
Małgorzata Sugiera

PODSZYCI ZWIERZĘCIEM: POSTAĆ JAKO SYMULAKRUM

Relacja między człowiekiem i zwierzęciem to podstawowy, choć rozmaicie de
finiowany element funkcjonującej przez wieki maszyny antropologicznej produ
kującej humanitas, jak podkreśla w poświęconej temu tematowi książce Giorgio 
Agamben1. Na teatralnej scenie zwierzę jako miara człowieczeństwa pojawia się 
najczęściej jako metafora, jako temat rozważań i kognitywnych eksperymentów 
poszukujących własnej istoty bohaterów, od Ryszarda III Szekspira do Seppa z dra
matu Wernera Schwaba Mein Hundemund (Mój psi pysk). O wiele rzadziej gości 
tu jako jedna z postaci czy liczący się element świata przedstawionego tradycyjne
go dramatu, gdyż - podobnie jak dziecko czy płynąca woda - nazbyt „dziurawi” 
iluzję, nieprzewidywalnością swoich reakcji, podważając podstawowe konwencje 
teatru i ujawniając jego znakową naturę, jak przekonująco pokazał Bert O. Sta- 
tes2. Lecz nawet jeśli zwierzęta jedynie wyjątkowo gościły na scenie i wcale nie tak 
często dawało się z niej słyszeć refleksje na temat bestii w człowieku, to przecież ta 
podstawowa dla europejskiej kultury relacja wpływała na koncepcję postaci dra
matycznej i zależnych od niej parametrów świata przedstawionego. 

1 Por. G. Agamben, Das Offene. Der Mensch und das Tier, przel. D. Giuriato, Suhrkamp: 
Frankfurt/Main 2002. 
2 Por. B. O. States, Great Reckonings in Little Rooms. On the Phenomenology of Theater, 
University of California Press 1987. 

Nic też dziwnego, że pogłębiający się na przełomie XIX i XX wieku kryzys 
samych podstaw tradycyjnego dramatu zmienił sytuację również pod tym wzglę
dem, zaś nowe koncepcje formalnych rozwiązań tekstów dla teatru, konkuren
cyjne względem tak zwanego dramatu absolutnego z jego dominacją relacji mię
dzyludzkich, logiki przyczynowo-skutkowej i dialogu, wiązały się z radykalnymi 
modyfikacjami przyjętych dotąd sposobów przedstawiania na scenie człowieka,  
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także w jego relacji ze zwierzęciem. Ten związek stał się niejednokrotnie przyczyną 
daleko idących weryfikacji tradycyjnego rozumienia jednostki ludzkiej jako zasad
niczo w swej istocie odmiennej od zwierzęcia i dlatego możliwej do odzwiercie
dlenia w ramach tradycyjnej, dialogicznej formy dramatu naśladującego na scenie 
relacje międzyludzkie. Co oczywiste, w momencie, kiedy nowożytność - co naj
mniej od teorii ewolucji Darwina aż po najnowsze posthumanistyczne tendencje 
w antropologii - z całą mocą zakwestionowała tak wyraźną niegdyś granicę mię
dzy człowieczeństwem a zwierzęcością, demontując mit autonomii i racjonalności 
ludzkiego umysłu, sama forma dramatu, a szczególnie typowa dla niej koncep
cja antropomorficznej, samoświadomej i zdolnej do niezawisłego działania po
staci jako jedności psychofizycznej musiała ulec radykalnej zmianie. Jak głęboko 
te modyfikacje przekształciły strukturę współczesnego dramatu i jakie miały kon
sekwencje, stanie się jasne dopiero w chwili, kiedy przyjrzymy się bliżej jednej 
z nowych propozycji czasoprzestrzennej organizacji świata przedstawionego prze
łomu XIX i XX wieku, którą zawdzięczamy dramatopisarzowi nazywanemu ojcem 
współczesnego dramatu, Augustowi Strindbergowi. 

W krótkiej notce poprzedzającej Grę snów Strindberg nawiązał do swojej po
przedniej sztuki Do Damaszku, by podkreślić, że w obu próbował „naśladować 
nieskoordynowaną, lecz pozornie logiczną formę snów”. Niczym we śnie w obu 
tych sztukach wydarzyć się może dosłownie wszystko, bo czas i miejsce defacto tu 
nie istnieją. Jedynie fantazja tka swoje wzory, realne o miedzę sąsiaduje z marze
niem, wspomnienie z życzeniowym obrazem, a głębokie przeżycie z nonsensem. 
„Lecz ponad wszystkimi - dodaje jeszcze Strindberg - stoi jedna świadomość: 
Poety. Nie ma dla niego żadnych tajemnic, żadnych niekonsekwencji, żadnych 
skrupułów, żadnych praw. Nie wydaje wyroków ani nie uwalnia, tylko relacjonu
je”3. Nikt chyba jaśniej niż autor Gry snów w tej krótkiej przedmowie nie zakwe
stionował na początku XX wieku tego, co przez dłuższy czas zdawało się w teatrze 
obowiązującym prawem, czyli autonomicznego charakteru rzeczywistości scenicz
nej. Właśnie autonomicznego, nie zaś - obiektywnego, bo przecież Strindberg nie 
waha się zaznaczyć, że jego Poeta „tylko relacjonuje”. Ani w przypadku Gry snów, 
ani Do Damaszku nie mamy do czynienia z subiektywnym w tym sensie obrazem 
świata, gdyż autor - niczym rasowy naturalista - nie pozwala sobie na żadne oso
biste ingerencje i oceny. Wyraźnemu poszerzeniu uległ natomiast obszar rzeczy
wistości, obejmowany przez teatralne mimesis. Tak zwana rzeczywistość możliwa 
do przedstawienia na scenie przestała być jedynie królestwem logiki przyczyno
wo-skutkowej i prawa wyłączonego środka; zaczęła obejmować także inne światy, 
światy sennych fantazji, marzeń na jawie, światy skorygowanych przez pożąda
nie czy inne emocje wspomnień i obrazów. Dlatego Strindberg mógł bez proble

3 A. Strindberg, Gra snów, przeł. Z. Łanowski, [w: ] idem, Dramaty królewskie. Dramaty 
liryczne, Poznań 1988, s. 291. 
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mu mianem sztuki o charakterze snów określić także swój wcześniejszy dramat 
Do Damaszku. Oprócz dwóch scen, pierwszej i ostatniej, oglądamy tu, co praw
da, rzeczywistość jawnie subiektywną, przefiltrowaną przez „ja” Nieznajomego, ale 
przecież Poeta Strindberga nadal tu „tylko relacjonuje”; z chłodnym, naukowym 
dystansem przeprowadza wiwisekcję duszy czy wnętrza swego bohatera. Czy jed
nak w sposób równie uprawniony, choć do tej pory obowiązujący można użyte 
przez autora w przedmowie do Gry snów określenie odnieść do późniejszej o sześć 
lat Sonaty widmł W tej kwestii mam coraz poważniejsze wątpliwości. 

Wątpliwości wydają się tym bardziej istotne, że nie chodzi tu wyłącznie o klasy
fikację tak zwanych postinfernalnych sztuk Strindberga, lecz o obraz bardziej ogól
nych przemian współcześnie pisanych tekstów dla teatru. Francuski teatrolog i dra- 
matopisarz, Jean-Pierre Sarrazac, zaproponował niedawno, by wprowadzone przez 
Strindberga jako tytuł konkretnej sztuki określenie „gra snów”, będące zarazem ro
dzajem opisu cech charakterystycznych pewnej grupy utworów scenicznych, uznać 
za formę teatralną dominującą w dzisiejszej dramaturgii. W zamieszczonym w Słow
niku dramatu nowoczesnego i najnowszego, przygotowanym przez samego Sarrazaca 
haśle „gra snów” możemy przeczytać, że jeśli nawet trudno w tym przypadku mówić 
o konkretnym gatunku, to z powodzeniem można o typowej strategii ominięcia, 
która stanowi fundament współczesnej dramaturgii subiektywnej. „Każda sztuka 
napisana w tej formie - wyjaśnia Sarrazac - i wykorzystująca podobny typ ominię
cia, by zbliżyć teatr do rzeczywistości, przybiera postać monodramu polifonicznego. 
Daje w ten sposób wgląd w wewnętrzną wizję postaci lub autora, dla której kontra
punkt w mniejszym lub większym stopniu stanowi środowisko społeczne i rzeczy
wistość”4. Bardzo wyraźnie francuski teatrolog utożsamia to, co jeszcze Strindberg 
z taką pieczołowitością rozdzielał, kiedy podkreślał nadal autonomiczny względem 
autora, choć już niekoniecznie zgodny z logiką przyczyny i skutku, charakter świata 
przedstawionego. A jeśli zgodnie z sugestią Słownika monodram polifoniczny fak
tycznie staje się dominującą formą współczesnego pisania dla teatru, to zaczynamy 
być świadkami imperializmu wizji subiektywnych w teatrze, który pokazywać je
dynie potrafi obrazy świata przefiltrowane przez indywidualny pryzmat autora lub 
jednej z postaci. Nieco to chyba zbyt ubogi krajobraz i zbyt ograniczona propozycja 
teoretycznego podejścia do dzisiejszej dramaturgii. Proponuje ona przecież wiele ta
kich form, które żadną miarą nie przystają do opisu Sarrazaca i nie realizują podsta
wowych zasad konstrukcji dramatu subiektywnego. Najlepiej dowodzi tego fakt, że 
z wielką trudnością mieści się w koncepcji francuskiego badacza już trzecia najbar
dziej znana sztuka Strindberga z okresu postinfernalnego, czyli Sonata widm. 

4 Słownik dramatu nowoczesnego i najnowszego, red. J. -P. Sarrazac, przeł. M. Borowski, 
M. Sugiera, Kraków 2007, s. 71. 

Co w tym momencie istotne, wokół odszyfrowania podstawowych zasad budo
wy Sonaty widm rozgrywa się ważna część przeprowadzonego we wstępie do Słow
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nika sporu Jean-Pierre’a Sarrazaca z Peterem Szondim; sporu stanowiącego punkt 
archimedesowy nowej wizji poetyki współczesnego dramatu, nad którą ten pierw
szy od kilku dobrych lat pracuje ze swoim zespołem badawczym. On sam podjął 
tę kwestię już w swojej wczesnej pracy Théâtres intimes. Znalazły się w niej ese
je poświęcone późnym sztukom Ibsena, autobiograficznej dramaturgii Eugene’a 
O’Neilla, sztukom Thomasa Bernharda i Marguerite Duras, które Sarrazac uznał 
za najciekawsze realizacje projektu teatru intymnego Strindberga, gdzie tradycyjny 
konflikt dramatyczny o charakterze interpersonalnym zastępuje wizja wewnętrzna 
czy wyznanie subiektywne5. W późnych dramatach samego Strindberga podkreśla 
autor Théâtres intimes głównie fakt, że Nieznajomy z Do Damaszku, Córka Indry 
z Gry snów oraz Stary, czyli dyrektor Hummel, z Sonaty widm są postaciami skom
plikowanymi od strony formalnej i przez to wieloznacznymi. Te postacie jednocze
śnie biorą przecież udział w scenicznych wydarzeniach i obserwują je z epickiego 
dystansu, tym samym pełniąc również funkcję swoistego pomostu między widzami 
a światem przedstawionym; światem przedstawionym, który staje się tyleż autopor
tretem tej nadrzędnej względem akcji postaci, co samego autora6. We wstępie do 
późniejszego o całą dekadę Słownika postać Hummla pojawia się już jako główny 
punkt sporu z Szondim, który szukając w dramaturgii przełomu XIX i XX wie
ku zapowiedzi epickiego teatru, tę właśnie propozycję Strindberga uznał za pierw
sze wcielenie epickiego „ja”, choć - jak z niezadowoleniem odnotowywał - jeszcze 
w przebraniu tradycyjnej postaci dramatycznej. Tymczasem dla Sarrazaca dyrektor 
Hummel niewiele ma w sobie z epickiego „ja”. Podobnie jak inni bohaterowie post- 
infernalnych sztuk Strindberga to dla niego „postać monodramatyczna”, czyli taka, 
której „psychika służy jako pryzmat dla całego świata przedstawionego”7. Podkre
ślając cechy zarazem epickie i dramatyczne tej postaci, Sarrazac wygłasza pochwałę 
oryginalności trzeciego aktu Sonaty widm, gdzie na pełnych prawach pojawia się — 
zupełnie niedoceniony przez Szondiego - żywioł liryki. Kłopot jedynie w tym, że 
sensowne połączenie odczytania Hummla jako „pryzmatu dla całego świata przed
stawionego” z lirycznym charakterem trzeciego aktu wymaga założenia, że również 
w tym akcie oczami tej postaci oglądamy sceniczne wydarzenia, a więc i rozmowę 
między Studentem a Panną. A to trudne do przyjęcia założenie nie tylko w odnie
sieniu do trzeciego aktu Sonaty widm, ale również do całego dramatu, w którym 
pojawia się także intrygujące przyrównanie człowieka do zwierzęcia. 

5 Por. J. -P. Sarrazac, Théâtres intimes, Actes Sud 1989. 

6 Taki właśnie tytuł nosi w tej książce esej poświęcony dramaturgii Strindberga, 
por. Strindberg: Dramaturgie de l’autoportrait, [w: ] ibidem, s. 31-46. 

7 Słownik dramatu..., s. 18. 

Przyjrzyjmy się nieco uważniej konstrukcji świata przedstawionego w Sonacie 
widm. Cóż z tego, że w pierwszym akcie faktycznie Hummel pełni dla Studenta - 
i tym samym dla widzów - funkcję przewodnika, krok po kroku wprowadzając go 
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w najbardziej intymne sekrety mieszkańców kamienicy, przed której fasadą rozpo
czyna się akcja. Już tutaj przecież Strindberg bardzo wyraźnie pokazuje, na ile ogra
niczony jest obraz świata tego ponoć tak wszechwiedzącego pułkownika. Nie potra
fi on przede wszystkim zobaczyć Roznosicielki Mleka, którą widzi tak Student, jak 
my, i która ma do odegrania w tej historii całkiem niebagatelną rolę. W dodatku 
Hummel sam ograniczoność swojej wizji w charakterystyczny sposób komentuje, 
mówiąc do Studenta: „W takim razie ma pan dar widzenia rzeczy, których nie wi
dzą inni”. Zatem już w tym akcie obraz świata przedstawionego okazuje się wyni
kiem montażu dwóch indywidualnych perspektyw, nawet jeśli jedna z nich wyraź
nie dominuje. Drugi akt Sonaty widm nie tylko udowadnia, że prezentowana dotąd 
perspektywa Hummla jest ograniczona i potrafi on dojrzeć jedynie część obrazu 
rzeczywistości. Jego rozmowa z Mumią ma przecież na celu tyleż ujawnienie praw
dy o przeszłości, ile przekonanie widzów o tym, że również obraz przeszłości stano
wi intencjonalną konstrukcję. Zależy od - czasem nawet nie do końca uświadamia
nych - zamiarów tego, który swoje wspomnienia w określonym celu przywołuje. 
Gdyby więc szukać motta do całego dramatu Strindberga, to należałoby pomyśleć 
o słowach Studenta z początku tekstu: „To dziwne, jak pewne wydarzenia można 
opowiadać w dwóch zupełnie sprzecznych wersjach”. Nadrzędnym tematem Sona
ty widm okazuje się bowiem demonstracja tego, jak punkt widzenia nieodmiennie 
i nieubłaganie ogranicza to, co widzimy; jak ze względu na ten gest kadrowania 
staje się jednym z tragicznych wyznaczników ludzkiej egzystencji. Co istotne, ogra
niczenie to dotyczy według Strindberga nie tylko scenicznych postaci, ale również 
teatralnych widzów. 

W całej swojej twórczości dla sceny autor Sonaty widm uwzględniał perspek
tywę spojrzenia widza, czyniąc go w ten sposób aktywnym współtwórcą świata 
przedstawionego i uczestnikiem scenicznych wydarzeń. W postinfernalnych dra
matach nie traktował tego wyłącznie jako skutecznego zabiegu hipnotycznego, czy
li rozwiązania wzmacniającego iluzję świata przedstawionego, jak to miało miejsce 
choćby w Pannie Julii i projektowanych dla niej dekoracjach. W dramatach post
infernalnych perspektywa widza zostaje stematyzowana i staje się najważniejszym 
sposobem odkrywania istoty świata przedstawionego i świata jako takiego. Dość 
przypomnieć palindromiczny układ scen w Do Damaszku czy będący wariacją na 
jego temat chwyt zmiany perspektywy w Grze snów. Kiedy Strindberg przemyślnie 
łączy dwie sceny plenerowe, rozgrywające się na przedzielonych cieśniną wybrze
żach Skamsund i Fagervik, by kolejno wymieniały się funkcją pierwszego planu 
i tła, to klarownie uświadamia widzowi, że ten obserwuje prezentowane mu na 
scenie teatru/świata losy Córki Indry w ich kluczowym momencie8. Nie inaczej 
dzieje się w Sonacie widm. 

8 Więcej na ten temat pisałam gdzie indziej. Por. M. Sugiera, Zobaczyć niewidzialne, [w: ] 
eadem, Upiory i inne powroty. Pamięć — Historia — Dramat, Kraków 2006, s. 273-303. 
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Pierwszy obraz Sonaty widm (bardziej niż o trzech aktach należy mówić tu o trzech 

obrazach) nie tylko pełni funkcję klasycznej ekspozycji, ale też teatralność tej ekspo
zycji wprowadza jako lejtmotyw i naczelną zasadę strukturalną. Tło wydarzeń sta
nowi brama wejściowa, parter i pierwsze piętro kamienicy. Jej mieszkańcy są tyleż 
tematem, co przedmiotem demonstracji w wypełniającej cały obraz rozmowie Stare
go ze Studentem; demonstracji odbywającej się wedle powtarzającego się schematu, 
czyli najpierw Stary nakierowuje uwagę Studenta na określoną osobę czy przedmiot 
słowami: „Widzi pan... ”, a następnie udziela stosownego objaśnienia. Ze cała scena 
stanowi zamierzoną przez autora wariację na temat figury teatru w teatrze, podkreśla 
dodatkowo sekwencja, w której siedzący na wózku Stary każę się podwieźć do słupa 
z afiszami, by sprawdzić, co tego wieczora grają w teatrze. Obudzoną w pierwszym 
obrazie Sonaty widm świadomość widza, że ogląda prezentowane mu przez kogoś 
wydarzenia pod określonym kątem, przesądzającym o tym, co w ogóle i jak może 
zobaczyć, podtrzymuje kolejne inscenizacyjne rozwiązanie. Obraz drugi, w którym 
dochodzi do demaskacji Hummla, umieszcza Strindberg w okrągłym salonie. Na 
prawo widać sień z perspektywą na zielony pokój, na lewo drzwi prowadzące do 
pokoju z hiacyntami Panny, która siedzi i czyta. Natomiast akcja trzeciego obrazu, 
wypełnionego rozmową Studenta z Panną, rozgrywa się w tym właśnie pokoju z hia
cyntami, w którego tyle widnieje okrągły salon. Trudno w bardziej czytelny sposób 
odsłonić istotę tego, co Student w swojej ostatniej kwestii nazywa „światem złud”, 
czyli pozorną uniwersalność i faktyczną zwodniczość ludzkiej wiedzy, zawsze zależ
nej od przyjętego punktu widzenia. O tym przecież, kto jest jeszcze żyjącym, a kto 
już tylko zjawą czy tytułowym widmem nie rozstrzyga on sam czy jego istota, ale 
padające nań pod określonym kątem spojrzenie innego. 

Jeśli tak wyłożyć strukturę i warunkowany nią sens Sonaty widm, to nie można 
mieć wątpliwości, że akurat tego postinfernalnego dramatu Strindberga nie sposób 
umieścić u źródła tej kategorii sztuk współczesnych, które Sarrazac nazywa grami 
snów czy polifonicznymi monodramami. Wręcz przeciwnie. Od Sonaty widm wy
wieść można inny i wcale nie mniej istotny nurt współczesnego dramatu; nurt 
takich sztuk, gdzie heteronomiczna materia nie zostaje uładzona ani w ramach 
nadrzędnej perspektywy którejś z postaci, ani nawet subiektywizującej i uspójnia- 
jącej wizji Poety, ale niejako pozostaje do dyspozycji każdego z widzów, ujawniając 
w ten sposób konstrukcyjny charakter scenicznych wydarzeń jako widzianego pod 
określonym kątem obrazu świata. W kontekście prowadzonych tu rozważań co 
innego jednak wydaje się istotne. A mianowicie fakt, że zdemaskowanie Humm
la przybiera postać jego czytelnej degradacji do poziomu zwierzęcia. W okrągłym 
salonie najpierw przecież poznajemy Mumię, która nie tylko - zgodnie z informa
cją w didaskaliach - „grucha jak papuga”9, ale też zostaje znacząco przedstawiona 

9 A. Strindberg, Sonata widm, przel. Z. Łanowski, [w: ] idem, Sztuki kameralne. Krystyna. 
Wierzyciele, Poznań, 1990, s. 85-122. Wszystkie cytaty za tym wydaniem. 
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przez służącego Bentssona: „Jej się zdaje, że jest papugą, i być może, że tak jest 
naprawdę... ”. Kiedy natomiast koło fortuny się odwraca, Mumia gładzi Hummla 
po plecach, mówiąc: „Papużko! Czy jest tam Jakub? ”. On zaś zaczyna powtarzać 
za nią jak prawdziwa papuga. Strindberg tym samym idzie o krok dalej niż jego 
rodak, Karol Linneusz. To ojcu nowoczesnej systematyki, który ze względu na 
swoją słabość do małp podważył przekonanie teologów i Kartezjusza, że zwierzęta 
jako automata mechanica nie posiadają duszy, zawdzięczamy stwierdzenie braku 
istotnych anatomicznych różnic między homo sapiens i innymi naczelnymi oraz 
w konsekwencji sformułowanie definicji człowieczeństwa jako imperatywu nosce 
te ipsum™. W Sonacie widm widać natomiast jak na dłoni, że postulowane przez 
Linneusza jako wyznacznik człowieczeństwa samopoznanie nie da się dłużej utrzy
mać jako ważna granica między człowiekiem a zwierzęciem. Nie stanowi ono prze
cież własności człowieka nie tylko jako istoty biologicznej, ale również jako istoty 
myślącej, gdyż zawsze ma zapośredniczony charakter. Samopoznanie okazuje się 
bowiem niemożliwe bez rozpoznania przez innych, czyli - mówiąc metaforycznie 
— zależy od klasyfikującego spojrzenia innych. 

Na ile historycznie zmienna definicja tożsamości ściśle wiąże się z konstrukcją 
postaci scenicznych oraz całego świata przedstawionego, pokazują wybrane prze
ze mnie przykłady dwóch bardziej współczesnych dramatów, bliskich sobie pod 
względem podejmowanej problematyki, scenicznych wydarzeń, wprost tematyzo- 
wanej relacji między ludźmi i zwierzętami, a zarazem sytuujących się wyraźnie na 
dwóch odległych krańcach spektrum form dramatycznych. Wijuny (1975)'1 Teresy 
Lubkiewicz-Urbanowicz nie tylko poddają się z powodzeniem psychoanalitycznej 
lekturze, ale również dość gładko wpisują się w paradygmat, który zapoczątkowa
ło Do Damaszku Strindberga, zaś Sarrazac nazwał polifonicznym monodramem. 
Natomiast wcześniejszy o dobre trzydzieści lat dramat Leonory Carrington La fête 
de 1’agneau (Święto jagnięcia, 1940)10 11 12 dowodzi z powodzeniem tego, że w tym 
przypadku należy raczej mówić o zamierzonym przez autorkę, surrealistycznym 
z ducha montażu konwencji i schematów przedstawieniowych, podważającym mi- 
metyczny charakter świata przedstawionego. 

10 Por. G. Agamben, Das Offene..., s. 33-38. 
11 T. Lubkiewicz-Urbanowicz, Wijuny, „Dialog” 1975, nr 12, s. 5-30. Wszystkie cytaty 
za tym wydaniem. 
12 L. Carrington, Das Fest des Lamms, przeł. H. Becker, [w: ] eadem, Ein Flanellnacht- 
hemd, Campus Verlag: Frankfurt/Main - New York 1985, s. 65-123. Wszystkie cytaty 
za tym wydaniem. 

Rozpisany na cztery odsłony dramat Wijuny początkowo zdaje się dobrze mie
ścić w tradycji scenicznych obrazków z życia wsi, tu wsi nieco baśniowej, bo usytu
owanej przez autorkę na wschodnich kresach ziem polskich. Ale zarówno dekora
cje, gdzie tradycyjny rosyjski piec i stara komoda sąsiadują z telewizorem i pralką,  
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jak charakterystyczny dla ludzi z tamtych terenów przestawny szyk zdania i leksy
kalne właściwości języka jedynie na pozór służą realistycznej charakterystyce świa
ta przedstawionego. Już wkrótce okazuje się, że swoją osobliwością uwiarygodnić 
mają nie tyle sceniczną fikcję, ile jej powolne przesuwanie się w rejony subiektywnej 
wizji; mają sprawić, byśmy niemal niepostrzeżenie obiektywny rejestr tradycyjnego 
dramatu zmienili na perspektywę intymną głównego bohatera, Cyranka. Pierw
sza odsłona kończy się oczekiwaną śmiercią jego starej matki. Natomiast przedsta
wiona w drugiej stypa okazuje się niecodziennie długa, i to nie tylko dlatego, że 
na wszystkich drogach zalegają wysokie śniegowe zaspy. Najpierw ściany trzeszczą 
od sążnistego mrozu, jakby się rozstępowały, potem faktycznie się rozstępują, żeby 
wpuścić do izby ludzi w wilczych skórach. Jeśli nawet po chwili zrzucają oni zwie
rzęce pyski niczym zapustne przebrania, to i tak nie potrafią i nie chcą zatrzeć swo
jej inności. Inności motywowanej tyleż geograficznie, co mentalnościowo. Nie są 
przecież stąd, lecz przyszli „zza rzeki”. Czy jednak na pewno to tylko „przebierań
cy”? „Żeby ona żyła, wilki nigdy by tak blisko nie podeszły” - w czwartej odsłonie 
z myślą o matce i wilkach formułuje Cyranek tę zależność, która narzuca się z coraz 
większą oczywistością w miarę, jak świat przedstawiony coraz wyraźniej rządzi się 
oniryczną logiką. W trzeciej odsłonie Wijunów stypa zmienia się na poły w wesele, 
a panna młoda w białej sukni jest zarazem zmarłą matką i kuzynką Cyranka. Re
alistyczna wiarygodność akcji okazuje się odległym wspomnieniem zwłaszcza w se
kwencji, gdzie powraca echem ostatni akt Matki Witkacego. Ni stąd, ni zowąd na
kładają się na siebie dwie czasoprzestrzenie i jesteśmy świadkami tego, jak matka 
w ciąży i ojciec Cyranka tuż przed ślubem rozmawiają o dorosłym już synu w jego 
przytomności. Natomiast w czwartej odsłonie pośród innych żywych pojawia się 
na scenie zabita siostra Cyranka, którą ten przed laty zadenuncjował. Że progresja 
akcji służy odkryciu jego tajemnicy, pokazuje najlepiej fakt, że już wcześniej siostra 
i brat, wydani w ręce obcych przez domorosłego Judasza, pojawili się w relacjach 
ludzi na stypie jako para owieczek zagryzionych pod lasem przez wilki; owieczek, 
które równie dobrze mogły być ludźmi. Lecz ujawnienie tajemnicy nie sprowadza 
się wcale do udowodnienia niegdysiejszej winy Cyranka. Siła napędowa akcji Wi
junów rodzi się z bardziej metateatralnych źródeł, gdyż nadrzędnym celem scenicz
nych wydarzeń zdaje się odsłonięcie zasady istnienia świata przedstawionego jako 
subiektywnej wizji głównej postaci. W finale czekającemu wciąż na matkę Cyran- 
kowi kuzynka rzuca prosto w twarz: „Czekaj sobie. Przed samą śmiercią mi powie
działa, że była zimna jak kamień. Nic nie czuła, nic! ”. Wtedy on z całym spokojem 
ją dusi, ludzie w wilczych skórach otaczają go ciasnym kołem, nad klęczącym obok 
trupa zwierają się kłapiące paszcze i gaśnie światło. Świat przedstawiony zapada się 
w sobie, znika, jakby wyczerpała się produkująca go energia. 

Rozwój wydarzeń w Wijunach tylko na pozór przypomina schemat akcji Króla 
Edypa, choć zapewne i w taki sposób dałoby się odczytać sens sztuki Lubkiewicz- 
-Urbanowicz, podkreślając ironię pułapki, którą w pierwszej odsłonie majstruje Cy
ranek, by następnie faktycznie sam się w nią metaforycznie złapać. Obecność ludzi 
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w wilczych skórach w całej ich ludzko-zwierzęcej dwuznaczności na to wskazuje, że 
nie konkretnego winowajcy tutaj szukamy, lecz przedzieramy się przez kolejne po
kłady symbolicznych przedstawień, starając się zrozumieć zasady funkcjonowania 
tego mechanizmu psychicznego nadrzędnego względem akcji „ja”, który te przed
stawienia w obronie przed samym sobą wyprodukował. Dlatego umieszczony przez 
autorkę w tytule neologizm jedynie po części odnosi się do rodzeństwa Cyranka, 
które w chwili śmierci wiło się po ziemi, daremnie próbując uciec poza zasięg kul 
niecelnie strzelających zabójców. Ta nazwa równie dobrze charakteryzować może 
samego Cyranka, który przeciwi się własnej istocie, nie chce przyznać i przystać na 
to, kim lub czym jest. Ktoś z wsiowych mówi przecież: „Przeciwne, jak te wijuny”. 
Zaś na pytanie, co to takiego wijuny, wyjaśnia z wahaniem: „Ja wiem, coś najgor
szego co może być”. I po raz kolejny nie musimy mieć w tym momencie do czynie
nia z oceną natury etycznej. Autorka Wijunów także dlatego osadziła akcję swojej 
sztuki w tej wsi na pograniczu realności i snu, że pozwoliło jej to pokazać ludzi, 
którzy jeszcze nie do końca potrafią odróżnić między sobą a światem; są nieodrodną 
częścią tej ziemi, którą mają czynić sobie poddaną. A zatem tytułowe wijuny, „coś 
najgorszego”, to nie tyle — czy nie tylko - przekroczenie zasad etycznych, ale też ro
dzaj zmazy, efekt zetknięcia się z tym, co nieczyste, co w człowieku zwierzęce. 

W gruncie rzeczy bohater Wijunów bardziej przypomina Peer Gynta z dra
matu Ibsena niż Nieznajomego z Do Damaszku próbującego zrozumieć własną 
istotę i powołanie. Jak Peer Gynt jest Cyranek metaforyczną cebulą, pustą w środ
ku, choć wcale nie dlatego, żebyśmy w jego wypadku też mieli do czynienia z no
woczesnym człowiekiem bez właściwości. Bohater Lubkiewicz-Urbanowicz jest 
raczej nieklasycznym podmiotem ekscentrycznym, zaś ludzi w wilczych skórach 
nazwać można za Julią Kristevą jego abjektem, koniecznym, choć wypartym wa
runkiem jego istnienia13. Tylko pod czujnym, kontrolującym okiem matki był 
Cyranek sobą, czyli w ogóle istniał jako podmiot na mocy klarownie wyznaczonej 
i przestrzeganej granicy między człowiekiem a zamieszkującą go bestią. Niczym 
bohater Stevensona rozdwojony w sobie, inny za dnia i inny nocą, człowiek i wilk. 
Akcja Wijunów zaczyna się w chwili, kiedy władza matki wyraźnie słabnie. Pod 
ścianą już czeka gotowa trumna, Cyranek świadom swego bezwstydu tym razem 
już w jej obecności konstruuje pułapkę na ludzi i stawia ją w sieni. Kiedy matka 
umiera, trumna zajmuje centrum izby, do której wkracza grupa ludzi w wilczych 
skórach, połączonych tajną komitywą z gospodarzem. Potem w którymś momen
cie siada on na miejscu, na którym zawsze siadała matka, zaburzając tak ważną dla 
konstrukcji świata przestrzenną opozycję. Wiadomość od kuzynki, że matka nic 
nie czuła, to tylko konsekwencja dotychczasowych wydarzeń. Ostatecznie odbie
ra ona bowiem rację bytu temu wszystkiemu, co Cyranek dotąd robił przeciwko 
matce, przeciwko jej czujnej obecności. Dlatego w finale Wijunów sztucznie roz

13 Por. J. Kristeva, Pouvoirs de l’horreur. Essai sur l’abjection. Editions du Seuil 1980. 
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dzielony człowiek i zwierzę stają się jednym. Znika granica między wewnętrznym 
i zewnętrznym. I znika świat, który był konstrukcja zastępczą, sublimacją abjektu, 
próbą utrzymania go na stosowny dystans. 

W tym momencie widać jak na dłoni kolejną istotną różnicę między konstruk
cją Nieznajomego w Do Damaszku i Cyranka w Wijunach. Na mocy pierwszej 
i ostatniej sceny Nieznajomy miał u Strindberga inny status niż wszystkie pozostałe 
spotkane później przez niego postacie na drodze do Azylu i z powrotem. Można za
tem powiedzieć, że metaforycznie przeglądał się on w tych postaciach, że stanowiły 
one pewne aspekty jego osobowości. O Cyranku tego powiedzieć się nie da. Nie ma 
on wiele wspólnego z tradycyjną postacią dramatyczną. Jest takim samym aspektem 
świata przedstawionego, jak wszystkie inne postacie. Z perspektywy finału widzimy 
przecież wyraźnie, że również pierwsza, tak zdawałoby się rzeczywista, bo najbar
dziej realistyczna odsłona była jedynie pozorem, sublimacyjną konstrukcją, dzięki 
której powstało „ja” jako rodzaj przedstawienia i istniało o tyle, o ile z samego siebie 
robiło przedstawienie. Nazwać więc można Wijuny negatywem Do Damaszku jako 
formy dramatycznej. U Strindberga sceniczna akcja pozwala widzom stworzyć so
bie odpowiedni obraz Nieznajomego, wypełnić jego pusty kontur jak ręka lalkarza 
pacynkę. U Lubkiewicz-Urbanowicz rozwój wydarzeń prowadzi do nieuchronnego 
wniosku, że Cyranka de facto nie ma i nigdy nie było jako klasycznego podmiotu, 
i tym samym jako tradycyjnej postaci dramatycznej. Na scenie pojawił się tylko 
jako jej symulakrum, stworzony na obraz i podobieństwo. 

W Wijunach świat przedstawiony i wszystkie postacie istnieją na mocy binar
nych opozycji i wyznaczanych przez nie klarownych granic, zaś jednym z celów 
akcji jest ujawnienie gestu oddzielenia, znajdującego się u samych podstaw ich 
istnienia. Dlatego też tak wiele tu dwuznaczności, przemieszczeń i zagęszczeń, ist
niejących na równych prawach odmiennych wykładni, ucieleśnionych metafor 
i zmienionych na moment w metaforę ciał. W La fête de 1’agneau zupełnie inaczej. 
Leonora Carrington, która z dwoma swoimi płótnami brała udział w wielkiej wy
stawie surrealistów w 1938 roku, także jako dramatopisarka pozostaje wierna ty
powym dla nich zasadom montażu. Elementy znanego i przyjaznego nam świata 
składa w heterogeniczną całość w taki sposób, aby nagle stała się ona cudownie 
i zarazem przerażająco obca, niesamowita, zaskakująca i w tym zaskoczeniu ujaw
niła to, co zwykle umyka codziennej percepcji. Podczas jednak gdy Lubkiewi
cz-Urbanowicz starała się podejmować operację na percepcji i przyzwyczajeniach 
widza prawie niepostrzeżenie, dokonywać jej jakby w znieczuleniu, Carrington 
przeprowadza ją w pełnej przytomności widzów, o ile nie wręcz demonstracyjnie, 
choć nieco inaczej niż René Magritte czy Max Ernst. Przyzwyczaiły nas obrazy sur
realistów, bardziej przecież znane niż inne dziedziny ich twórczości, że montaż ma 
tu zwykle miejsce w obrębie kadru, że przestrzega zasad, które wyznaczył André 
Breton w swoim słynnym powiedzeniu o nieoczekiwanym spotkaniu maszyny do 
pisania z parasolem na stole operacyjnym. Dominację montażu wewnątrz kadru, 
utożsamianego z poetyką oniryczną, z zagęszczeniami i przesunięciami typowymi 
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dla marzeń sennych potwierdzają także najbardziej znane dramaty surrealistycz
ne, czyli Fontanna krwi Antonina Artauda i Hamlet Louisa Bunuela. Tymczasem 
w twórczości Carrington montaż rządzi się zupełnie innymi zasadami. Jeśli nawet 
coś w obrębie kolejnych odsłon i sekwencji zakłóca przyzwyczajenia widza, to au
torka zarówno reakcjami samych postaci, jak odpowiednio dobranymi konwen
cjami retorycznymi i uwierzytelniającymi stara się go przekonać, że to, co osobliwe 
należy do cech konstytutywnych świata przedstawionego, że każdy jego obraz jest 
jak najbardziej organiczny, wycięty z jednego kawałka tej samej materii. 

Pomagające uwierzytelnieniu oddalenie w czasie i konwencja opowieści ba
śniowej pojawia się także tutaj, choć akcja nie rozgrywa się jak w Wijunach na za
pomnianej przez Boga i świat kresowej wsi, ale po drugiej stronie społecznego 
spektrum: w arystokratycznym pałacu, gdzie z dystynkcją jada się krewetki, po po
łudniu pija kieliszek porto i wszyscy - tak ludzie, jak zwierzęta — w dziwnym na
pięciu czekają na wyczuwalny już w powietrzu śnieg. Akcja pierwszego aktu La fête 
de 1’agneau ma miejsce w salonie starej Pani Carnis, gdzie rokokowe meble dają 
stosowne tło do konwersacji niczym ze sztuk Mariveaux na temat domniemane
go nadużywania imbirowego wina przez jej syna Philipa oraz jego intymnych re
lacji z drugą, o wiele młodszą żoną, dziką w mowie i reakcjach Theodorą, która 
mimo miodowego miesiąca prawdopodobnie nie zaspokaja jego męskich potrzeb. 
Z równą oczywistością jak tematy salonowych rozmów i niezapowiedziana wizyta 
pierwszej żony Philipa pojawia się w salonie Pani Carnis jej ulubiony pies Henry, 
który nie dość, że mówi, to jeszcze wkrótce okaże się ojcem jej młodszego syna, 
przystojnego Jeremiego z głową wilka, srebrzystego jakby urodził się w zasypanym 
śniegiem kraterze wygasłego wulkanu. Właściwą akcję rozpoczyna pojawienie się 
pasterza z kolejną już zagryzioną owieczką w ramionach, a następnie widok jego 
pozbawionych głowy zwłok, które w zamykającej tej akt sekwencji wpadają przez 
otwarte drzwi do salonu i leżą niczym „osobliwa Madonna z dzieciątkiem”. 

Jak salon w pierwszym akcie La fête de 1’agneau, tak nieużywany od dawna, 
choć chętnie odwiedzany przez obie żony pana domu pokój dziecięcy stanowi sto
sowne kulisy dla spotkania o wczesnym świcie Theodory z Jeremim i ich deklaracji 
wiecznej miłości, przypieczętowanych toastem z owczej głowy pełnej krwi paste
rza, nalanej przez usłużnego nietoperza-podczaszego. W tym miejscu nie dziwi 
ani pochód upiornych pozostałości okrutnych dziecięcych zabaw, który otwiera 
martwy kanarek z okiem wydłubanym wiecznym piórem, ani pojawienie się Pani 
Carnis w postaci ubranej na biało ośmioletniej dziewczynki, starczym głosem na
wołującej swego ulubionego psa. Nie dziwi tym bardziej, że w drugiej odsłonie 
tego aktu wracamy do salonu, gdzie pan domu bardzo przytomnie wzywa poli
cję, zarządzając polowanie na mordercę owiec i ich pasterza. W równie oczywisty 
sposób prezentuje Carrington trzecie miejsce akcji - odludną, wąską dolinę w gó
rach, gdzie w noc księżycowej pełni gromada owiec, strojna w girlandy z kwiatów, 
tańczy do muzyki grającego na flecie kozła, świętując Boże Narodzenie. Potem 
w tanecznym kręgu pojawia się czarna jak kruk Mary z pozłacanymi kopytkami 
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i okazuje się, że na gałęzi dębu w przebraniu archanioła Gabriela ukrywa się Jere
my i Theodora, czekając na swój udział w świątecznej uczcie. Kiedy nóż Jeremiego 
sięga ofiary, słychać zbliżające się odgłosy nagonki. Jeremy ucieka z łupem, a Theo
dora zostaje w kałuży świeżej krwi, załamując ręce w geście tragicznej heroiny. Co 
istotne, w tej odsłonie wprost nawiązującej do tytułu dramatu, typowa dla rytu
alnych ceremonii transgresja nie dotyczy granicy między człowiekiem a zwierzę
ciem, choć zwierzęta po części zachowują się tu jak ludzie. Tytułowe święto jagnię
cia ma jawnie teatralny charakter, posunięty wręcz do parodii, z równie ironicznie 
przedstawionymi jako widzowie Jeremim i Theodorą, najżywiej zainteresowanymi 
podtrzymaniem iluzji rozgrywającego się przed ich oczami spektaklu. Pokazując 
rytuał przez deformujący pryzmat parodii, Carrington zręcznie zwraca uwagę rze
czywistych widzów na formę, styl i sposób jego przedstawienia. Tematyzuje sam 
teatr, by następnie wykorzystać to w ostatniej odsłonie swego dramatu. 

W zasypanym śniegiem ogrodzie, gdzie woda w fontannie zamarzła w naj
osobliwsze kształty, rozgrywa się ostatnia odsłona La ftte de 1’agneau-, odsłona, 
którą bez przesady nazwać można rodzajem parady wszystkich dotychczasowych 
przedstawieniowych konwencji i schematów. Najpierw pojawia się Pani Carnis 
z robótką na drutach, zaniepokojona o los Jeremiego, z nieodłącznym psem Hen- 
rym, by być świadkiem tajnego spotkania własnej matki z kochankiem, którego 
wielkim czarnym psem szczuje zazdrosny mąż, oraz tego, jak ona sama w wieku 
ośmiu lat poszukuje ulubionego psa. Potem wracają z pościgu myśliwi, na noszach 
tryumfalnie wnosząc zwłoki wilkołaka. Pani Carnis „nagle pada na ziemię, pełza 
w kółko na czworakach i skowyta i szczeka jak pies”, a następnie w tej samej pozie, 
na czworakach, zamyka pochód, który znika we wnętrzu pałacu. Wtedy w ogro
dzie dochodzi do pożegnania Theodory ze śnieżnobiałym mężczyzną bez głowy, 
który w lewej ręce trzyma zakrwawioną maskę wilka. Jeremy powoli blaknie i roz
pływa się w powietrzu, a akcję kończy żałobna muzyka, której towarzyszą szlochy 
i odgłosy klaszczących dłoni oraz zapewnienia Theodory: „Do zobaczenia Jeremy, 
kocham cię. Do zobaczenia, do zobaczenia, do zobaczenia... ”. 

Nic lepiej niż ostatnia odsłona La fête de 1’agneau nie pokazuje nadrzędnej zasady 
strukturalnej tego dramatu. Leonora Carrington świadomie dzieli jedną opowieść 
na odpowiadające kolejnym odsłonom fragmenty, by następnie każdy zrealizować 
w innej przedstawieniowej konwencji; konwencji, która zapewniając wiarygodność 
we własnych ramach nieuchronnie odsłania zarówno arbitralność swoich zasad, 
jak mimetycznych relacji z rzeczywistością w chwili, kiedy znajdzie się obok innej 
konwencji, równie uzurpującej sobie prawa do wiarygodności. André Breton mó
wił o nieoczekiwanych spotkaniach elementów pochodzących z różnych dziedzin 
codziennych doświadczeń w tej samej przestrzeni, przestrzeni malarskiego płótna. 
Leonora Carrington piszę tekst dramatyczny, a więc zamiast montażu przestrzen
nego, zestawienia niejednorodnych fragmentów w ramach jednego kadru, wybiera 
montaż w czasie, prezentując sceniczną akcję ubraną w niedopasowane części gar
deroby niczym strach na wróble. Jednak i do wykorzystanego przez nią montażu 
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odnoszą się znakomicie słowa Maxa Ernsta, który nie miał wątpliwości, że efekty 
zestawiania niejednorodnych elementów nie tylko podważają „podstawowe zasady 
tożsamości”, ale również „negują tradycyjny koncept autora”14. A jeśli tak, to La fête 
de 1’agneau znajduje się na drugim biegunie kategorii sztuk określanych przez Strind- 
berga i Sarrazaca mianem gry snów, gdyż eliminuje możliwość istnienia Poety nawet 
jako kogoś, kto relacjonuje przeczące codziennej logice sceniczne wydarzenia, zara
zem nadając im nadrzędną sankcję spójności. Akcja sztuki Carrington przedstawia 
się niejako sama, bez pośrednictwa relacjonującego Poety, korzystając jedynie z tych 
narracyjnych, dramatyczno-teatralnych konwencji, które akurat ma na podorędziu. 
Niezapośredniczona ani przez pryzmat którejś z postaci, ani przez pryzmat autora 
jest więc w tym sensie autonomiczna, choć z pewnością ani subiektywna, ani obiek
tywna. Zależy przecież od konwencji przedstawieniowych i w dodatku demonstru
je tę zależność jako jedną z podstawowych racji swego istnienia. Nie istnieje żadna 
rzeczywistość, do której odsyła i którą potwierdza La fête de 1’agneau - tylko różne 
sposoby jej scenicznego reprezentowania. Tym samym jako istotna część akcji zosta
je stematyzowany także odbiorca. To przecież ze względu na niego, na jego punkt 
widzenia, przyzwyczajenia i oczekiwania odbiorcze sceniczne wydarzenia przybrały 
określoną postać. Lecz co dzieje się z tradycyjną koncepcją scenicznej postaci, kiedy 
dramat przestaje zabiegać o stworzenie wiarygodnej iluzji świata przedstawionego, 
a odsłania się jako zamierzony montaż różnych dyskursów? 

14 Cyt. za: H. Foster, Compulsive Beauty, MIT Press: Cambridge, Massachusetts-London 
1995, s. 81. 

W pierwszym akcie La fête de 1’agneau dochodzi do interesującej w kontekście 
tego pytania i dotychczasowych rozważań wymiany zdań. Kiedy Philip dowiaduje 
się, że już kolejną owcę znaleziono martwą, mówi do pasterza: „Człowiek czy zwie
rzę, tę bestię trzeba schwytać... i zabić”. Na co Joe Green w znaczący sposób mu od
powiada: „A jeśli to ani człowiek, ani zwierzę, co wtedy? ”. W świecie przedstawio
nym przez Leonorę Carrington panuje swoisty stan wyjątkowy, gdyż podstawowa 
metafizyczno-polityczna opozycja między człowiekiem a zwierzęciem została pozba
wiona racji bytu. Tak Jeremy z głową wilka, jak prezentujące w tańcu „świetną pracę 
nóg” owce czy dzika Theodora, która na odgłos przechodzącego nieopodal pałacu 
stada wyskakuje przez zamknięte okno, a następnie pojawia się z wyraźnym śladem 
krwi w kąciku ust, nie są ani ludźmi, ani zwierzętami, gdyż ta klasyfikacja zależy od 
spojrzenia innego, nie dotyczy ani ich właściwości, ani przymiotów. Bardzo wyraź
nie w dramacie Carrington widzimy tylko te aspekty postaci, które pozwala zoba
czyć dana konwencja czy dyskurs. A ponieważ konwencje się zmieniają, to na pozór 
oglądamy tę samą postać, gdyż wciąż określa ją to samo imię i rozpoznają pozostałe 
postacie na scenie, ale w formie kolejnych odbić w zmieniających ją i deformujących 
lustrach. Sieć różnych dyskursów, dzięki którym przedstawia się nam sceniczna opo
wieść, demontuje tradycyjny koncept postaci jako jedności. Pokazuje postać jako 
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symulakrum, które powstaje na użytek każdego z tych dyskursów i jedynie w jego 
ramach stanowi trudny do podważenia, wiarygodny wizerunek człowieka. 

Analizowane przeze mnie teksty mieszczą się bez wątpienia w odmiennych dra- 
matyczno-teatralnych kategoriach. Wijuny to skrajny przykład polifonicznego mo
nodramu w tradycji Do Damaszku, natomiast La fête de 1'agneau to sceniczny mon
taż o wyraźnie metateatralnym charakterze niczym Sonata widm. W bardzo podobny 
sposób ilustrują one jednak tezę Agambena z przywoływanej już tu książki, na długo 
zanim została ona sformułowana. Co więcej, obie te sztuki pozwalają pokazać, na ile 
efektem ubocznym procesów upowszechniania się tych humanistycznych koncepcji 
stała się także tradycyjna koncepcja postaci scenicznej jako jedności psychofizycznej, 
w odróżnieniu od innych form życia posiadającej świadomość samej siebie i zdolnej 
do zmiany swej egzystencjalnej sytuacji zarówno poprzez autorefleksję, jak i celowe 
działanie. Ani Wijuny, ani La fête de 1’agneau nie po to przecież w punkcie central
nym akcji i świata przedstawionego stawiają kwestię człowieczeństwa, powracając 
do podstawowej dla niej granicy między człowiekiem a zwierzęciem, by szukać no
wych sposobów zdefiniowania własności homo sapiens. Raczej świadomie podważają 
tradycyjną dychotomię, oba człony opozycji wprawiając w oscylację, by zademon
strować dotychczasowy mechanizm działania maszyny antropologicznej, która pro
dukowała definicje człowieczeństwa, za każdym razem oddzielając człowieka wyraź
nie od świata niższych gatunków. W sztukach Lubkiewicz-Urbanowicz i Carrington 
człowieczeństwo i zwierzęcość tracą dotychczasowy esencjonalny charakter, bowiem 
nie sposób ich definiować na podstawie odmiennych cech ciał i ich funkcjonalnych 
własności, jak czynią to tradycyjne typologie biologiczne, fizjologiczne czy antro
pologiczne. Te dwa dychotomiczne terminy okazują się warunkującą wzajem swe 
sensy parą pojęć; pojęć, które odsyłają do siebie i siebie wzajem określają, a zatem 
zamkniętych w systemie wzajemnych odniesień pozbawionym referencji do jakiej
kolwiek uprzedniej wobec nich rzeczywistości. Autorki obu sztuk przeprowadzają 
tę swoistą dekonstrukcję tradycyjnych wyobrażeń o człowieku za pomocą odmien
nych strategii auto refleksyjnych, odsłaniając podstawowy dla odbioru teatralnego 
fakt - to mianowicie, że klasyczna postać pozorująca swój antropomorfizm to za
wsze jedynie symulakrum. Odsyła ono nie tyle do obiektywnej rzeczywistości, co 
raczej do świata naszych wyobrażeń i fantazmatów, a także do umiejętności czytania 
scenicznych konwencji, które każą nam w scenicznych konstruktach rozpoznawać 
ludzi z krwi i kości. Tymczasem łudząco podobni do tradycyjnych postaci, lecz przy 
bliższym oglądzie w swej istocie odmienni bohaterowie-symulakra Wijunów i La fête 
de 1’agneau demonstracyjnie pokazują swój status przedstawienia, status scenicznych 
kopii bez oryginału, każąc nam zadawać sobie pytania o źródło naszych przekonań 
o człowieczeństwie. Zarazem także stawiają pod znakiem zapytania cały dotychcza
sowy paradygmat dramatyczno-teatralny, który tak chętnie i przekonująco podawał 
się dotąd za wierną kopię pozateatralnego świata i lustro dla międzyludzkich relacji 
fundowanych na klasycznych ujęciach ludzkiej podmiotowości. 
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