
marcin KościelniaK

Wydział Polonistyki
Uniwersytet Jagielloński

Człowiek i (jego) rzeczy. Materialność teatru

1

W Lekcji anatomii wedle Rembrandta, akcji zrealizowanej po raz pierwszy 
w roku 1968, Tadeusz Kantor przeprowadził na modelu sekcję, której przed-
miotem nie było ciało, lecz kostium; „obgryzione ołówki / szczoteczki do 
zębów / resztki tytoniu / pogniecione papierosy / zapałki / kulki chleba 
/ banknoty / paszporty / zdjęcia rodzinne / zdjęcia kochanek / zdjęcia dzieci 
/ zdjęcia pornograficzne / bilety do kina / bilety tramwajowe / bilety do me-
tra / tabletki aspiryny, prezerwatywy / witaminy / chustki do nosa / papie-
rowe serwetki / papiery urzędowe / rachunki kelnerów / ukradzione łyżeczki 
/ urwane guziki / scyzoryki / noże / i pistolety”1 – oto przedmioty wydoby-
te przez Kantora z kieszeni i podszewek ubrania modela, przedmioty przez 
Kantora zademonstrowane i opatrzone komentarzem.

Człowiek i jego rzeczy – to nazwa akcji zorganizowanej przez Akademię 
Ruchu latem 1978 roku. Była to „całodzienna ekspozycja postaci półnagie-
go człowieka, stojącego pośród kilkudziesięciu obiektów tworzących pew-
nego rodzaju słownik przedmiotów, którymi mieszkaniec tej części Europy 
na co dzień się posługuje”2. Na skwerze przy jednej z ulic Santarcangelo di 
Romagna we Włoszech rozpostarto białą płachtę, na której w milczeniu stał 
półnagi model pośród starannie ułożonych przedmiotów. Dzięki zachowanej 
68-sekundowej rejestracji akcji, która w sześciu zbliżeniach pokazuje zgro-
madzone przedmioty, można sporządzić ich cząstkową listę: radio, magne-
tofon, kaseta, płyta winylowa, ręcznik, szczoteczka do zębów, pasta, gąbka, 
proszek do prania, szampon, przyrządy do golenia, papier toaletowy, szczot-
ka, grzebień, płyny toaletowe, krem Nivea, proszek do prania, sokowirówka, 

1 T. Kantor, Metamorfozy. Teksty o latach 1934–1974, Wrocław–Kraków 2005, s. 357–358.
2 Akademia Ruchu, red. T. Plata, Warszawa 2003, s. 26.
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żelazko, patelnia, durszlak, kawiarka, garnki, talerz, otwieracz do konserw, 
nóż, widelec, łyżka, łyżeczka, rękawica ochronna, kubek, filiżanka, szklanka, 
miseczka, talerz, piła, młotek, obcęgi, śrubokręt, proszek Iza, miotła, tablet-
ki, pudełeczka z lekarstwami, plaster, mapy, książka z serii Biblioteka Myśli 
Współczesnej PIW, ekierka, linijka, kredki, długopisy, koperta listowa, ście-
reczka, zegarek, notatnik, portfel, ubrania: kurtka, buty, skarpetki, koszula, 
spodnie dzwony, pasek, sweter, torba, parasol, wieszak.

„Klucze, papierosy, pigułki, bilety, pieniądze, fotografie, zapałki, kasztany, 
papierosy, ołówki, igły, szminki, gwoździe, legitymacje, zaświadczenia, nici, 
listy, guziki, łupiny po orzechach, nożyczki, grzebienie”3 – oto przedmioty 
wyciągnięte przez uczestników akcji Helmuta Kajzara Striptease, zrealizowanej 
po raz pierwszy w ramach warsztatów w Scheersbergu w roku 1978. Osoby 
biorące udział w tym przedsięwzięciu proszone były o opróżnienie kieszeni 
i toreb, a następnie rozmieszczenie ich zawartości na podłodze.

Przedmioty leżące na podłodze pokazują charakter wystawy. Uczestnicy „wędru-
ją” od wystawy do wystawy, oglądają różne przedmioty i ich układ. W ten sposób 
uczestnicy nawiązują rozmowy o poszczególnych przedmiotach. Pytania o historię 
tych przedmiotów wywołują wspomnienia o minionych sytuacjach, w których dany 
przedmiot został spakowany. Uczestnicy opowiadają historie tych przedmiotów4.

W przerwie między dwiema częściami monumentalnej inscenizacji Snu 
o Bezgrzesznej (1979) Jerzego Jarockiego następował rodzaj antraktu, w którym 
publiczność – podzielona na dwie grupy – zaproszona została do teatru inne-
go formatu: kameralnego, intymnego. Scena, która przez Józefa Kelerę oce-
niona została jako „bardzo trudna i bardzo ryzykowna”5, przez Martę Fik jako 

„trochę wzruszająca, trochę sztuczna”6, przez Aleksandra Małachowskiego jako 
mająca „siłę przekonywania, oddziaływania większą niż mogą osiągnąć wszyscy 
reformatorzy teatralni spod znaku psychologicznych głębin i przeżyć, wszys-
cy Grotowscy i ich naśladowcy”7, polegała na tym, że aktorzy – już prywat-
nie – prezentowali osobiste pamiątki związane z walkami o niepodległość.

Więc Anna Polony pokazuje rodzinny sztambuch, pamiętnik węgierskich emigran-
tów osiadłych w Wadowicach pod Krakowem, gdzie sporo wydarzeń historycznych 
opisano, Teresa Budzisz-Krzyżanowska czyta fragmenty utworów poetyckich swe-
go ciotecznego dziada, regionalnego poety kaszubskiego Derdowskiego, który był 

3 H. Kajzar, Gdy kurtyną teatru jest moje oko, „Radar” 1979, nr 2, s. 12.
4 B. Kasperek, W poszukiwaniu utraconego dzieciństwa, praca magisterska napisana pod 

kierunkiem prof. Giseli Dischner, Wydział Germanistyki-Literaturoznawstwa Uniwersytetu 
w Hanowerze, luty 1980, przeł. I. Słowikowska.

5 J. Kelera, Jarockiego teatr dokumentu, „Teatr” 1979, nr 8.
6 M. Fik, Grzechy Bezgrzesznej, „Polityka” 1979, nr 15.
7 A. Małachowski, Pamiętnik współczesny, „Kultura” 1979, nr 8.
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jednym z krzewicieli polskości na Kaszubach; ktoś tam inny obnosi lampę nafto-
wą, piecyk raczej, towarzyszący ongiś jego rodzinie na zesłaniu w głąb Azji; ktoś 
ma tylko jeden malutki przedmiot, ale jakże wymowny i tragiczny: rozpoznawczy 
wojskowy znak, medalion noszony na szyi, a w nim imię, nazwisko, rok urodze-
nia i numer ewidencyjny. Medalion ten babka aktora dostała od nie znanego jej 
człowieka w czasie tamtej wojny8.

„Pożółkłe dokumenty, stare fotografie, spłowiałe mundury wszystkich ar-
mii, różne przedmioty przechowywane w familijnych rupieciach, książki, 
rękopisy”9 – oto rzeczy zaprezentowane przez aktorów Starego Teatru.

W Transferze! (2007) Jan Klata i Sebastian Majewski posłużyli się prywat-
nymi opowieściami uczestników projektu – polskich i niemieckich przesied-
leńców – które poddali dramaturgicznej obróbce. W tej kompozycji wyróż-
niała się historia Matthiasa Göritza, wnuka jednego z przesiedleńców, który 
w historię uwikłany został jedynie przez pokrewieństwo. W pewnym mo-
mencie mężczyzna stawał na proscenium, otwierał walizkę i wyliczał kolejno 
wyjmowane z niej przedmioty:

[…] buty sportowe, płyta DVD z jogą, odtwarzacz CD, słuchawki, zasilacz, ka-
lendarz, bielizna, skarpetki, moja pierwsza powieść, laptop, płyty: Yo La Tengo, 
Mause on Mars, Portishead, Skalpel, kosmetyczka: prezerwatywy, szczoteczka do 
zębów, okulary do spania, książka Moby Dick, koszule, spodnie, swetry, chusteczki 
higieniczne, whisky, czapka, mój kolejny manuskrypt, krawat, kąpielówki.

W roku 2013 Wojtek Ziemilski zadebiutował jako reżyser w teatrze re-
pertuarowym spektaklem W samo południe, zrealizowanym w Teatrze Dra-
matycznym w Wałbrzychu. Tytuł spektaklu, pochodzący z plakatu wybor-
czego „Solidarności”, zdradzał temat przedstawienia: wybory 4 czerwca 1989 
roku. „Pierwsze zadanie aktorów polegało na przyniesieniu na próby ich pry-
watnych przedmiotów, z którymi mieli pracować. Chodziło szczególnie o te, 
które w jakiś sposób świadczą o ich życiowych wyborach, sukcesach czy po-
rażkach od roku 1989 do dziś”10. Podczas spektaklu aktorzy, jeden po drugim, 
kładli przedmioty na środku sceny w okręgu, w punktach znaczących lata od 
roku 1989 do 2013, dodając jednozdaniowy komentarz. Na scenie pojawia-
ły się kolejno: szelki, ksero książki Film history. An Introduction, aparat Pola-
roid i fotografia, okulary przeciwsłoneczne, legitymacja honorowego dawcy 
krwi, łańcuszek na szydełku, chustka w stylu amerykańskim, torebka, kluczy-
ki do samochodu, paszport, zeszyt z autoportretami kolegów z klasy, adidasy, 

8 Ibidem.
9 J. Kelera, Jarockiego teatr…
10 K. Lemańska, K. Wycisk, Under Control And Out Of Control, „Didaskalia” 2013, nr 117, 

s. 34. Przedrukowany w niniejszym tomie, s. 257.
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konsola Playstation, podręcznik English is Fun, kaseta wideo Psy, kamizelka 
WWF, szlafrok babci, lornetka, pamiątka Pierwszej Komunii Świętej, rakie-
ty do tenisa, fotografia niani, walizka, czasopismo „Forum”, czapka niemiec-
kiego żołnierza, krem, rakietka pingpongowa, spinka do włosów, szklanka, 
pozytywka, różaniec z Lourdes, katalog z Disneylandu, kosmetyczka, prze-
terminowane prezerwatywy, okulary, scyzoryk, śledź, bibułki, listy, podkowa.

2.

Przywołane powyżej przykłady działań artystycznych są nie tylko dowodem na 
szczególne – bo zapewne przypadkowe – powinowactwo. We wszystkich – róż-
nych, jak pokażę – strategiach można mówić o podobnym punkcie wyjścia, 
w którym użycie przedmiotu staje się probierzem działania o wymiarze krytycz-
nym. Ze względu na charakter proponowanego przez wymienionych twórców 
działania – ekspozycję przedmiotów – plastycznym i poręcznym kontekstem 
pomagającym wydobyć ich krytyczny potencjał będzie metoda archeologiczna 
Michela Foucaulta. Metodę archeologiczną Foucault nazwał krytyczną, ponie-
waż „jej cel jest genealogiczny”: krytyczny wymiar polegałby na próbie odpo-
wiedzi, „jaka część tego, co dane jest nam jako uniwersalne, konieczne, obo-
wiązujące, stanowi to, co pojedyncze, przygodne, arbitralnie ograniczone”11. 
Metoda archeologiczna jest krytyczna zatem w tym sensie, że „nie będzie sta-
rała się poszukiwać uniwersalnych struktur wszelkiego poznania bądź wszyst-
kich działań moralnych, lecz spróbuje traktować dyskursy artykułujące to, co 
myślimy, mówimy i robimy jako historyczne zdarzenia”12.

Na akcje i przedstawienia, o których piszę powyżej, można spojrzeć jako 
na wyraz tego właśnie rodzaju problematyzowania historycznego dyskursu: 
chodzi tutaj o ustanowienie prymatu mikrohistorii, o wydobycie na pierw-
szy plan małych narracji, kosztem narracji wielkich, w które są uwikłane. Za 
podaną przez Ewę Domańską „definicją” mikrohistorii można powiedzieć, że 
w omawianych działaniach przyjmuje się perspektywę „małych społeczności 
i konkretnych jednostek w celu osiągnięcia zarówno maksymalnej głębi, jak 
i jej większego kolorytu i naturalności”, zaś „człowieka i jego losy poznajemy 
za pośrednictwem cases (przypadków), «miniatur», antropologicznych opo-
wieści, które jak sonda pozwalają wniknąć w codzienną rzeczywistość”13. Bę-
dzie to perspektywa konstruktywistyczna i tekstualna, zgodnie z którą „rze-
czywistość nie jest dana naszej bezpośredniej percepcji, a nasza wiedza dotyczy 

11 M. Foucault, Czym jest Oświecenie? [w:] idem, Filozofia. Historia. Polityka. Wybór pism, 
przeł. D. Leszczyński, L. Rasiński, Warszawa–Wrocław 2000, s. 289.

12 Ibidem, s. 290.
13 E. Domańska, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań 2005, s. 273.
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konstruktów tworzonych w procesie opisywania świata, w związku z tym zaś 
istnieją one tylko w języku”14. Na historię patrzy się jak na dyskurs i tekst, 
który można przepisywać na wiele sposobów, zgodnie z punktem widzenia, 
upodobaniami i zdolnościami perswazyjnymi autora historycznej narracji.

W wybranych przeze mnie przykładach narzędziem dyskursu przeciw-
historycznego jest nie zawsze lub niewyłącznie opowieść, lecz towarzyszący 
jej prywatny, najczęściej niepozorny, „niski rangą” przedmiot. Eksponowa-
ny przez aktora (uczestnika), w ten sposób ustanawia margines prywatne-
go archiwum w ramach wielkiego, zinstytucjonalizowanego, poddanego 
władzy dyscypliny historycznej i politycznej zbiorowego archiwum pamię-
ci. „[…] oto prawdziwa, / niezafałszowana strona / indywidualności / za-
pomniane resztki / wstydliwe odpadki”15 – pisał Tadeusz Kantor, w innym 
miejscu dodając, że podjęcie przedmiotów niskiej rangi „z owych rejonów 
pogardy i śmieszności stanowi w sztuce akt czystej poezji”16. W moim uję-
ciu będzie to akt polityczny.

Wyraźne staje się to dla widza filmu dokumentalnego Kantor ist da Die-
tricha Mahlowa, zrealizowanego w Norymberdze w roku 1968, na potrze-
by którego Kantor zainscenizował kilka happeningowych ambalaży, między 
innymi Lekcję anatomii. Uderza w nich opresyjność i brutalność działań 
Kantora: metodycznych sekcji, jakim poddaje w Lekcji anatomii, Rozmowie 
z nosorożcem czy Ukrzyżowaniu ubranie modela, zawsze bezwolnie i biernie 
poddającego się interwencjom, poniżonego i ubezwłasnowolnionego. „Wra-
żenie jest wstrząsające – pod warunkiem, że choć na chwilę porzucimy per-
spektywę działania artystycznego”17 – przekonuje Grzegorz Niziołek, któ-
ry „namiętne rozgrywanie sytuacji poniżenia” przez Kantora interpretuje za 
pomocą klucza „fantazmatycznej identyfikacji z żydowskim losem”18. Choć 
bowiem bronił pozycji modernistycznych, izolując swoje działania od kon-
tekstów historycznych, przesuwając nieustannie w obszar gestów artystycz-
nych i obwarowując „zakazem rozumienia”, Kantor – jak przekonuje Nizio-
łek w kontekście norymberskich akcji – „nie mógł być jednak nieświadomy, 
w jakim pejzażu społecznym przeprowadzał swoją akcję, do jakich – nie tak 
odległych w czasie – obrazów brutalności nawiązywał”19. Na tej zasadzie, 
choć czynność „ambalowania postaci papierem toaletowym” w ramach Wiel-
kiego ambalażu (włączonego do filmu Kantor ist da) została, jak przekonuje 

14 E. Domańska, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, 
Poznań 2006, s. 44.

15 T. Kantor, Metamorfozy…, s. 358.
16 Ibidem, s. 306.
17 G. Niziołek, Polski teatr Zagłady, Warszawa 2013, s. 367.
18 Ibidem, s. 388.
19 Ibidem, s. 368.
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Kantor, „ukazana w całej swej bezinteresowności i absurdalności”20, jednak 
wbrew temu komentarzowi towarzyszą jej w filmie odgłosy tłumu skandują-
cego „sieg heil”, rzecz zaś została zainscenizowana (najprawdopodobniej) na 
stadionie Hitlerjugend (obecnym Frankenstadion). W tym świetle anatomia 
modela w Lekcji zyskuje bardzo konkretny polityczny kontekst, a brutalna 
realność przedmiotów niskiej rangi nasyca się historyczną treścią.

Na krytyczny potencjał działań Akademii Ruchu wskazywał Łukasz Ron-
duda, pisząc o „Akcjach miejskich” z lat siedemdziesiątych, że „na tle dominu-
jącej wówczas apolitycznej i aspołecznej sztuki modernistycznej, AR jako jedna 
z pierwszych polskich neoawangardowych formacji artystycznych dokonywała 
w swoich spektaklach konsekwentnej «polityzacji estetyki»”21. Była to strategia 
szczególna, tak jak szczególny był rodowód artystyczny Akademii, działającej 
na pograniczu teatru i sztuk plastycznych, spokrewnionej z neoawangardą spod 
znaku konceptualizmu, minimalizmu i sztuki performans, a dalej: z konstruk-
tywizmem pierwszej awangardy. Inaczej niż w przypadku teatru studenckiego 
pierwszej połowy lat siedemdziesiątych, z którym Akademię Ruchu pokole-
niowo łączyły wydarzenia formacyjne Marca ’68 i Grudnia ’7022, polityczność 
działań Akademii nie oznaczała publicystycznego komentarza. Jak pisał Tade-
usz Nyczek: „Teatr [AR – M.K.] nie opowiadał, nie komentował – dawał tyl-
ko obraz, świadectwo. […] Zwierciadło na gościńcu świata”23. Wojciech Kru-
kowski mówił o tym następująco: „Teatr staje się polityczny w takim stopniu, 
w jakim polityczne jest jego środowisko czy otaczająca go rzeczywistość – i to 
ona może nadawać mu cechy i funkcje polityczne”24.

Członkowie Akademii Ruchu, pisze Tomasz Plata, „zawsze wchodzą w dys-
kusję z jakimś elementem życia potocznego, zawsze za swój początek biorą 
obserwację konkretnego środowiska, w które ingerują”, próbując zanotować 

„rytuały codzienności” 25. Akcja Człowiek i jego rzeczy najbliżej spokrewniona 
jest ze słynnym Życiem codziennym po Wielkiej Rewolucji Francuskiej (1978) 
AR, będącym „próbą zarysowania panoramy społecznych zachowań Pola-
ków w końcu lat siedemdziesiątych”26. Podobnie jak tam, chodziło o to, by 

„dać panoramiczny obraz naszego ówczesnego życia” – tyle tylko, że nie przez 
„rejestrację zewnętrznych gestów, odruchów zachowań”27, ale przez katalog 
przedmiotów, którymi posługiwał się Europejczyk w końcu lat siedemdzie-

20 W. Borowski, Tadeusz Kantor, Warszawa 1982, s. 86.
21 Ł. Ronduda, Sztuka Polska lat 70. Awangarda, Jelenia Góra, Warszawa 2009, s. 357.
22 Por. W. Krukowski, Kto nas nauczył siać. Kogo my nauczymy [w:] Akademia Ruchu, s. 93.
23 T. Nyczek, Akademia Ruchu: poza smugą cienia [w:] Akademia Ruchu, s. 109.
24 S. Bertoni, A. Gentili, Wywiad włoski, rozmowa z W. Krukowskim [w:] Akademia 

Ruchu, s. 65.
25 T. Plata, Moralitety jak pamflety [w:] Akademia Ruchu, s. 121.
26 T. Nyczek, Akademia Ruchu, s. 108.
27 Ibidem.
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siątych. Rozłożone na ulicy przedmioty tworzyły rozbity, pokawałkowany 
portret człowieka osadzonego w konkretnym czasie, stanowiący „samoistną 
ekspresję życia, które mówi «samo za siebie»”28. Akcja miała charakter efe-
meryczny, nie doczekała się prasowych komentarzy, trudno dziś wyrokować, 
jaki mógł być jej odbiór. Można jednak zaryzykować, że tak jak w przypad-
ku Życia codziennego, tak i w Człowieku i jego rzeczach krytyczny potencjał 
akcji polegał na tym, by – jak pisał Nyczek – pokazać „nasze życie. Natural-
ne, niezakłamane, niezmitologizowane”29.

W zaproponowanej przez Kajzara akcji „striptease dla maksymalnie 
15 osób”, z których każda dzieliła się z innymi opowieścią o swoich prywat-
nych rzeczach, probierzem narracji były – jak w przypadku akcji Akademii 
Ruchu – przedmioty błahe i potoczne. Jednak międzynarodowy charakter 
warsztatów oraz ich usytuowanie – „pomiędzy dwoma państwami, pomię-
dzy codziennością i zerwaniem z dniem powszednim, pomiędzy normalnoś-
cią a niezwykłością”30 – decydowały o odmiennym charakterze akcji. Kajzar 
bliższy byłby Kantorowi, jeśli przyjąć interpretację Joanny Jopek, dla któ-
rej Lekcja anatomii była ekspresją świadomości, że „tylko tyle […] można 
wynieść z sekcji zwłok przeprowadzonej na «ciele» kultury: własny śmietnik 
kulturowy […], może więcej mówiący o człowieku niż próba dotarcia do 
esencji”31. Idąc tym epistemologicznym tropem, można stwierdzić, że bu-
dowane w akcji Kajzara mikrohistorie uczestników, dla których punktem 
wyjścia były błahe, codzienne przedmioty, konstruowano ostentacyjnie na 
marginesie wielkich, historycznych, politycznych i egzystencjalnych narra-
cji, każących podporządkować prywatne narracje tożsamościowe większym: 
narodowym czy ogólnoludzkim – i w tym emancypacyjnym geście dostrzec 
polityczny charakter akcji.

Striptease, podobnie jak inne działania artystyczne Kajzara, był manifesta-
cją podmiotowości postmodernistycznej: pozbawionej oparcia w większych 
systemach metafizycznych, pogranicznej, rozbitej, słabej. Ale także – opre-
sjonowanej. Akcja, choćby przez samo usytuowanie w czasie i przestrze-
ni, miała walor, temperaturę i zasięg działania marginalnego. By właściwie 
oszacować jej krytyczny potencjał, trzeba przywołać kontekst drugiego bie-
guna twórczości Kajzara: dramatopisarstwa. To tam obsesyjnie powraca fi-
gura outsidera, odmieńca, „hermafrodyty”, wykluczonego ze społeczeństwa. 
Margines jest dla niego wymarzonym azylem, schronieniem przed społe-
czeństwem i kulturą, miejscem niemożliwym, w którym zawieszone zosta-
łyby procedury ojcowskiej wiedzy/władzy, pokazywane nieodmiennie jako 

28 M. Giżycki, Grupa twórcza Akademia Ruchu [w:] Akademia Ruchu, s. 115.
29 T. Nyczek, Akademia Ruchu, s. 109.
30 B. Kasperek, W poszukiwaniu…
31 J. Jopek, Lekcja anatomii: od Rembrandta do Kantora, „Didaskalia” 2009, nr 92–93, s. 74.
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krwawe i okrutne32. „Spróbujmy wymknąć się Historii”33 – pada w Wyspach 
Galapagos – i to pragnienie może posłużyć jako motto twórczości Kajzara, 
także przeciwhistorycznych procedur w ramach Striptease. Z tej perspektywy 
działania w Scheersbergu i konstruowane w ramach Striptease mikrohisto-
rie zyskują wyrazisty wymiar kontrkulturowy, są manifestacją pragnienia, by 

„opuścić ten niebezpieczny kościół ludzkości”34, stają się rozdziałem wędrów-
ki Kajzara w poszukiwaniu „miejsc, gdzie wolno nam żyć”35.

U Kajzara – inaczej niż w przypadku Kantora i Akademii Ruchu – ani 
uczestnicy, ani ich przedmioty nie byli anonimowi; przeciwnie: kluczowy był 
tu osobisty charakter całej operacji i materialność prezentowanych przedmio-
tów, które można było wziąć do ręki, dotknąć – przedmiotów o specyficz-
nej aurze. Kolejni przywołani przeze mnie artyści idą tym tropem. Najbliż-
szy Kajzarowi byłby Wojtek Ziemilski. Z jednej strony działania artystów 
skrajnie się różnią: u Ziemilskiego, który „z prywatnych opowieści budo-
wał spektakl o przemianach społeczno-gospodarczo-politycznych w Polsce 
po 1989 roku”36, ważne tu było osadzenie akcji w konkretnym horyzoncie 
politycznym i historycznym. Przedmioty zademonstrowane przez uczestni-
ków – komentują Katarzyna Lemańska i Karolina Wycisk – stały się roz-
bitym zwierciadłem procesów historycznych i zmian: w systemie oświaty, 
handlu, polityce zagranicznej. Jednak wśród tych błahych pamiątek prze-
ważały takie, które nie znaczyły nic poza prywatnym kontekstem, których 
nie dało się przyporządkować żadnej większej narracji – stawały się one 
wyłącznie odbiciem pojedynczego istnienia konkretnego aktora: może nie 
(jak u Kajzara) gestem emancypacyjnym, ale osobistą sygnaturą naniesio-
ną na wielką historyczną narrację. „Jesteś obywatelką swojego dawno temu 
opowiedzianego nie przez ciebie świata” – padało w pewnym momencie 
przedstawienia; mikrohistorie stawały się próbą wyrwania z kręgu niewłas-
nej opowieści i odwrócenia zwyczajowej hierarchii: to pojedyncza, indywi-
dualna opowieść stawała się punktem wyjścia tego, co mogło stać się bar-
dziej ogólne i uniwersalne.

Na przeciwnym biegunie lokuje się działanie Jerzego Jarockiego. „Ten cykl 
to spektakle nie całkiem przeze mnie wymarzone, nie zawsze takie, na jakie 
miałem ochotę” – mówił Jarocki o swoich przedstawieniach politycznych. 

32 Por. M. Kościelniak, Prawie ludzkie, prawie moje. Teatr Helmuta Kajzara, Kraków 2012, 
szczególnie rozdz. Rozbieracz świata. Wypada dodać, że – choć umieszczone w innym histo-
rycznym kontekście – nawiązujące do ludzkich ambalaży Kantora ambalaże Kajzara były także 
rozgrywaniem brutalnej sytuacji poniżenia. Por. ibidem, s. 416–420.

33 H. Kajzar, Koniec półświni. Wybrane utwory i teksty o teatrze, red. M. Kościelniak, Kraków 
2012, s. 197.

34 Ibidem, s. 313–314.
35 Ibidem, s. 301.
36 K. Lemańska, K. Wycisk, Under Control…, s. 35.
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„W ogóle nie byłem i nie jestem raczej homo politicus. Nie widziałem w zma-
ganiach historycznych czy politycznych miejsca dla siebie. Mimo to histo-
ria musnęła mnie swoim skrzydłem i  to musiało zostawić jakieś ślady”37. 
Jeden z nich stanowił Sen o Bezgrzesznej. Spektakl ten był „obrazem drogi, 
jaką naród nasz przebył od zaborów do odzyskania niepodległości, w wy-
niku i jakby w toku I wojny światowej. Obrazem zrodzonym […] z litera-
tury i dokumentu – splecionych w misterną całość”38. Jak tłumaczył Józef 
Opalski, współtwórca scenariusza spektaklu, chodziło w nim „o ukazanie 
kształtowania się świadomości patriotyczno-obywatelskiej narodu, o przed-
stawienie pierwszych lat po uzyskaniu niepodległości, o ukazanie wszyst-
kich tragicznych sprzeczności, w jakich kształtowała się nowa państwowość, 
o ukazanie ducha narodu”39.

Zaprezentowane przez aktorów Starego Teatru w antrakcie przedstawienia 
pamiątki stały się gwarantem prywatyzacji wielkiej historii, znaczonej wy-
darzeniami wyliczonymi w postaci kroniki na ostatnich stronach programu 
spektaklu. Była to jednak procedura szczególna. O ile u Ziemilskiego demon-
stracja pamiątek prowadziła do rozbicia, przepisania i sproblematyzowania 
wielkiej historycznej narracji – o tyle u Jarockiego chodziło o ugruntowanie 
i umocnienie wielkiej niepodległościowej narracji przez pokazanie jej ciąg-
łości i  trwałości. Jeśli aktorzy Ziemilskiego posługiwali się przedmiotami 
błahymi, wyzutymi ze znaczenia, które mogło zostać im nadane wyłącznie 
przez przywołanie osobistego przeżycia – aktorzy Jarockiego sięgali po pa-
miątki, które były nośnikiem sensów i wartości narodowych, zatem daleko 
wykraczających poza prywatny horyzont. Pamiątki aktorów Jarockiego za-
świadczały o uniwersalności wielkiej historii. Mikroskala, jaką operowali, 
przywołując osobiste wspomnienia, nie miała charakteru emancypacyjnego 
ani nawet problematyzującego: legitymizowała wielką narrację historyczną, 
pokazując historię jako taką, w którą chcąc nie chcąc (raczej jednak chcąc) 
uwikłani byli prywatni, obecni tu i teraz ludzie.

Złożona z dwóch przeplatających się narracji struktura dramaturgicz-
na Transferu! Jana Klaty zwizualizowana została scenograficznie: na po-
deście, ponad sceną, rozgrywała się wielka historia, w której karty rozda-
wali mocodawcy światowego porządku: Stalin, Churchill i Roosevelt, na 
dole rozciągała się zaś przestrzeń mikrohistorii i wspomnień przytaczanych 
przez zaangażowanych do projektu „amatorów”, Polaków i Niemców, ludzi 

37 B. Guczalska, 20 spektakli na 20-lecie, rozmowa z Jerzym Jarockim [w:] 20-lecie. Teatr 
polski po 1989, red. D. Jarząbek, M. Kościelniak, G. Niziołek, Kraków 2010, s. 22.

38 J.P. Gawlik, Sen o historii [w:] Sen o Bezgrzesznej, program teatralny, Stary Teatr, 
Kraków 1979.

39 E. Widota, Sen o Bezgrzesznej na scenie Starego Teatru, rozmowa z Józefem Opalskim, 
„Echo Krakowa” 22.11.1978, nr 263.
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związanych wspólną historią wysiedleń. Dokonywana przez nich prywaty-
zacja historycznej narracji otwierała nową optykę doświadczania wydarzeń 
politycznych, dla których miarą stawało się osobiste, często osobne, choć 
nieodmiennie wpisane w historyczny porządek doświadczenie – uwikłanie 
w wielką historię było tutaj pokazane, podobnie jak u Jarockiego, jako nie-
uchronne, z tym że owa nieuchronność miała charakter fatalistyczny (nie 
zaś dobroczynny). Przeprowadzona przez Matthiasa Göritza anatomia wa-
lizki stanowiła rewers historii starszych uczestników spektaklu. Przedmioty 
wydobyte przez niego świadczyły bowiem o jego braku uwikłania w wiel-
ką historię, w którą zaangażowany był wyłącznie przez pokrewieństwo. 

„Moja walizka to moja ojczyzna”, mówił Göritz, konstatując – może naiw-
nie, ale w kontekście ciężaru wojennych losów innych bohaterów przeko-
nująco – swoje prawo do nomadycznej tożsamości i swoje samopoczucie 
człowieka, dla którego mała narracja jest, jeśli nie jedyną, to przynajmniej 
pierwszorzędną legitymacją.

3.

„Kiedy próbuję opisać siebie samego, to staram się patrzeć na zewnątrz, 
bardziej to rzeczy określają mnie niż ja rzeczy, to są takie ślady, a ja tylko 
próbuję poznać samego siebie po tych śladach, nawet nie tyle poznać, co 
raczej określić”40 – mówił Kajzar. Słowa te pozwalają zmienić przyjętą per-
spektywę lektury przywołanych działań, zgodnie z którą rzecz była tylko 
narzędziem procedur narracyjnych, i zwrócić uwagę na samą rzecz. Powyż-
sze przykłady mogą być bowiem opisywane nie tylko z perspektywy makro- 
i mikrohistorii, nie tylko jako różnorodna analiza dyskursu historycznego 
prowadzonego z perspektywy jednostek i małych społeczności – chodzi 
w nich również o odkrycie samego (teatralnego) przedmiotu, jego odprzed-
miotowienie i dostrzeżenie w nim aktora życia społecznego („bardziej to 
rzeczy określają mnie niż ja rzeczy”). „Forget Foucault!”41 – nawoływała 
w Historii egzystencjalnej Ewa Domańska, gorąca rzeczniczka perspektywy 
badawczej znanej jako „powrót do rzeczy” lub „zwrot ku materialności”. 

„W istocie dość łatwo było przewidzieć, że po latach panowania dekon-
strukcji, konstruktywizmu i narratywizmu w końcu zatęsknimy za «rzeczy-
wistością jako taką» i zadamy sobie pytanie, czy konstruktywizm za bardzo 

40 Eadem, rozmowa z Helmutem Kajzarem przeprowadzona w czasie Międzynarodowych 
Warsztatów Teatralnych w Scheersbergu w 1979 roku, przeł. I. Słowikowska; nagranie audio 
z archiwum Jochena Melziana. 

41 E. Domańska, Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki 
zaangażowanej, Warszawa 2012, s. 145.
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nas nie odepchnął od «realnej przeszłości» i rzeczywistości w ogóle”42. Pój-
dę za tym impulsem.

Tej innej perspektywie będzie patronował Bruno Latour i jego Teoria Ak-
tora-Sieci (ANT). Teoria ta doczekała się na gruncie polskim licznych omó-
wień, łącznie z poświęconą jej monografią43; poprzestanę tutaj na wskazaniu 
kilku punktów węzłowych, które pozwolą uruchomić perspektywę innego 
oglądu przedstawionych powyżej działań artystycznych.

Jednym z głównych wątków ANT jest przyznanie czynnikom pozaludzkim 
sprawczości w dziedzinie działań społecznych. Latour zwraca uwagę, że dotąd 

„przedmioty nie miały większej roli do odegrania […] przez ograniczające je 
definicje tego, co społeczne, aktora i sprawczości”44. Dlatego w punkcie wyjścia 
stwierdza: „traktujemy jako pełnoprawnych aktorów byty, które były «wyklu-
czone» ze zbiorowego istnienia przez ponad sto lat wyjaśniania społecznego”, 
zwracając uwagę, że „podstawowe kompetencje społeczne stanowią tylko jeden, 
niewielki podzbiór wiązań tworzących społeczeństwa”45.

Idąc tym tropem, słowo „społeczeństwo” Latour zastępuje słowem „zbio-
rowość”, przez które „nie rozumie się działania podtrzymywanego przez ho-
mogeniczne siły społeczne, ale przeciwnie, działanie, które gromadzi różne 
typy sił splecionych razem dlatego, że są różne”46. Nie oznacza to ustanawia-
nia symetrii między działaniem ludzi a działaniem rzeczy; Latour mówi o ko-
nieczności akceptacji zasadniczej „niewspółmierności” czynników ludzkich 
i pozaludzkich47, a Domańska podkreśla, że „dyskurs rzeczy zawsze będzie 
wmontowany w nasz, ludzki dyskurs, w nasze potrzeby i oczekiwania”48. „Sy-
metryczność polega tutaj po prostu na nienarzucaniu z góry jakiejś nieuza-
sadnionej asymetrii między intencjonalnym ludzkim działaniem a material-
nym światem relacji przyczynowych”49, gdyż te różne typy działań wspólnie 
kształtują rzeczywistość społeczną.

Nie należy zatem ograniczać działania do działania intencjonalnego, bo 
to ogranicza sprawczość do dziedziny właściwej wyłącznie człowiekowi. Nie 
znaczy to, pisze Domańska, że Latour wyznaje animizm czy witalizm, „zwraca 

42 Eadem, Problem rzeczy we współczesnej archeologii [w:] Rzeczy i ludzie. Humanistyka wo-
bec materialności, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn 2008, s. 31.

43 K. Abriszewski, Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora-sieci Bruno Latou-
ra, Kraków 2008.

44 E. Domańska, Problem rzeczy…, s. 34.
45 B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do Teorii Aktora-Sieci, przeł. 

A. Derra, K. Abriszewski, Kraków 2010, s. 97.
46 Ibidem, s. 105–106.
47 Ibidem, s. 111.
48 E. Domańska, Humanistyka nie-antropocentryczna a  studia nad rzeczami, „Kultura 

Współczesna” 2008, nr 3, s. 13.
49 B. Latour, Splatając na nowo…, s. 107. 
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jednak uwagę na złożone relacje panujące między podmiotami ludzkimi 
i nie-ludzkimi współtworzącymi działanie”50. Dotychczas rzeczy stawały się 
przedmiotem badań socjologicznych o tyle, o ile wkraczały w porządek sym-
boliczny, tymczasem przedmioty mogą istnieć w „dziedzinie «materialnych», 
«przyczynowych» relacji, ale nie w «refleksyjnej», «symbolicznej» dziedzi-
nie relacji społecznych”51. Mówiąc inaczej: tradycyjnie w naukach społecz-
nych, odpowiadając na pytanie o to, co wiąże z sobą ludzi, odwoływano się 
do czynników świadomościowych – z perspektywy ANT ta odpowiedź jest 
niewystarczająca. Tutaj wskazuje się, jak referuje Krzysztof Abriszewski, że 
nigdy nie działamy sami: „Zawsze pozostajemy materialnie usytuowani, za-
wsze w obrębie jakiejś materialnej infrastruktury, która jest jednocześnie 
infra strukturą wartości”, a „to, co tworzy więzi, co znajduje się między nami, 
sklejając nas w całość, to rzeczy”52. Rzeczy mają moc performatywną, dzia-
łają, „Nawet bowiem jeżeli są to byty nieożywione, to są one aktywnymi ak-
torami, których działania wywołują skutki w realnym świecie”53. Z perspek-
tywy ANT „każda rzecz, która zmienia stan rzeczy, która wprowadza jakąś 
różnicę, jest aktorem”, dlatego pytanie, jakie stawia wobec każdego podmio-
tu, brzmi: „Czy wprowadza on jakąś różnicę w przebiegu działania jakiegoś 
innego podmiotu, czy nie?”54.

Przesuwa się tutaj akcent na myślenie relacyjne, „które podkreśla wza-
jemne związki, współzależność, współbycie i współ-życie naturo-kultury, 
człowieka i środowiska, bytów i  istot ludzkich i nie-ludzkich”55, żywiąc 
nadzieję na przekroczenie charakterystycznego dla kultury zachodniej du-
alizmu, dzielącego świat na naturę i kulturę, ciało i umysł. W najszerszym 
zakresie, któremu hołduje Ewa Domańska, chodzi o „odejście od humani-
stycznej wizji człowieka jako miary wszechrzeczy i centrum zainteresowań 
badawczych i stworzenie projektu humanistyki nie-antropocentrycznej”56. 
Czy oznacza to przekroczenie konstruktywizmu? Na to pytanie, postawio-
ne przez Jacka Kowalewskiego i Wojciecha Piaska57, Domańska wspólnie 
z Bjørnarem Olsenem odpowie dzieli artykułem o znamiennym tytule 
Wszyscy jesteśmy konstruktywistami. Badacze podkreślają polityczną i etycz-
ną wagę „powrotu do rzeczy”, oznaczającego przyznanie rzeczom adekwat-
nej roli w tworzeniu rzeczywistości i nowe rozumienie istoty ludzkiej jako 

50 E. Domańska, Humanistyka nie-antropocentryczna…, s. 19.
51 B. Latour, Splatając na nowo…, s. 100.
52 K. Abriszewski, Rzeczy w kontekście Teorii Aktora-Sieci [w:] Rzeczy i ludzie, s. 107, 113.
53 E. Domańska, Problem rzeczy…, s. 39.
54 B. Latour, Splatając na nowo…, s. 100–101.
55 E. Domańska, Humanistyka ekologiczna, „Teksty Drugie” 2013, nr 1–2, s. 15.
56 Eadem, Humanistyka nie-antropocentryczna…, s. 11.
57 J. Kowalewski, W. Piasek, W poszukiwaniu utraconej Rzeczywistości. Uwagi na marginesie 

„zwrotu ku rzeczom” w historiografii i archeologii [w:] Rzeczy i ludzie, s. 61–82.
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„uwikłanej w rzeczy i zależnej od różnych aspektów materialności”58, wi-
dząc w tym remedium na ujęcie konstruktywistyczne, które odarło świat 
z materialności, uznając go za konstrukt wyłącznie językowy, i jako ujęcie 
ważne w czasach, kiedy „coraz więcej pojęć w humanistycznym słowniku 
zaczyna zawierać słowo bios (biowładza, bioetyka, bioterroryzm)”59. Jasno 
przy tym stwierdzają: „Kultura jest konstruktem”, tyle tylko że „znacznie 
bardziej zróżnicowanym niż przedstawiają ją antropocentryczni konstruk-
tywiści”, za Latourem powtarzając, że „«społeczeństwo jest konstruowa-
ne, lecz nie konstruowane społecznie», tj. nie jest wyłącznie budowane 
przez ludzi, ale wyłania się w wyniku interakcji ludzi i nie-ludzi”60. Po-
wrót do rzeczy oznacza zatem „zaproponowanie bardziej zbalansowanej 
wizji rzeczywistości”61.

4.

Trzeba zadać pytanie: jaki potencjał ma ta perspektywa badawcza w kon-
tekście przywołanych działań artystycznych? Domańska, szukając takich 
artykulacji, które unikałyby semiotyzacji rzeczy, podobnie jak Latour, opo-
wiada się za poszukiwaniem „przedmiotu opornego, który przeciwstawia się 
ludzkiemu poznaniu i próbom zawłaszczenia go przez język”62. Takie uję-
cie dostrzega w myśleniu Kantora, jego kultywowaniu przedmiotu niskiej 
rangi, którego „brutalna realność może zniszczyć iluzję i naśladownictwo”63. 
Koncepcję Kantora, zafascynowanego przedmiotem, „który jest obcy i nie-
dostępny dla naszego umysłu, który opiera się antropomorfizacji, symboli-
zacji i semityzacji”64, przeciwstawia współczesnym badaniom nad rzeczami, 
zazwyczaj personifikującym rzeczy. Tę radykalną perspektywę spojrzenia na 
funkcjonowanie rzeczy w dziele Kantora osłabia i problematyzuje później-
szy los „biednych przedmiotów”. „Tadeusz Kantor w obawie, że z czasem 
jego obiekty podzielą los rekwizytów teatralnych i ulegną zniszczeniu, po-
stanowił je nobilitować do rangi dzieł sztuki i w ten sposób zapewnić im 
ochronę. W tym celu powołał «Komisję Ocen i Wycen»” – pisała Anna 
Halczak, cytując Kantora: „Dzieła te […] Posiadają wystarczającą ilość na-
pięcia wewnętrznego / i samodzielnego sensu, / aby / być autonomicznymi 

58 E. Domańska, B. Olsen, Wszyscy jesteśmy konstruktywistami [w:] Rzeczy i ludzie, s. 86.
59 Ibidem, s. 87.
60 Ibidem, s. 88–89.
61 Ibidem, s. 91.
62 E. Domańska, Humanistyka nie-antropocentryczna…, s. 10.
63 Ibidem, s. 20.
64 Ibidem.
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działami sztuki”65. Powołanie archiwum Cricoteki pozwoliło ocalić bied-
ne przedmioty używane przez Kantora (chociaż nie ma wśród nich tych, 
którymi posłużył się w Lekcji anatomii). Ta nobilitacja przedmiotu, mają-
ca na uwadze względy czysto pragmatyczne, pokazuje teatralną rzecz uwi-
kłaną w sieć relacji o charakterze antropocentrycznym, gdzie stawką oca-
lenia (istnienia) przedmiotu jest nie jego „brutalna realność”, lecz ładunek 
symboliczny.

Idąc tym tropem, można zapytać: czy w przywołanych działaniach arty-
stycznych mamy do czynienia z radykalnym odejściem od „koncepcji rzeczy 
zsemiotyzowanej; rzeczy, która staje się o tyle ważna, o ile jest komunikatem, 
nośnikiem znaczeń i może być odczytywana na różne sposoby”66? Wydaje 
się, że nie. Skrajnym przypadkiem jest przedstawienie Jarockiego, w którym 
rzeczy funkcjonowały jako nośniki znaczeń o charakterze państwowym i na-
rodowym; zdecydowanie mniej istotna była ich realność, bardziej – symbo-
liczny charakter i wartości narracyjne. W sposób mniej ewidentny, ale jednak 
pokrewny, rzeczy funkcjonowały w ramach wszystkich omówionych dzia-
łań: odzyskiwana była ich aura i materialność, ale same przez siebie i o so-
bie mogły przemawiać jedynie na marginesie – w rzeczywistości służyły jako 
narzędzia prywatyzacji historii, najczęściej obudowane były komentarzem 
i opowieścią, które kierowały uwagę z przedmiotu na jego właściciela, czło-
wieka, na jego przeszłość, wspomnienia. Rzeczy istniały tutaj „jako prospekt 
sceny, na której ludzcy aktorzy społeczni odgrywają główne role” – czyli na 
sposób, który Latour nazywa „prymitywnym opisem wachlarza powiązań, 
które tworzą zbiorowość”67.

Prymitywnym, jednak –  jak zaznacza Latour – dopuszczalnym; stosu-
jąc do przywołanych działań perspektywę „powrotu do rzeczy”, pójdę za tą 
wskazówką. Pójdę, mówiąc inaczej, za wskazaniem Latoura, który stwierdza, 
że „może istnieć wiele metafizycznych odcieni pomiędzy pełną przyczyno-
wością a czystym nieistnieniem”68. Zgodnie z tym przywołane działania lo-
kowałbym nie na jednym z biegunów takiego ujęcia, ale gdzieś pomiędzy, 
w środku spektrum możliwych rozwiązań. Przydatna tutaj, mówiąc jeszcze 
inaczej, jest perspektywa, którą Grażyna Gajewska za Ewą Domańską nazywa 

„zachowawczą”. W tej wersji – wersji przylegającej do działań interesujących 
mnie artystów – idzie o informację, że: „Nie tylko ludzie, lecz także nie-lu-
dzie, w tym również przedmioty, uczestniczą w «pleceniu» skomplikowanej 
sieci relacji społecznych”, a „dyskurs rzeczy zostaje wmontowany w ludzki 

65 A. Halczak, „Przedmioty sztuki” Tadeusza Kantora [w:] Tadeusz Kantor. Obiekty / Przed-
mioty. Zbiory Cricoteki, katalog prac, Kraków 2007, s. 20.

66 E. Domańska, Problem rzeczy…, s. 38.
67 B. Latour, Splatając na nowo…, s. 120.
68 Ibidem, s. 101.
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dyskurs i kieruje się określoną pragmatyką”69, związaną z (opisywanymi po-
wyżej) procedurami budowania tożsamości występujących na scenie ludzkich 
podmiotów i relacji społecznych.

Taką „zachowawczą”, adekwatną perspektywą jest pisanie „biografii rzeczy”, 
czyli takie ujęcie, w którym – jak za Andrew Jonesem pisze Domańska – „rze-
czy bywają punktami odniesienia w opisywaniu ludzkiego życia i nadawania 
mu znaczenia”70. „W 1998 to jeszcze nie jest torbą, ale swetrem, który robię 
dla mojego chłopaka, Darka. Wkrótce potem go pruję i w 2003 wełna dostaje 
drugą szansę, to znaczy prawie dostaje, bo jej nie kończę, nie wszywam zamka”. 

„Rok 1993. Wracam z mamą do Polski. W angielskiej szkole dostaję pożegnal-
ny prezent: zeszyt z autoportretami moich kolegów z klasy. Żadnego z nich 
dzisiaj nie pamiętam”. „Rok 2008. Za swoje pierwsze zaoszczędzone pieniądze 
kupuję sobie walizkę. Nazywam ją różową świnką. Ta walizka jest moim do-
mem”. „Jest rok 2005. Moja mama jedzie na pielgrzymką do Lourdes, przy-
wozi mi różaniec. Noszę go w kieszeni na szczęście, ale raczej nie odmawiam”. 

„1994 do 1998. Moje liceum. To jest moja kosmetyczka do manicure, a w niej 
bletki, lufki, niedopalony joint”. W tej garści pierwszych z brzegu opowieści 
o przedmiotach z W samo południe Ziemilskiego, chociaż nie wychodzi się poza 
konstruktywizm, to zwraca się tu uwagę, że: „«Sprawstwo świata materialnego 
i świata ludzkiego może być widziane jako wzajemnie na siebie oddziałujące»”71.

„[…] kiedy przedmioty znikają w tle na dobre, zawsze możliwe jest […] 
przeniesienie ich znowu w widoczne miejsce, używając archiwum, dokumen-
tów, wspomnień, zbiorów muzealnych itp.”72 – radzi Latour. U Jarockiego, Zie-
milskiego czy Klaty chodziło o prywatne rzeczy uczestników, które należało 
po prostu zaprezentować. Inaczej było w przypadku Akademii Ruchu, gdzie 
mieliśmy do czynienia z przedmiotami bezosobowymi, codziennymi. W roku 
1979 Konstanty Puzyna pisał o działaniach AR, że mimo ich banalności,

[…] mają jednak zawsze odcień dziwności: przekształcają to, co zwykłe, w nie-
zwykłość. Każą widzom, uczestnikom, przechodniom spojrzeć na elementy co-
dzienności, w której żyją, wzrokiem nowym, jak na coś, czego nigdy dotąd nie 
widzieli […]. Działania Akademii są więc po prostu tworzeniem w potocznym 
nurcie ulicznego życia coraz to innych efektów obcości73.

Tradycja efektu obcości spokrewnia Akademię Ruchu z Kajzarem, które-
go działania na materii codzienności także były opisywane za pomocą tego 

69 G. Gajewska, O przedmiotach nacechowanych erotycznie z perspektywy studiów nad rze-
czami, „Teksty Drugie” 2013, nr 1–2, s. 50–52.

70 E. Domańska, Problem rzeczy…, s. 42.
71 Ibidem, s. 43.
72 B. Latour, Splatając na nowo…, s. 115.
73 K. Puzyna, Półmrok. Felietony teatralne i szkice, Warszawa 1982, s. 159.
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klucza74. Swoistą wykładnię tego procederu w kontekście Striptease podaje 
uczestniczka warsztatu Bärbel Kasperek: „Uczestnicy uwolnili się od przed-
miotów, które przypadkowo, niezamierzenie, ale też świadomie mieli przy 
sobie, oddzielili je od siebie, od swoich ciał. Wyszperali to, co stare, zapo-
mniane, ukryte i siedzieli naprzeciwko jako «obcy»”75.

Rzeczy splatają to, co społeczne, fundując przy tym nowe więzi, które 
można było testować w obrębie społecznej mikroskali, jaką jest przestrzeń 
widowiska – zgodnie z ujęciem biograficznym, które przyznając rzeczom 
moc sprawczą, wskazuje na „ich wpływanie na tworzenie i  zmianę rela-
cji międzyludzkich”76. Ten potencjał rzeczy objawiał się – na różne sposo-
by – w kilku spośród przywołanych przykładów. „Wszystko, co tutaj mówi-
my, mówimy na swoim przykładzie, bo znamy go najlepiej, a chcemy dzisiaj 
mówić szczerze” – padało w spektaklu Ziemilskiego; prymat szczerości fun-
dował szczególną aurę spektaklu, w obrębie którego prywatyzowana była nie 
tylko wielka historia, lecz także przestrzeń spektaklu, aktorzy przeobrażali się 
w performerów, a osobiste przedmioty zaświadczały o ich żywej obecności 
w ramach „tu i teraz” scenicznego widowiska. Dzięki temu widzowie mieli 

„możliwość dopowiedzenia sobie znaczenia tych urywków, które na zasadzie 
empatii i asocjacji stają się urywkami ich własnych życiorysów”77. Również 
u Jarockiego recenzenci odnotowali proces tworzenia szczególnego rodzaju 
więzi, gdzie „kończył się podział na aktorów i widzów”78, a teatr faktu upra-
wiany przez Jarockiego zyskiwał siłę widowiska „niemalże integrującego wi-
downię z wykonawcami”79. Można jednak przypuszczać, że funkcję integru-
jącą scenę i widownię spełniały nie same rzeczy i sposób ich prezentowania, 
lecz fundowana przez nie opowieść, która pozwalała aktorom i widzom po-
czuć się częścią wspólnoty, spadkobiercami podzielanych przez nią wartości, 
reprezentantami tych samych dążeń.

W przypadku Akademii Ruchu można mówić o fundowanej przez rze-
czy codzienne wspólnocie doświadczeń grupy społecznej określonej przez 
obszar geograficzny i czas (Europa, rok 1978). U Kajzara chodziło raczej 
o więzi „transkulturowe”, inaczej jednak niż u Jerzego Grotowskiego, o więzi 
ściśle lokalne, zanurzone w tym, co tu i teraz, uformowane w obrębie kon-
kretnej, złożonej z  jednostek kilkunastoosobowej grupy. Komunikacyjny 
potencjał rzeczy wydobytych w ramach Striptease podkreślał Kajzar w swo-
jej relacji, pisząc: 

74 Por. P. Lachmann, Sny Helmuta Kajzara, „Teatr” 2003, nr 1–2, s. 70.
75 B. Kasperek, W poszukiwaniu…
76 Ibidem, s. 45.
77 Ibidem.
78 A. Małachowski, Pamiętnik współczesny.
79 J. Bober, Sny, jawy, fenomeny, „Gazeta Południowa”, 24.02.1979, nr 43.
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Siedzimy na podłodze. Przed nami drobiazgi. Trzymam w ręce kartkę – oni 
mówią biel / papierosy – przestępstwo / okulary – proteza / szczenięta – reksio, 
ajaks, cezar / zegarek – tajemnica dorosłości / jajko – znalezione na łące / dzba-
nek mleka – słońce! szczęście! / słownik – otwierają byle gdzie czytają „powrót” 
/ I tak się porozumiewamy80.

To porozumienie stawało się możliwe dzięki wypracowanemu za pośred-
nictwem osobistych rzeczy wspólnemu słownikowi, wynegocjowanemu w ra-
mach grupy, ustalonemu na czas akcji.

***

Pytając o konsekwencje, jakie prezentowane w wymienionych działaniach 
artystycznych ujęcie rzeczy ma dla widzenia porządku społecznego, za 
Bjørnarem Olsenem można powiedzieć, że spojrzenie interesujących mnie 
artystów na rzecz i jej rolę w życiu społecznym ma potencjał „bardziej spra-
wiedliwego reżimu”, opartego na założeniu, iż rzeczy „są bytami w świecie, 
podobnie jak inne byty, takie jak ludzie, rośliny i zwierzęta”81. Trzeba zara-
zem zaznaczyć, że jest to spojrzenie dalekie od postulowanej przez zwolen-
ników „powrotu do rzeczy” radykalności i sprawiedliwości, gdyż rzecz – co 
prawda przez człowieka dostrzeżona – pozostaje na jego usługach i  funk-
cjonuje w partykularnie wyznaczonych przez niego ramach. Choć zatem 
w przywołanych działaniach nie ma radykalnego odejścia od koncepcji 
rzeczy zsemityzowanej, a rzeczy dostrzega się wyłącznie jako uczestniczące 
w świecie ludzkim, pośredniczące w przekazywaniu znaczeń i budowaniu 
więzi – zarazem dostrzega się ich obecność i z całą mocą uświadamia fakt, 
że: „«Ludzie są w stanie działać jedynie w ramach ograniczeń i możliwości 
świata materialnego»”82.

man and (hiS) thingS

Marcin Kościelniak traces a motif in the theater that has recurred since the 
1960s (Tadeusz Kantor), through the 1970s (Akademia Ruchu, Helmut Kaj-
zar, Jerzy Jarocki), to the present day (Wojtek Ziemilski, Jan Klata), involving 

80 H. Kajzar, Gdy kurtyną…, s. 13.
81 B. Olsen, Kultura materialna po tekście: przywracanie obecności rzeczom, przeł. P. Stachu-

ra [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. E. Domańska, Poznań 
2010, s. 565.

82 E. Domańska, Problem rzeczy…, s. 43.
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the exhibition of things in theater and in performances. Departing from a tex-
tual perspective whose patron is Foucault, Kościelniak proposes an analysis of 
the motif from the perspective of the return to things, whose patron is Latour. 
This article tests the possibilities opened up by theater research in dealing with 
a turn toward the material, and attempts to respond to how far the work he 
covers realizes the departure from the semiotized things postulated in this re-
search, toward, as Bjørnar Olsen writes, a “more just regime”, based on the 
premise that things are “beings in the world, much like other beings, much 
like people, plants, and animals”.

Pierwodruk: „Didaskalia” 2014, nr 123.


