 
powstałych w przeszłości. Jest to niejako zgodne z twierdzeniem Freuda, że 
o ile chorobę trzeba traktować jako aktualną potęgę, to jednak, kiedy pa-
cjent przeżywa ją jako coś rzeczywistego i aktualnego, terapeuta powinien 
zająć się wywiedzeniem choroby z przeszłości910. Grzegorzewski uruchamia 
więc pracę pamięci, wskazuje i wyostrza to, co zostało nie tyle zapomnia-
ne, ile niezauważone. Odbudowuje związki dyskursów fundamentalnych ze 
współczesnością. Zapomniane, jak pisze Freud, najczęściej ogranicza się bo-
wiem do likwidacji związków i izolowania wspomnień911. Reżyser wydobywa 
więc analogię między pozycją kobiet w mitologii narodowej a ich sytuacją 
we współczesnym życiu społecznym, między tradycyjnym modelem męsko-

910 S. Freud, op cit., s. 171.
911 Ibidem, s 168.
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ści i kulturą patriarchalną a współczesnym kryzysem męskości, pokazuje, 
jak doświadczenie zniewolenia wpływa na dzisiejszy stosunek do mniejszo-
ści narodowych i etnicznych przez ciągłe powtarzanie tego samego modelu 
budowania tożsamości narodowej. Przy czym operuje przywołanymi dys-
kursami w taki sposób, by funkcjonowały niemal równolegle, nie oddala ich 
w czasie, lecz na siebie nakłada, zestawia je lub stosuje zamiennie. Pokazuje 
bowiem, że relacja między nimi nie polega na ciągłej transformacji. Nowa 
forma opresji nie zastępuje poprzedniej, jest bowiem w istocie powtórzeniem 
starego modelu w innej sytuacji społecznej i historycznej (jest komentarzem 
do dyskursu fundamentalnego, powtarzającym jego „zapomniane” treści). 
W tym wymiarze dokonuje więc montażu nie tylko (czy nie tyle) czasowe-
go, ale też, jak chciała Sedgwick, przestrzennego – stare i nowe formy opre-
sji działają równolegle, objawiając się w analogicznych figurach retorycznych 
i wzajemnie się wzmacniając.

W rezultacie zaś Grzegorzewski dążył do uruchomienia konfliktów i symp-
tomów w sytuacji powtórzenia i przeniesienia, ale ich nie nazywał. Ich na-
zwanie nastąpić mogło dopiero w recepcji spektaklu. Nawet jeśli tak się jed-
nak nie działo, nie oznaczało to klęski spektaklu. To znamienne bowiem, że 
właściwie wszystkie poruszane przez Grzegorzewskiego problemy znalazły 
wcześniej czy później przestrzeń dyskursywną w obrębie debaty publicz-
nej – dzięki temu dziś mogę je wskazać i nazwać w jego spektaklach. Być 
może więc działanie teatru Grzegorzewskiego nie tyle dążyło do bezpośred-
niego wywołania debaty społecznej, ile raczej – przygotowywania do niej 
pola przez uruchamianie w widzu procesu przede wszystkim na poziomie 
trudnego do zwerbalizowania, bo jedynie przeczuwanego czy odczuwanego 
doświadczenia estetycznego i historycznego, rzutującego na postrzeganie co-
dziennej rzeczywistości pozateatralnej.

Sposób oddziaływania Klaty można natomiast opisać, przywołując to, co 
Freud pisał na temat technik terapii oraz analizy skończonej i nieskończonej. 
Freud, zastanawiając się nad możliwością aktualizacji utajonego konfliktu 
popędowego, by móc nad nim pracować, przywołuje regułę, która głosi, że 
terapia powinna odbywać się w „poczuciu braku”. Wynika to stąd, że:

Pragnienie i tęsknotę należy uznać za siły motywujące chorego do pracy i przemia-
ny i że należy strzec się przed łagodzeniem ich za pomocą surogatów912.

Każde polepszenie stanu chorego spowalnia tempo procesu leczenia oraz prowa-
dzi do spadku siły napędowej prącej do uzdrowienia. […] musimy zadbać o to, by 
cierpienie chorego nie dobiegło przedwcześnie do końca. Jeśli za sprawą rozłożenia 
i zdeprecjonowania symptomów cierpienie to zostało uśmierzone, musimy usta-
nowić je na powrót w formie jakiegoś odczuwalnego niedostatku, w przeciwnym 

912 Ibidem, s. 182.
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bowiem razie zmierzać będziemy w kierunku niebezpieczeństwa polegającego na 
tym, iż nigdy nie będzie nam dane nic więcej, jak tylko skromne, niestabilne po-
lepszenia913. 
Zasada utrzymywania pacjenta w poczuciu braku w dużej mierze od-

powiada więc strategii ominięcia opisanej przez Sarrazaca, przytoczonej 
w rozdziale dotyczącym Ziemi obiecanej i Utworu o Matce i Ojczyźnie. Obie 
zaś wydają się kolejnymi – konceptualizowanymi na poziomie estetycznym 
i psychoanalitycznym – przykładami działania peryperformatywnego, któ-
re krąży wokół performatywu, ale się nim nie staje, działa raczej na zasadzie 
zaprzeczenia i ominięcia, dopasowując się do realiów konkretnego czasu. 
W tym sensie działanie Klaty jest o tyle skuteczne, że odbiór spektaklu to 
w ogromnej mierze rezultat aktualnego dyskursu społecznego. Klata nie 
stawia tezy, ale zaprzeczając jej lub czyniąc skrajnie ambiwalentną – bada 
reakcje odbiorców, którzy – de facto – w sposób pośredni lub bezpośred-
ni czynią to za niego. Wydaje się bowiem, że ominięcie kwestii narodowo-
ści, antysemityzmu czy Holokaustu w spektaklach Klaty (Ziemia obiecana, 
Utwór o Matce i Ojczyźnie) oraz bardzo niejednoznaczny stosunek do postaci 
kobiecych (we wszystkich analizowanych spektaklach) i ich miejsca w pol-
skiej historii i mitologii narodowej (H., …córka Fizdejki), a także polskiego 
ofiarnictwa (jak w Trylogii i towarzyszącym jej wypowiedziom) – wszystko 
to może wywołać właśnie poczucie braku. Jak dowodzi chociażby recepcja 
spektaklu Marcina Libera, jednoznaczne wyrażenie problematycznych treści 
mogłoby dać poczucie chwilowego rozwiązania konfliktu i pozornego odsło-
nięcia symptomów. Tak się, moim zdaniem, dzieje, gdy wszyscy recenzen-
ci zgodnie przyznają, że „Polacy są antysemitami”, a następnie dystansują 
się od spektaklu, stwierdzając na przykład, że temat antysemityzmu jest już 
w teatrze wyeksploatowany. Taka recepcja nie sięga do istoty konfliktu i go 
nie rozwiązuje, nie ujawnia symptomów – przeciwnie, wydaje się je kryć. 
Pozwala na chwilowe polepszenie wynikające z obopólnej zgody, przypo-
mina więc diagnozy Freuda:

[…] pacjent, którego stan chorobowy został wstrząśnięty przez analizę, jak naju-
silniej stara się na miejscu symptomów ulokować nowe zaspokojenia zastępcze, 
którym jedynie brakuje charakteru cierpienia. […]. Pacjent co i rusz znajduje pre-
teksty do takiego odwrócenia uwagi – w ten sposób energia niezbędna do przepro-
wadzenia terapii zostaje roztrwoniona; pacjent potrafi też przez jakiś czas utrzy-
mywać to wszystko w sekrecie.
 Nasze zadanie polega na tym, by wytropić wszystkie te bezdroża, by zawsze 
wtedy, gdy odkryjemy w pacjencie takie skłonności, domagać się odeń, by z nich 
zrezygnował914. 

913 Ibidem, s. 202.
914 Ibidem.
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Według Freuda, by zapobiec takiemu przedwczesnemu polepszeniu, nie 
wystarczy opowiedzieć pacjentowi o konflikcie, jak to robi Liber, bo taka 
strategia co prawda pomnoży wiedzę pacjenta, ale nie wywoła w nim żadnej 
zmiany915. W związku z tym, według Freuda:

Próbujemy zaognić ów konflikt, doprowadzając go do najostrzejszej formy, by 
zintensyfikować siłę popędową niezbędną do rozwiązania go. Doświadczenie ana-
lityczne pokazało nam, że dobre jest wrogiem gorszego, że w fazie terapii musi-
my walczyć z bezwładem pacjenta – bezwładem, który byłby gotów zadowolić się 
rozwiązaniem niepełnym916. 

Być może Klata uruchamia właśnie taki mechanizm, kiedy, na przykład, 
pomijając kwestie narodowości, intensyfikuje dyskusje na ten temat, a usuwa-
jąc temat antysemityzmu, ujawnia antysemickie nastawienia odbiorców oraz 
strategię wymazania kwestii antysemityzmu i stosunków polsko-żydowskich 
z debaty publicznej. Podobnie się dzieje, kiedy budując ambiwalentny obraz 
idei czy rewolucji feministycznych oraz wyrażając sprzeczne oceny polskiego 
ofiarnictwa, w dużej mierze uzależnia interpretację od nastawienia odbiorcy. 
Jego spektakle (oraz niektóre wypowiedzi) prowokują i wywołują konflikt, 
uniemożliwiając zbyt łatwe jego rozwiązanie. Nie pomnażają wiedzy na po-
ziomie werbalnym, ale symptomatycznym. I choć nie doprowadzają analizy 
społecznej do końca, uniemożliwiają też osiągnięcie krótkotrwałego i pozor-
nego polepszenia. Przeciwnie, ich recepcja ujawnia raczej poziom społecz-
nej ignorancji w obliczu problemu. Spektakle Klaty i ich recepcja wydają się 
więc pokazywać przede wszystkim pozorność przemian społecznych i kul-
turowych oraz gestów emancypacyjnych. Demaskują skłonność, by w imię 
politycznej poprawności i wygodnego konsensusu zgadzać się na gesty po-
łowiczne – czy wręcz prowizoryczne. Znamienne jest jednak, że kiedy Klata 
wymazuje kwestię narodowości, wywołuje opór widzów, kiedy jednak usuwa 
wątek antysemityzmu, marginalizuje postaci kobiece, blokuje feministyczny 
wydźwięk inscenizowanego tekstu albo ambiwalentnie problematyzuje to-
pos polskiego ofiarnictwa – zyskuje niemal powszechną aprobatę. Ten odbiór 
w istocie pokazuje dopuszczalny zakres społecznego przyzwolenia na inność 
i zmianę. Stereotypy narodowe (połączone z dyskursem kryptomizoginicz-
nym) są więc wręcz pożądane, polskie ofiarnictwo może zostać zaatakowa-
ne, ale w sposób ambiwalentny, umożliwiający jednoczesną afirmację, nato-
miast walcząca o godne miejsce w życiu zbiorowym żydowska i feministyczna 
tożsamość – wymagają „dyskretnej” dekonstrukcji i ośmieszenia. Jeśli więc 
recepcja Ziemi obiecanej w kontekście odbioru Nowego Bloomusalem może 
wskazywać na utratę zbiorowej nieświadomości ksenofobii, to wydaje się, że 

915 Ibidem, s. 331.
916 Ibidem, s. 330.
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ma ona bardzo ograniczony zasięg. Również reakcja na Utwór o Matce i Oj-
czyźnie, obnażająca społeczne kompromisy i dysfunkcje, jeśli jest sukcesem 
Klaty, to zwycięstwo to okazuje się dość gorzkie i gruncie rzeczy – bezpro-
duktywne. W istocie bowiem sam odbiór tego i innych spektakli nie stał się 
do tej pory przedmiotem analizy, dyskusji czy autorefleksji. Sam reżyser właś-
ciwie nigdy nie odniósł się do antysemickich i mizoginicznych recenzji ze 
swoich realizacji. Trudno też orzec, jaki jest jego stosunek do tych tematów 
i w jakim stopniu opisana powyżej strategia jest przez niego stosowana świa-
domie i faktycznie ma mieć wymiar krytyczny. Jeśli natomiast recepcja jego 
spektakli coś obnaża, to tylko w jednostkowym akcie, który nie przenosi się 
dalej na życie społeczne, nie prowadzi do szerszego ujawnienia i przepraco-
wania konfliktu. Jedni napisali o Utworze…, że jest feministyczny, inni, że 
mizoginiczny i (w podtekście) antysemicki. Nic z tej rozbieżności nie wyni-
kło. Utrwaliła się bowiem wersja, która jest powszechniejsza i została opub-
likowana w bardziej masowych mediach – takich jak „Gazeta Wyborcza”. 
Pozostałe głosy albo uznano za kuriozalne, albo ich nie dostrzeżono. Taka 
sytuacja wskazuje na pewien impas dyskursu zarówno emancypacyjnego, jak 
i teatralnego, czy raczej – impas dyskursu emancypacyjnego i krytycznego 
w teatrze Klaty, który choć aktywizuje symptomy i opory, to nie prowokuje 
ich rzeczywistego ujawniania, nazwania i żmudnego przepracowywania917. 
Zarówno stopniowe wyczerpywanie się krytycznego potencjału wizerunków 
medialnych Klaty, jak i jego dyrekcja w Starym Teatrze wydają się uzupeł-
niać to rozpoznanie, ujawniając konflikt między działaniami artystycznymi 
i kuratorskimi a konstruowanym przez artystę (i nie tylko), coraz mniej wia-
rygodnym, wizerunkiem.

917 Ibidem, s. 173–174. 
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Summary

A Question of Community: Jerzy Grzegorzewski and Jan Klata is an attempt to 
investigate such issues as the role of the national theater and the national art-
ist, the relationship between the theater and social and community life, and 
the ties between nationality and gender. The scope of my interests is Polish 
theater between 1989 (apart from Forefathers’ Eve – Improvisations, which is 
from 1987) and 2013 (though in a few places I have brought things up to 
date) seen through the work of Jerzy Grzegorzewski and Jan Klata. I have 
thus attempted to locate the descriptions and interpretations of theatrical 
phenomena in a broadly defined historical, political, social, and cultural 
context. The basic thrust of my interpretation was marked out by the theo-
ries of the community developed by Benedict Anderson (taking into regard 
opinions of other critics who have noted the relationship between national-
ity and gender in this context), the interpretive community of Stanley Fish, 
Eve Kosofsky Sedgwick’s concept of performative acts, new historicism, psy-
choanalysis, and feminist and gender studies. This has been my framework 
for reflecting upon the ties between discrimination of women and national, 
cultural, and religious minorities in the sphere of the national community. 
I inquire as to how the political breakthrough of 1989 and the accession to 
the European Union redefined the traditional gender roles and pushed the 
borders of the national identity to include individuals who had theretofore 
been discriminated against, and how these changes are reflected in the work 
of Jerzy Grzegorzewski and Jan Klata, directors deeply involved in the life of 
the national community (Jerzy Grzegorzewski was director of the Nation-
al Theater in Warsaw in 1997–2003; Jan Klata has been the director of the 
National Stary Theater since 2013).

The most sizable and important part of this book is the analysis of plays 
by Jerzy Grzegorzewski and Jan Klata (and their reception), juxtaposed the-
matically, though in the majority of chapters they are interpreted separately, 
so that the relationships between them are made visible, but not contrived or 
forced. The themes I address are (in turn): revolution (Operetta, The Undivine 
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Comedy by Jerzy Grzegorzewski, Shoemakers at the Gate, The Danton Affair 
by Jan Klata), crises of masculinity (Operetta, Shoemakers at the Gate), the 
place of women in historical and anti-historical narratives and the image of 
women and men in the national mythology (Forefathers’ Eve – Improvisations, 
November Night by Grzegorzewski, H., …Daughter of Fizdejka by Klata), 
the position of people of other nationalities and creeds – particularly Jewish 
men and women – in the national community (New Bloomusalem by Grze-
gorzewski, Promised Land, A Piece on the Mother and the Fatherland by Kla-
ta). Analyzing these performances, I also examine their reception. I consider, 
for instance, if the issues they addressed and their mode of capturing them 
met viewer expectations (and why or why not), and how this might have af-
fected the strategies of their reception and interpretation. I am interested in 
various “errors” and misunderstandings in communicating with audiences.

In the final part I shift the mode of narrative and analysis, making Grze-
gorzewski and Klata commentators on their own works (mainly The Wed-
ding for Grzegorzewski and The Trilogy for Klata) and their involvement in 
community life. Forwarding the thesis that the “national artist” plays a de-
fined role in public life, I investigate what image emerges from either direc-
tor’s media statements. In this part I decided to stretch the time frame, and 
included Jan Klata’s directorship of the National Stary Theater in my study.

The upshot of all these examinations is the questions provided in the con-
clusion, which inquire into the national community’s new visions of itself, as 
designed and provoked by these two directors, as well as a potential course of 
the modifications and efficiency of the strategies carried out by these artists.
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