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Między afazją a logoreą „małych ludzi”
(od Kalibana Szekspira do Heidi Hoh Pollescha)

Gdzie szukać protoplastów postaci tzw. „małego” czy zwykłego 
człowieka, która od lat siedemdziesiątych XIX wieku, czyli od czasu 
wystąpienia zaangażowanych społecznie naturalistów, zaczęła coraz 
częściej pojawiać się na teatralnych scenach już nie tylko w komedii, ale 
również w poważnych gatunkach dramatycznych? Gdzie szukać proto
plastów tego demonstracyjnie pokazywanego w teatrze przedstawiciela 
warstw nieuprzywilejowanych czy rozmaicie definiowanych grup spo
łecznego marginesu, niewykwalifikowanych robotników, mieszkańców 
biednych przedmieść czy różnorako napiętnowanych outsiderów, tych 
niewinnych ofiar alienującego procesu socjalizacji czy w jego bardziej 
współczesnej odmianie ofiar ubezwłasnowolniającej dominacji nowych 
mediów; niewinnych ofiar, które na tyle mocno uwewnętrzniły opresyj- 
ne mechanizmy, że zrosły się z nimi na stałe w trudne do krytycznego 
opisania jedno?

Dramatopisarze, którzy przedmiotem scenicznej akcji czynili stu
dium życia tak rozumianych „małych ludzi”, zwykle do minimum re
dukowali bieg wydarzeń i przyjęte powszechnie środki dramaturgicz
nego wyrazu, koncentrując swoją uwagę na przekonującej, ale zarazem 
„obiektywnej” prezentacji wybranego wycinka świata i konfiguracji 
kilku zaledwie postaci - ich języka, gestów, zasad interakcji. Starali 
się w ten sposób uzyskać przede wszystkim zamierzony efekt wierno
ści nie tyle teatrowi (jego obowiązującym w danym momencie drama
tycznym formom i odpowiadającym im środkom wyrazu), a w później
szym okresie nie tyle nowym mediom oraz rozpowszechnianej przez 
nie wersji rzeczywistości, ile - pozornie niczym niezapośredniczonej 
- „rzeczywistej rzeczywistości”. Niejako z samego założenia mia
ło to gwarantować zaangażowanie i empatię widzów, zmieniając teatr 
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z dziedziny sztuki w obszar społecznych interwencji, gdzie miejsce 
estetycznych kwalifikacji zająć winne zasady etyczne i humanistyczne 
ideały. I aby już samym charakterem świata przedstawionego przycią
gnąć uwagę publiczności, sceniczny artefakt chętnie uchodził za wier
ne odbicie tego „zwykłego” świata, o którym dramat i teatr zwykle za
pomina, szukając postaci, zdarzeń i losów szczególnych, wyjątkowych 
i dramatycznych. Dlatego nawet w pisanych dziś tekstach postdrama- 
tycznych, gdzie wywróceniu na nice podlegają najbardziej podstawowe 
tradycyjne kategorie i środki wyrazu, gdzie zamiast postaci pojawiają 
się trudne do identyfikacji głosy lub jawnie odautorski montaż cytatów, 
zaś atrofii ulega interakcja w formie dialogu, to nadal w centrum zain
teresowania zaangażowanych dramatopisarzy pozostaje klasycznie pod 
wieloma względami definiowana sceniczna postać, sposoby jej przeko
nującej charakterystyki pośredniej i bezpośredniej oraz maksymalnego 
uwiarygodnienia.

Choć kolejne fale „neorealizmu” próbowały za każdym razem na 
nowo ustanawiać „bezpośredni” związek między teatrem a codzienną 
rzeczywistością, to jednak techniki przedstawieniowe i środki wyrazu 
tworzące pożądany i historycznie zmienny „efekt realności” central
nej postaci „małego człowieka” nie zawsze należały do domeny tra
dycyjnie określanej i identyfikowanej jako poetyka realistyczna. Jedną 
z głównych przyczyn takiej pozornej niezgodności wydaje się fakt, że 
najczęstszą zasadą postępowania dramatopisarzy było najpierw po
twierdzenie wyobrażeń widzów na temat rzeczywistości zgodnie z ich 
przyzwyczajeniami odbiorczymi, a następnie mniej lub bardziej rady
kalne podważenie tak jednych, jak drugich, a więc niekiedy również zu
pełnie bezpardonowe pokazanie tego, co pozornie „normalne”, jako do 
głębi „nienormalne”; tego, co heimatliche (rodzinne, oswojone), jako 
unheimliche (niecodzienne, niesamowite). To zamierzone krytyczno- 
-analityczne oddziaływanie tak scenicznych postaci, jak otaczającego je 
fikcyjnego świata okazywało się zwykle ważniejsze od postulowanego 
za każdym razem „wiernego” naśladowania rzeczywistości. Nie tyle za
tem relacja między światem scenicznym i pozateatralną rzeczywistością 
decydowała o pożądanym efekcie realności, ile podjęcie dialogu z od
biorcą poprzez przywołanie a następnie podważenie obowiązujących 
konwencji przedstawieniowych. Dlatego także w XX wieku autorzy- 
-realiści chętnie korzystali z takich choćby na pierwszy rzut oka niety
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powych dla poetyki realizmu rozwiązań, jak technika kolażu, parabola, 
monolog czy songi. Ich sposób użycia i funkcja zmieniały się jednak 
zależnie od tego, jaki typ kontaktu z odbiorcami zamierzał nawiązać 
autor, czy szło mu przede wszystkim o wywołanie wrażenia obcowania 
z „wiernym” obrazem pozateatralnego świata i współczującego zaanga
żowania, czy też chciał może skłonić widzów do krytycznej refleksji; 
refleksji nie tylko na temat sportretowanego na scenie świata, ale rów
nież samego widza jako jego integralnej części.

Jednym z dominujących sposobów charakterystyki postaci „małe
go człowieka” w kolejnych odmianach teatru realistycznego, w latach 
siedemdziesiątych nazywanego teatrem codzienności, niezależnie od 
wspomnianych wyżej przemian technik przedstawieniowych, nie
zmiennie pozostaje pokazanie relacji między językiem, możliwościami 
i ograniczeniami jego ekspresji a ciałem i cielesnymi zachowaniami, 
motywowanymi zwykle psychologicznie czy socjologicznie. To bo
wiem język postaci - obok kostiumu - stanowił na teatralnej scenie od 
początku ważny sygnał miejsca zajmowanego w społecznej hierarchii. 
Dlatego jednym z protoplastów współczesnego „małego człowieka”, 
o których na wstępie pytałam, mógłby być na przykład Kaliban z Bu
rzy Szekspira, „dziki i potworny niewolnik”1, którego zniekształcone 
ciało, pół człowieka i pół ryby, oddaje w scenicznym znaku tyleż jego 
niechlubne pochodzenie („bękart diabelski” i „pomiot wiedźmy”), co 
sprzeczną z ideałem oświeconego człowieka prymitywną i racjonalną 
myślą nieokiełznaną nieobyczajność, płynącą z dominacji zwierzęcego 
pierwiastka nad typowo ludzką duchowością. Kalibana oglądamy jed
nakże na teatralnej scenie dopiero w chwili, kiedy przeszedł już pod
stawową edukację i dzięki dobrej woli Prospera nauczył się popraw
nie nazywać siebie i zjawiska otaczającego go świata. „Bez tych lekcji 
- przypomina Miranda, nieodrodna córka swego ojca - Byłbyś do dzi
siaj dzikusem, niezdolnym / Do ujmowania swoich pragnień w słowa 
/1 bełkoczącym jak najgłupsze bydlę”. To niezwykle istotne, co mówi 
Miranda, nawet jeśli sam Kaliban bez wahania kwestionuje wartość 
edukacji. „Cały zysk z waszej nauki języka, / Że umiem teraz przekli

1 W. Shakespeare, Burza, tłum. S. Barańczak, [w:] idem, Burza. Zimowa opo
wieść, W drodze: Poznań 1991.
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nać” - wyrzuca nie bez racji swoim nauczycielom. Niezależnie jednak 
od tego, czy niewolnik chwali czy też przeklina swego pana, to na sce
nie musi umieć posługiwać się tym podstawowym narzędziem teatral
nej komunikacji, jakim jest język. Język, który w Burzy zdaje się jesz
cze na tyle giętki, by - choć przecież w ustach Kalibana to język cudzy 
i nabyty w procesie wymuszonej edukacji - wyrazić wszystkie intencje 
mówiącego, a przy tym również na tyle na pozór neutralny, że zdaje się 
w żaden sposób nie zabarwiać emocji i nie zniekształcać stanowiska 
tego, kto nim się aktualnie posługuje.

Sytuacja wyglądała już zupełnie inaczej, kiedy pod koniec lat sześć
dziesiątych XX wieku Aimé Césaire, francuskojęzyczny poeta z Mar
tyniki, z pełną świadomością potrzeby zakwestionowania przyjętego 
powszechnie uniwersalizmu wizji świata Szekspira z punktu widzenia 
aspirujących do niepodległości krajów tzw. trzeciego świata, przepisał 
Burzę „dla czarnego teatru” jako Une tempête (1969). Ta jedna z pierw
szych znanych i uznanych postkolonialnych przeróbek europejskiego 
kanonu ma w tym kontekście znaczenie przede wszystkim dlatego, że 
w swojej postkolonialnej wersji podboju Nowego Świata Césaire w no
wy sposób opisał relację między czarnym niewolnikiem Kalibanem 
a tym językiem, którego nauczył go biały kolonizator, Prospero. Za 
oryginałem Szekspira wielokrotnie wylicza tu Prospero swoje zasługi: 
„Dzikusie! Prymitywna bestio, którą wychowałem, uformowałem, którą 
wyniosłem ze stanu zwierzęcia...”2. Kaliban odpowiada mu jednak sło
wami, które jednoznacznie ujawniają ideologiczny charakter jego wy
uczonego i jedynie na pozór neutralnego języka. To przecież nie tylko 
sprawne narzędzie nazywania rzeczy i zjawisk oraz podstawa między
ludzkiej komunikacji, ale także skuteczny sposób kształtowania świata 
oraz narzucania sobie i innym jego pożądanego obrazu. Kiedy w finale 
sztuki Césaire’a Kaliban wyjaśnia Prosperowi, dlaczego musi „zwymio
tować jego białą truciznę”, to nie pozostawia zarazem wątpliwości co 
do rzeczywistej funkcji wyuczonych kiedyś słów, rzekomo ściśle przy
legających do nazywanych przez nie przedmiotów i czynności:

2 A. Césaire, Une tempête, Paris 1969. Jeśli nie zaznaczono inaczej, we wszystkich 
przypadkach cytowane fragmenty we własnym tłumaczeniu.

Prospero, jesteś wielkim iluzjonistą: / Kłamstwo, ty je dobrze znasz. /1 tyle 
mi naopowiadałeś kłamstw, / kłamstw o świecie, kłamstw o mnie samym, / 
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że wreszcie narzuciłeś mi / obraz mnie samego;/ Prymitywny, jak mówisz, 
/ mało pojętny, tak właśnie kazałeś, bym siebie widział, / i właśnie tego 
obrazu dziś nienawidzę!

Kaliban w Une tempête już dobrze wie, że Prospero nauczył go 
języka jedynie po to, by czarny niewolnik lepiej rozumiał i sprawniej 
wykonywał wydawane mu polecenia. By za własną, a zarazem jedynie 
możliwą przyjął narzuconą mu w ten sposób wizję świata i nawet nie 
próbował buntować się przeciwko wyznaczonemu miejscu w społecz
nej hierarchii, zależnej ponoć od uniwersalnej „natury” tego świata. 
Dlatego Cćsaire oświadczyć każę byłemu niewolnikowi, że bez waha
nia odrzuca nadane mu kiedyś imię i przestaje być Kalibanem:

Nazywaj mnie X. Tak będzie lepiej. Jakbyś wołał człowieka bez imienia. 
Albo dokładniej człowieka, któremu skradziono jego imię. [...] Za każdym 
razem, kiedy mnie zawołasz, będziesz przypominał tę podstawową praw
dę, że mi wszystko ukradłeś, nawet moją tożsamość! Uhuru!

A zatem Kaliban u Césaire’a odmawia dalszego uczestnictwa 
w dyskursie kolonizatorów, w którym już sam wyuczony system języ
kowy i profilowany przezeń obraz świata narzuca mu pozycję niewol
nika. Tym samym wyjście poza parametry językowej kontroli staje się 
w przepisanej na fali postkolonializmu Burzy Szekspira pierwszym kro
kiem na drodze do pełnego odrzucenia politycznej dominacji.

Kończący w Une tempête przywołaną tu kwestię Kalibana okrzyk 
„Uhuru!” oznacza w języku suahili „wolność dla niewolników”. Trudno 
o lepszy dowód na to, że zbuntowany bohater Césaire’a odwołać się 
może do innego języka niż tylko ten narzucony mu w procesie edukacji 
przez kolonizatorów; odwołać się może do języka, który w nienaruszo
nym stanie przechował zapis doświadczeń jego przodków i dlatego sta
nowi źródło alternatywnej wiedzy o świecie, źródło zapomniane przez 
lata z cudzego wyroku, ale wciąż możliwe do odszukania i wykorzy
stania. Europejscy potomkowie Szekspirowskiego Kalibana nie mieli 
takiego szczęścia. Nie tyle przecież narzucono im przemocą język cu
dzy, razem z właściwym mu obrazem świata i systemem wartości, ile 
raczej wydziedziczono ich z języka macierzystego, odbierając tym sa
mym możliwość nie tylko pełnoprawnej obecności na teatralnej scenie, 
gdzie mieli zarezerwowane miejsce tylko w komedii i farsie, ale przede 
wszystkim możliwość sensownej i godnej egzystencji w pozateatralnym 
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świecie. Z tego też względu niedostatki językowej ekspresji zaczną pod 
koniec XIX wieku sygnalizować w europejskim dramacie nie tylko nie
umiejętność i niemożność wyrażenia uczuć i myśli zgodnie z wymogami 
poetyki dramatu, ale także ich daleko idącą degenerację lub kompletny 
zanik w realnym świecie, każąc pod powierzchnią kalekiej mowy na sce
nie domyślać się zdegradowanego człowieczeństwa, egzystencji na gra
nicy dzielącej ludzi od bezmyślnych zwierząt. Jeśli zatem podstawowe 
medium tradycyjnego dramatu stanowi dialog, to w szczególny sposób 
w scenicznych utworach przedstawiających bohaterów z wielorako defi
niowanych warstw nieuprzywilejowanych temat społecznego wydziedzi
czenia łączy się nierozerwalnie z kwestiami autotematycznymi i metate- 
atralnymi. Nie bez przyczyny wątek wydziedziczonego z języka i świata 
Kalibana Odnajdziemy w dramacie Woyzeck Georga Biichnera, który czę
sto nazywa się pierwszą współczesną tragedią. Współczesną właśnie dla
tego, że jej autor miał odwagę w gatunku dramatycznym sytuowanym 
na samym szczycie literackiej hierarchii i wymagającym określonych 
również pod względem ich społecznego pochodzenia bohaterów, podjąć 
aktualny temat z policyjnej kroniki wypadków, temat morderstwa z za
zdrości popełnionego przez podrzędnego garnizonowego golibrodę. Ale 
nie tylko. Büchner pełnoprawnym bohaterem scenicznym uczynił taką 
postać, która nie potrafi na tyle sprawnie posługiwać się artykułowanym 
językiem, by przystępnie objaśnić motywy i cele swego postępowania. 
A zatem, zgodnie z obowiązującymi zasadami poetyki tego rodzaju lite
rackiego, żadną miarą nie spełnia podstawowych kryteriów, by móc się 
znaleźć na scenie jako spiritus movens akcji tragedii.

Napisany pod koniec lat trzydziestych XIX wieku a wydany dru
kiem dopiero w 1913 roku dramat Büchnera dotarł do nas w formie na 
tyle luźnych scen, że układać je można na co najmniej kilka sposobów, 
odmiennie kształtując tyleż sceniczną formę Woyzecka, co nadrzęd
ne sensy jego akcji. Jeśli punktem wyjścia uczynić tę scenę, w której 
porządkując w koszarach osobiste rzeczy i pamiątki, Woyzeck z ksią
żeczki wojskowej odczytuje swoje dane osobowe, to wówczas cała 
akcja wyraźnie nabierze subiektywnego charakteru niczym w ekspre- 
sjonistycznym Ich-Drama. Jeśli zaś z kolei dramat rozpocząć od sceny 
na jarmarku, podpowiadającej czytelne analogie między człowiekiem 
a zwierzęciem, to wówczas los Woyzecka i Marii stanie się niemal sce
niczną ilustracją tezy o drzemiącej w człowieku bestii; ilustracją o nie
zaprzeczalnie moralizatorskim wydźwięku. Natomiast umieszczenie 
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w charakterze prologu opowieści o biednym dziecku, które kolejno 
odwiedza księżyc, słońce i ziemię, coraz bardziej samotne w świecie, 
gdzie nic nie jest tym, czym się z pozoru wydaje, uczyni z tego same
go tekstu rodzaj alegorycznej przypowieści. Niezależnie od możliwych 
konfiguracji scen, od ich teatralnego kształtu i wymowy, jedno wszak
że nie ulegnie większej zmianie: za każdym razem o tragicznym losie 
Woyzecka przesądzać będzie przepaść między językiem, ,ja” i światem. 
Niesprawiedliwe stosunki społeczne, medyczne eksperymenty Doktora, 
bezduszna wojskowa tresura czy zdrada Marii służą u Büchnera jedynie 
temu, by w świecie przedstawionym i w obrazie międzyludzkich rela
cji unaocznić pogłębiającą się alienację tytułowego bohatera; alienację, 
której podstawowym źródłem pozostaje niemożność wyrażenia w żad
nym dostępnym mu języku dręczącego go egzystencjalnego niepokoju. 
Ani zapisana w formie przysłów wiedza ludowa, ani język równych mu 
statusem Andresa czy Marii, ani wyższych w hierarchii Doktora czy 
Tamburmajora, ani dostojnie-archaiczny język biblijnych przypowieści 
nie pozwalają Woyzeckowi wyrazić tego, co czuje: każdy sposób wyra
żania i komunikacji bezpowrotnie go zdradza, oddzielając niemożliwą 
do przekroczenia granicą nie tylko od innych, ale i od samego siebie. 
Woyzeck w tragedii Büchnera zabija niewierną Marię, realizując jakiś 
rzekomo pierwotny, a też wyraźnie względem niego zewnętrzny impe
ratyw moralny, jakby prefigurował późniejszy i rzeczywisty gest fran
cuskiego filozofa Louisa Althussera. Woyzeck zabija, bo zabójstwo oka
zuje się dla niego jedyną możliwością ekspresji i zaświadczenia o sobie. 
Tak przynajmniej - jak można by sądzić - jedno z doniesień współcze
snej mu kroniki policyjnej odczytał u progu lat trzydziestych XIX wie
ku Georg Büchner, kiedy jako pierwszy z grona dramatopisarzy zdecy
dował się podnieść do poziomu tragicznego bohatera nie tylko postać 
z tzw. gminu, ale także kogoś, o czyim losie przesądziło niezawinione 
w gruncie rzeczy przez niego samego wydziedziczenie z macierzystego 
języka.

W scenie rozmowy z Doktorem tytułowy bohater Büchnera darem
nie próbuje wyjaśnić, co ma na myśli, kiedy mówi o tym, że „natura 
wygasa”3. Sposób, w jaki nieporadnie próbuje dotrzeć do sedna swoich 

3 G. Büchner, Woyzeck, tłum. P. Lachmann, maszynopis z archiwum Teatru im. 
Bogusławskiego w Kaliszu.
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doświadczeń i warunkowanych nimi przeczuć, wyraźnie uprzytamnia 
różnicę między jego wysiłkami a zgodną z poetyką tradycyjnego dra
matu elokwencją Kalibana z jednej strony, zaś językowym bełkotem 
szaleńców Johna Webstera z drugiej.

Gdy natura wygasa - tłumaczy wtedy Woyzeck - to znaczy, gdy natu
ra wygasa. Gdy świat robi się nagle tak ciemny, że trzeba go rękami wy
macać, aby się go dopatrzyć, gdy jest tak, jakby to świat prześlizgiwał się 
przez ręce jak pajęczyna: wtedy natura wygasa. To jest tak, gdy coś jest 
a zarazem nie jest, gdy się robi całkiem ciemno i widać tylko na zachodzie 
czerwoną łunę jak z wielkiej kuźni. Wtedy natura wygasa.

Próbując ująć w słowa to, co uparcie wymyka się racjonalizujące
mu opisowi i ujęciu w karby językowego systemu, narusza on jedno
znacznie przyjęte granice kompetencji ludzkich zmysłów, odwołując 
się do metafory rąk, które starają się zastąpić oczy w sytuacji, kiedy 
te pierwsze odmawiają posłuszeństwa. Bohater Biichnera daleko wy
kracza także poza logiczną zasadę wyłączonego środka, kiedy niczym 
postacie Alfreda Jarry twierdzi, że coś w tej samej chwili zarazem jest 
i nie jest. Nie koniec na tym. Kiedy macierzysty język odmawia mu 
posłuszeństwa, Woyzeck odwołuje się do innych narzędzi komunika
cji, co w dramacie Biichnera wyraźnie uprzytamnia widzom komentarz 
Doktora: „Człowieku, wywijacie rękami jak tarantula”. Stawiający opór 
i nieprzystający do istoty doświadczenia język słów Büchner próbuje 
zatem zastąpić językiem ciała, o wiele bardziej gorliwym, ale też o wie
le bardziej wieloznacznym i przez to mniej sprawnym jako narzędzie 
komunikacji.

To niezwykle istotne, aby należycie odnotować tę wskazywaną 
przez autora Woyzecka obecność cielesnej ekspresji i ciała jako takie
go w chwili, kiedy kompetencje językowe tytułowego bohatera zosta
ją podważone albo okazują się niewystarczające. To niezwykle istotne, 
aby zapamiętać monstrualną cielesność Kalibana i późniejszego od nie
go Woyzecka, który zdradzony przez język wywija rękami jak tarantula. 
Język ciała pozostaje jednak w takich sytuacjach ostatnim narzędziem 
ratunku i trudno ukryć, że bardziej stanowi rodzaj apelu do współczucia 
widzów niż faktycznie otwiera drogę do przekazania określonego komu
nikatu. Cóż z tego, że ciało zdobyło sobie u Büchnera prawo obywatel
stwa na teatralnej scenie, skoro nadal pozostaje przede wszystkim ikoną 
niewyrażalności; Woyzeck potrafi przecież jedynie bełkotać, akcen
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tując niemoc źle siedzących w jego ustach „cudzych” słów. Wyraźnie 
jednak widać, że kiedy na scenie milkną słowa, to do głosu dochodzi 
cielesność aktora i/czy postaci. Dramat ucieka się do niezbędnej mu po
mocy innych środków wyrazu, by zasygnalizować obecność czegoś, co 
wymyka się racjonalnemu opisowi i logice, choć nadal prowizorycznie 
notuje to w jedynym dostępnym mu medium - w języku werbalnym. 
U Biichnera cielesność stanowi jednak zdecydowanie drugorzędny, by 
nie powiedzieć wręcz mocno podejrzany środek wyrazu. Nic przecież 
pozytywnego w porównaniu Woyzecka z pająkiem, bezmyślnie - jak 
to zwierzęta - wymachującym swoimi odnóżami. Nawet jeśli patrzymy 
na niego w ten sposób z perspektywy Doktora traktującego wszystkich 
dookoła jako przedmiot swoich naukowych eksperymentów. Do nie
zbędnego podniesienia statusu Woyzecka jako scenicznej postaci, by 
mógł dorównać innym bohaterom klasycznych tragedii, przyczyniają 
się w gruncie rzeczy nadal głównie środki werbalne, czyli metaforyka 
biblijna. I dzieje się tak nawet jeśli trudno udowodnić, na ile świado
mie Woyzeck się do tej metaforyki odwołuje, na ile zaś korzysta z niej 
zgoła bezrefleksyjnie jak z innych rzeczy znajdujących się w jego za
sięgu. Problematycznej funkcji ciała na scenie jako środka wyrazu 
w dramacie nic nie pokazuje lepiej niż adaptacja sceniczna Woyzecka, 
którą w 1996 roku przygotował i sam na scenie Schauspielhaustheater 
w Hamburgu wyreżyserował najbardziej bodaj znany niemiecki autor 
teatru codzienności lat siedemdziesiątych, Franz Xaver Kroetz4.

4 G. Büchner, Woyzeck. Die Kroetzsehe Fassung, Rotbuch: Hamburg 1996.

Nie bez przyczyny swoją adaptację dramatu Biichnera zaczyna 
Kroetz od sceny na jarmarku, która jednoznacznie stawia kwestię róż
nicy między zwierzęciem a człowiekiem. Jej bezpośrednią kontynuację 
stanowi scena następna, w której pijani czeladnicy prowadzą znaną 
z Woyzecka absurdalną dyskusję na temat tego, dlaczego bóg stworzył 
człowieka. Kroetz z pełną świadomością przeniósł ją z karczmy do 
wiejskiej zagrody, pełnej stłoczonych, śpiących bydląt, by w ten sposób 
dodatkowo podkreślić wprowadzony poprzednio motyw zwierzęcej na
tury człowieka. Od tej pory widać to w każdej scenie: Tamburmajor nie 
tyle z gracją wojskowego uwodzi Marię, co ścigają ze swoim towarzy
szem jak myśliwy łowną zwierzynę, natomiast podczas tańca bezcere
monialnie i jednoznacznie chwyta za tyłek; Andres w koszarach śpiewa
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niecenzuralną piosenkę, robiąc nieobyczajne gesty, a potem onanizuje 
się pod kołdrą; Woyzeck, obserwując przez okno rozbierającą się Marię, 
też się masturbuje, a później udaje przed Doktorem, który przyłapał go 
na gorącym uczynku, że oddawał mocz, zaś w kolejnej scenie dosłow
nie „zapładnia ziemię”. Takie ukonkretnienie wypowiedzi scenicznych 
postaci wydaje się podstawową metodą, jaką zastosował w swojej ada
ptacji Kroetz. Gesty nadają kwestiom pożyczonym od Buchnera nie
oczekiwaną dosadność i wulgarność, a każdą metaforę i relację spro
wadzają do brutalnego, zwierzęcego konkretu. Dobry tego przykład to 
sytuacja konfrontacji w karczmie, kiedy najpierw czeladnicy mszczą się 
na Tamburmajorze, przybijając jego ręce nożem i widelcem do drew
nianego stołu, a potem on chwyta zębami Woyzecka za kark i niesie jak 
drapieżnik swoją zdobycz. Ciekawe, że w komentarzu do tekstu Kroetz 
przywołuje przykład Roberto Zucco jako późnego wnuka Woyzecka. 
W jego adaptacji, podobnie jak w tekstach Bemarda-Marie Koltesa, 
sprawne posługiwanie się językiem służy temu, by bez żadnej wątpli
wości odróżnić człowieka od zwierzęcia, zaś wydziedziczenie z języ
ka oznacza skazanie na dyktat instynktu i ciała, na brutalną i dosłownie 
nieludzką walkę każdego z każdym. „Ciało pokazuje swoją dominację” 
- podpowiadają wstępne didaskalia sceny w karczmie, kiedy Maria tań
czy z Tamburmajorem jako jedna z wielu par podnieconych alkoholem, 
rytmem i bliskością ciał w ścisku. Dlatego w adaptacji Kroetza ciało 
okazuje się fatum Woyzecka nawet w chwili jego śmierci. Próbując 
bezskutecznie ukryć narzędzie zbrodni, bohater Buchnera coraz głębiej 
i głębiej wchodzi w wody jeziora. „Ponieważ nie umie pływać, żałośnie 
się topi” - komentują bez cienia współczucia didaskalia.

„Ein gnadenlos primitives Unding” (prymitywny potwór nie znają
cy litości) - określa Kroetz Woyzecka z trudną do ukrycia mieszanką 
niechęci i współczucia. Oczywiście, jego współczucie płynie głównie 
z przekonania, że to społeczny system odpowiada za tę żałosną kondy
cję bohatera biichnerowskiego, który nigdy nie miał przecież większe
go wpływu na własny los. Jednak ważniejszy w tej chwili wydaje się 
fakt, że Kroetz w swojej adaptacji, nie uciekając się do pomocy epic
kiego komentarza, jak pewnie zrobiłby to choćby Bertolt Brecht, stara 
się doprowadzić widzów do pożądanych przez siebie wniosków w spo
sób pośredni - akcentując cielesność scenicznych postaci, cielesność 
niemal automatycznie kojarzoną z animalizmem. Nie zawsze jednak
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chodzić musi o nieludzką brutalność międzyludzkich relacji oraz brak 
ucywilizowania kojarzony z niemożliwością racjonalnego okiełznania 
reakcji dzikiego zwierzęcia. Istnieją przecież zwierzęta udomowio
ne, robocze woły posłusznie drepczące w codziennym kieracie, jak na 
przykład panna Rasch z wcześniejszego o ponad trzydzieści lat od ada
ptacji Woyzecka tekstu Koncert życzeń Kroetza. Co istotne w tym kon
tekście, w sztuce tej nie pada na scenie ani jedno słowo, zatem mamy 
do czynienia nie tyle z dramatem w klasycznym znaczeniu tego słowa, 
ile z zapisem działań pantomimicznych, odtwarzających rutynowe za
chowania mieszkającej samotnie bohaterki, która jak co dzień wraca do 
domu po mało satysfakcjonującej i źle płatnej pracy. Lecz nawet ogra
niczenie akcji scenicznej do działań bezsłownych nie wyeliminowało 
wspomnianego już wcześniej autotematycznego aspektu, jaki zwykle 
pojawia się w utworach poświęconych wydziedziczonym; wydziedzi
czonym z miejsca należnego im tyleż w społeczeństwie, co w języku 
i tym samym na teatralnej scenie.

Podobnie jak Woyzeck Buchnera, którego ślady i inspirację odna
leźć nietrudno w większości sztuk różnych odmian teatru codzienności, 
Koncert życzeń stanowi - jak we wstępnych didaskaliach piszę Kroetz 
- „propozycję przedstawienia pewnego stanu rzeczy z raportów policyj
nych”5. Wynika zaś z nich niezbicie, że do większości samobójstw nie 
dochodzi w akcie nagłej i szaleńczej desperacji, ale bywają one przy
gotowywane równie starannie jak wszystkie dotychczasowe rutynowe 
czynności. To właśnie usiłuje pokazać Kroetz, kiedy inscenizuje na sce
nie jedno popołudnie i wieczór z życia panny Rasch, zakończone ni
czym niezapowiadanym wcześniej samobójstwem w chwili, kiedy bez
namiętnie jak co wieczór przygotowała się już do kolejnego dnia pracy. 
Z komentarzy autora wynika, że „codzienny młyn” jego bohaterki sta
nowić miał przekonujący przykład życia jako wegetacji także innych, 
równych jej statusem ludzi, którzy podobnie jak ona - można by dziś 
powiedzieć - na tyle uwewnętrznili system opresji, że nawet w chwi
li, kiedy wreszcie zdobywają się na bunt, to potrafią go skierować wy
łącznie przeciwko sobie. I właśnie potrzeba przedstawienia życia panny 
Rasch jako przekonującego przykładu stanowi istotny problem autora, 

5 F. X. Kroetz, Koncert życzeń, tłum. D. Żmij-Zielińska, „Dialog” 1974, nr 5, 
s. 61-67, tu s. 61. Wszystkie cytaty za tym wydaniem.
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gdyż wymaga niemożliwego wprost do zrealizowania na scenie połą
czenia statystycznego uogólnienia z wiarygodnym w swej materialności 
konkretem. Nie chodzi tylko o samo mieszkanie, które oddane „w na- 
turalistycznym ujęciu” powinno kazać widzom domyślać się też setek 
innych kawalerek zajmowanych przez podobnych jej sublokatorów. 
Ważniejsze, że z jednej strony Kroetz piszę: „Czas realny powinien się 
równać czasowi scenicznemu” (s. 62). Z drugiej natomiast pilnie baczy 
na to, żeby widzowie nie poczuli się sprowokowani nadmiernie wydłu
żającym się - bo przecież realnie oddanym w teatrze - czasem niektó
rych czynności. Dlatego próbując się ubezpieczyć, już w następnym 
zdaniu dodaje: „Gdy wyczerpie się treść informacyjna jakiejś czynno
ści i dalsze pokazywanie tej czynności będzie już tylko powtarzaniem 
tego, «co się powtarza», należy ją przerwać, nawet jeśliby to okazało 
się sprzeczne z założeniem sztuki” (s. 62). A jednak w chwili, kiedy 
panna Rasch zabiera się za codzienną robótkę ręczną, autor Koncertu 
życzeń nie waha się zaznaczyć w nawiasie: „Przy inscenizacji należy 
się postarać o dokładną instrukcję dla chałupników dotyczącą wiązania 
dywanów” (s. 65). Czemu miałoby to służyć - trzeba zapytać - skoro 
przestrzeganie takiej instrukcji wykraczać będzie daleko poza wartość 
informacyjną scenicznej czynności odtwarzającej chałupniczą robotę? 
Nie tylko w tym miejscu, także w innych przyłapuje się bez trudu auto
ra Koncertu życzeń na gorącym uczynku typowej dla teatru dokumentu 
utopii połączenia skrajnego naturalizmu („dokładnie tak, jak w życiu”) 
z tym, co Stanisławski określał jako optyka sceny, czyli z uwzględnia
niem prawdopodobieństwa i wiarygodności tej czynności z punktu wi
dzenia widzów; widzów, którzy mogą znudzić się scenicznym działa
niem trwającym dokładnie tak długo, jak w życiu, i odebrać je właśnie 
jako świadomie zaplanowaną przez reżysera prowokację, czyli zamiast 
iluzji świata przedstawionego nagle i niespodziewanie zobaczyć pro
dukującą sceniczną ułudę teatralną maszynerię, odsłonięte rusztowanie 
świata przedstawiającego.

Porównanie dramatu Buchnera z adaptacją Kroetza z połowy lat 
dziewięćdziesiątych, a następnie odwołanie się do przykładu jego wcze
śniejszej sztuki Koncert życzeń, spisanej w formie scenariusza teatralnej 
pantomimy, wywołać mogło mimochodem wrażenie, że przeciwstawie
nie: człowiek-zwierzę, jedno z podstawowych dla definiowania ludz
kiej tożsamości, na teatralnej scenie przybiera zwykle postać pokrewnej 
dychotomii: język-ciało. Nic bardziej błędnego. Aby tego dowieść, wy
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starczy przypomnieć twórczość austriackiego autora Wernera Schwaba, 
a zwłaszcza nietłumaczony dotąd na język polski, wydany na samym 
początku lat dziewięćdziesiątych w tomie dramatów fekalicznych tekst 
Mein Hundemund (Mój psi pysk). Tu bowiem typowej, zdawać by się 
mogło, dla „małych ludzi” afazji zostaje jednoznacznie przeciwstawiona 
językowa nadekspresja, logorea. Mein Hundemund o tyle dobrze nadaje 
się do tego, by zbudować konieczną przeciwwagę dla Koncertu życzeń, 
że przedstawia koszenie trawy i inne codzienne czynności w wiejskim 
obejściu brudnego filozofa z własnego nadania, Józka Psiej Mordy, nim 
nie zakończy ich jego śmierć z gardłem rozszarpanym przez maltreto
wanego i głodzonego psa. Ponieważ Schwab wyraźnie w didaskaliach 
życzy sobie, żeby pies pozostawał przez cały czas niewidoczny dla 
widzów („na prawo kupy kompostu, za nimi słychać psa... ale nigdy 
go nie widać”6), jego atak na właściciela w finale można potraktować 
jako metaforę samobójczej śmierci. Jednak jw przeciwieństwie do tek
stu Kroetza, na który składa się wyłącznie opis kolejnych, bezsłownych 
czynności panny Rasch, Mein Hundemund Schwaba to przede wszyst
kim zapis płynącego nieprzerwanym niemal nurtem monologu tytuło
wego bohatera. Nie ma jednak ta wypowiedź wiele wspólnego z trady
cyjnymi monologami, nawet tymi romantycznymi, w których klasyczne 
następstwo retorycznych figur zastąpiła już próba oddania niespokojne
go rytmu zmiennych emocji i ruchu myśli, wymykającego się jakiemu
kolwiek logicznemu uporządkowaniu. Dla Wernera Schwaba, wycho
wanego na pismach austriackiego filozofa języka z początku XX wieku 
Fritza Mauthnera, język nie służy już do przechowywania i przekazy
wania sformułowanych zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami 
treści. Jest raczej indywidualną pamięcią cielesnych doświadczeń i ro
dzajem behawioralnej reakcji ludzkiego organizmu na świat. Mówienie 
nie tylko czerpie energię z głębokich źródeł pierwotnych instynktów, 
które zwykle zdają się poddawać swemu dyktatowi jedynie bezrozumne 
ciało, ale wręcz okazuje się taką samą organiczną wydzieliną, jak pot, 
ślina czy ekskrementy.

6 W. Schwab, Mein Hundemund, [w:] idem, Fäkaliendramen, Graz-Wien 1991, 
s. 181.

„Język stanowi tu ciało działających postaci. Język ciągnie posta
ci za sobą: jak blaszane puszki, przywiązane do psiego ogona” (s. 181) 
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- piszę Schwab w uwagach wstępnych do Mein Hundemund. Jego dra
mat realizuje z jednej strony zasady tradycyjnej poetyki, gdyż wypo
wiedziane na scenie kwestie nadal stanowią materiał, z którego niemal 
w całości powstają jego postacie. Z drugiej jednakże Schwab nie po
sługuje się ani zgodną z przyjętymi normami mową, z jaką mamy do 
czynienia choćby w przypadku Kalibana, ani też nie kaleczy tych norm 
wyłącznie po to, by zasygnalizować niewystarczalność języka, wyraź
nie krępującego, ograniczającego postać; niewystarczalność języka 
skazującego postać jak kiedyś Woyzecka na istnienie nie tylko na mar
ginesie lokalnej społeczności, ale nawet na marginesie ludzkiego społe
czeństwa. Owszem, stary Józek u Schwaba trudzi się i męczy, mówiąc, 
ale przecież jego bełkotliwy, pokraczny, zdeformowany język okazuje 
się na tyle giętki, by wyrazić wszystko, co pomyśli głowa czy w pija
nym zwidzie odczuje ciało. A nawet więcej, ten pokraczny język oka
zuje się nad wyraz poręcznym i posłusznym narzędziem jego woli, bo 
akcja dramatu Schwaba to nic w gruncie rzeczy innego niż powolne, 
lecz skuteczne „wgadywanie się” Józka we własną śmierć; „wgadywa- 
nie się”, które okazuje się zarazem aktem refleksji nad sobą i światem 
na miarę przemyśleń Hamleta z V aktu sztuki Szekspira czy Fausta z ar- 
cydramatu Goethego. Ich zagwarantowana tradycją przewaga nad boha
terem Mein Hundemund okazuje się jedynie pozorna i wiąże się nie tyle 
z jakością (tragicznego) doświadczenia, ile raczej ze sposobem jego ko
munikowania odbiorcy za pośrednictwem artykułowanego i powszech
nie zrozumiałego języka. Schwab wyraźnie podkreśla pokrewieństwo 
swego bohatera z innymi znanymi i uznanymi postaciami tragicznymi, 
kiedy zamierzenie tak kształtuje sytuację w świecie przedstawionym, by 
czytelnie odsyłała do kanonicznych sposobów obrazowania aktów auto
refleksji, choć zarazem narusza nasze wyobrażenia o tym, komu taki akt 
przystoi. Cuchnący i odrażający w swej pokracznej fizyczności Józek 
co i rusz ogląda odbicie swojej twarzy w odłamkach lusterka i z pełną 
świadomością, choć dla widzów nie do końca zrozumiale, komentuje 
kolejne etapy procesu własnego zniszczenia. Podobnie jak w Koncercie 
życzeń, tak w Mein Hundemund samoagresja wydaje się jedyną możli
wością nawiązania kontaktu ze światem. W tej funkcji w dramacie i na 
teatralnej scenie sprawdza się równie dobrze bezsłowne działanie, co 
wypełniający całą akcję dramatu Schwaba monolog. W jednym i w dru
gim przypadku wystawione na spojrzenia postacie „małych ludzi” mu
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szą wydać się z jednej strony na tyle osobliwe w swoich zachowaniach, 
by przyciągnąć uwagę widzów, z drugiej strony natomiast na tyle prze
konujące i wiarygodne, żeby nawet nie uruchamiając procesu identy
fikacji, zdołały odwołać się do odruchu współczucia wobec tego, co 
jedynie po części przypomina jeszcze ludzką istotę i co Kroetz w odnie
sieniu do Woyzecka określił jako „ein gnadenlos primitives Unding”.

Nie zawsze jednak dramatopisarze podejmujący temat zwierzęcia 
w człowieku starali się wszelkimi dostępnymi im środkami scenicznej 
iluzji wytworzyć wiarygodny świat przedstawiony, by wywołać tym 
sposobem współczucie widzów. Na przeszkodzie stała im najczęściej 
własna krytyczna postawa wobec portretowanego świata, jak również 
potrzeba wyrobienia podobnie krytycznej postawy w widzach teatral
nych; potrzeba odsłonięcia tych mechanizmów otaczającej rzeczywi
stości, których widzowie bez pomocy teatru nie potrafiliby dostrzec. 
To zaś zakładało nie tylko konieczność pokazania znanego ze sceny, 
innych mediów i przyjętych wyobrażeń codziennego świata w taki spo
sób, by oglądający zobaczyli go nagle pod nieznanym im dotąd kątem. 
Prowadziło również do rezygnacji z przyjętych konwencji realistycz
nych w imię nie czego innego wszakże niż wiernego, realistycznego 
przedstawienia pozateatralnej rzeczywistości. Dość przypomnieć w tym 
miejscu powstające w latach trzydziestych takie najbardziej znane 
utwory, jak Opowieści lasku wiedeńskiego czy Kazimierz i Karolina, 
austriackiego pisarza Ödöna von Horvätha, który sam siebie określał 
mianem „wiernego kronikarza swoich czasów”. Zarazem ten zdeklaro
wany realista pisał z całym przekonaniem: „To oczywiste, że moje sztu
ki trzeba grać w sposób stylizowany, naturalizm i realizm to dla nich 
pewna śmierć”7. Jego celem nie było przecież nakłonienie widzów do 
współczującej sympatii dla scenicznych postaci „małych ludzi”, ale 
wręcz przeciwnie: zdemaskowanie nie zawsze do końca uświadamiane
go sobie przez nie same i dlatego właśnie wprost zwierzęcego egoizmu, 
ukrywanego pod pozorami przyjętych społecznie motywów i emocji, 
wyrażanych w specyficznej odmianie nabytego w procesie edukacji 
„cudzego” języka (Bildungsjargon - wyksztacony żargon).

7 Ö. von Horväth, Gebrauchsanweisung, [w:] idem, Kasimir und Karoline. Text 
und Kommentar, Frankfurt/Main 2002, s. 86.
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Bohaterowie sztuk Horvatha, niczym szekspirowski Kaliban posłu
gują się „cudzym” językiem nie dlatego, że nie mają własnego, ale że 
ten nabyty w ich własnych i w oczach innych oznacza wyższą społecz
ną pozycję i status. To zaś pozwala wydać się pozornie lepszym i lepiej 
sytuowanym, niż się faktycznie jest. Problem jedynie w tym, że już sam 
język demaskuje tych, którzy aspirują do tego, by nim swobodnie dys
ponować, nie daje się zniewolić, staje dęba, co i rusz zdradza prawdzi
we intencje i rzeczywiste społeczne pochodzenie uzurpatorów. To nie 
oni zatem posługują się nabytym językiem wedle swojej woli, ile w rze
czywistości on nad nimi panuje i nimi dysponuje. Nadal jednak nie tyle 
chodzi Horvathowi o oskarżenie konkretnych scenicznych postaci czy 
za ich pośrednictwem określonych jednostek, ile o obnażenie społecz
nych mechanizmów systemu, w którego pułapce zarówno jedni, jak 
i drudzy się znaleźli. Czyni to jednak inną drogą niż wspominani dotąd 
dramatopisarze. Nie ciało postaci i właściwe mu środki wyrazu nieudol
nie próbują zastąpić w jego sztukach nieporadny, myślom i intencjom 
nieposłuszny język, by przekazać takie doświadczenia, które wymykają 
się racjonalnemu wyrażeniu. Raczej w toku zręcznie wymyślonych kon
frontacji, wbrew zamiarom i wysiłkom postaci, ujawniają się widowni 
jak na dłoni przeciwieństwa między ich skrywanymi a ujawnianymi za
miarami, między tym, co do wypowiedzenia zostało zamierzone, a tym, 
co faktycznie postaciom udało się powiedzieć. Mimowolne przejęzy
czenia, źle użyte idiomy i niepoprawne zwroty frazeologiczne, słabe 
wyczucie językowych stylów i inne podobnego typu językowe tiki zdra
dzają u Horvatha motywy mówiących nawet wbrew ich woli, niczym 
w gabinecie profesora Freuda. Sam Horvath jednakże jako dramatopi- 
sarz w najmniejszym stopniu nie interweniuje w sceniczne wydarzenia, 
starannie podtrzymując wrażenie autonomii świata przedstawionego. 
Jedynie odpowiednio aranżuje w nim takie okoliczności, w których ła
twiej niż gdzie indziej dochodzi do podobnych niezamierzonych zdrad. 
Tym zaś, kto nie tylko winien ujawnić prymitywny egoizm mówiącego, 
ale również przejrzeć na wylot mechanizmy funkcjonowania społecz
nych struktur, stojących na straży tych, co dzierżą władzę, sprytnie wy
korzystując egoistyczne motywacje innych, powinien być u Horvatha 
właśnie teatralny widz. To on, niczym niestrudzony detektyw, winien 
z całą uwagą śledzić i analizować nie tylko działania i interakcje, ale 
przede wszystkim wypowiedzi scenicznych postaci, szukając znaczą
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cych niedopowiedzeń i językowych omyłek, podtekstów i skrywanych 
intencji, podstępnych supozycji i równie zdradzieckich dla jednej, jak 
i drugiej strony słownej wymiany niezgodności między illokucją i per- 
lokucją. Jednakże takie wyostrzenie uwagi widzów na toczony przez 
postacie dialog nie jest rzeczą łatwą. Wymaga przecież nie tylko wy
boru innego, niż zwykło się do tej pory pokazywać na scenie fragmentu 
świata przedstawionego czy też odmiennego od dotychczasowych spo
sobu prezentacji scenicznych wydarzeń, ale także odpowiedniej zmiany 
tradycyjnych struktur dramatycznych i obowiązujących dotąd drama
ty czno-teatralnych konwencji.

Publiczność teatralna - skarżył się Horvath w posłowiu do Kazi
mierza i Karoliny, znacząco zatytułowanym Gebrauchsanweisung 
(Instrukcja użycia) - „oduczyła się niestety zwracania uwagi na słowo 
w dramacie, najczęściej widzi tylko samą akcję”“. Dlatego z jednej stro
ny sam świadomie wybrał komediowy gatunek Volksstück, zadomo
wiony już od dawna na scenach niemieckojęzycznych teatrów,.z dru
giej jednakże poddał go znamiennym modyfikacjom. Jak sama nazwa 
wskazuje, bohaterami Volksstück byli ludzie niższych stanów, przedsta
wiani w typowych dla siebie warunkach życiowych, choć oczywiście 
w warunkach zarazem odpowiednio dostosowanych do obowiązującego 
na scenie decorum. Dlatego też bohaterowie Volksstück zwykle w zna
komity sposób panowali nad wyrażającym ich intencje i uczucia literac
kim językiem. Jedynie dobór odpowiedniego słownictwa, czasem od
mienna syntaksa czy frazeologia stylizowały go na rozpoznawalną przez 
widzów codzienną mowę mieszczan, rzemieślników i chłopów. Równie 
dobrze jak nad językiem panowali oni także nad własnym losem. 
Bogata w wydarzenia intryga nieubłaganie zmierzała do oczekiwanego 
przez widzów szczęśliwego rozwiązania o nieskrywanie moralizator
skim wydźwięku. Tymczasem u Horvätha nie dość, że postacie z gminu 
tracą większość swoich sympatycznych cech, kiedy nieporadnie obra
cając w ustach źle przykrojonym, „cudzym” językiem, chcąc nie chcąc, 
zdradzają swój zwierzęcy egoizm i jego pochodne, to także widz nie ma 
co liczyć na jakieś szczęśliwe zakończenie. Także dlatego, że przeszka
dzając mu w beztroskim śledzeniu meandrów akcji, w wyniku której

8 Ibidem, s. 81. 
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i tak cnotliwego spotka nagroda, a złoczyńcę zasłużona kara, autor stara 
się nie tyle przedstawić bogatą w wydarzenia fabułę, co zarysować jed
ną pojemną sytuację, w ramach której dochodzi do panoramicznej pre
zentacji szeregu interakcji, niesplatających się wcale w wyraźny ciąg 
przyczynowo-skutkowy. Pod tym względem dramatowi Kazimierz i Ka
rolina o wiele bliżej do impresjonistycznej struktury sztuk Czechowa 
niż do zapożyczających jeszcze w znacznym stopniu schematy akcji 
z melodramatu społecznie zaangażowanych sztuk Ibsena9. Akcja dra
matu Horvatha, złożona ze 117 luźno powiązanych scen, rozgrywa się 
w jedno późne popołudnie na wolnym powietrzu podczas październiko
wego święta piwa w Monachium, gdzie największą atrakcję stanowi la
tający nisko zeppelin. Brak oczekiwanej przez widza, typowej dotąd dla 
Volksstiick wartko płynącej i skomplikowanej akcji stanowi zatem ten 
czynnik, który zaburza przyzwyczajenia odbiorcze i pod nowym kątem 
każę spojrzeć na znane postacie w znanych sytuacjach. Zmusza ponadto 
do koniecznego wobec braku oczekiwanych punktów referencji więk
szego zwrócenia uwagi na to, co i jak mówią postacie. Nie sposób opi
sać tego inaczej, gdyż w gruncie rzeczy Horvathowi chodzi o urucho
mienie swoistego rodzaju mechanizmu ratunkowego: wybity z rutyny 
odbiorczej widz zaczyna się gubić w sensach tego, co ogląda na scenie, 
i szukając jakiegoś punktu zaczepienia dla zrozumienia tego, co dzieje 
się w świecie przedstawionym, musi lepiej wsłuchać się w prowadzone 
przez postacie dialogi. Po części niechcący i bez własnej woli zmienia 
się tym samym we wnikliwego detektywa, o którego właśnie chodziło 
Horvathowi. Dzięki temu widzi wreszcie „prawdziwy” obraz codzien
nej rzeczywistości, choć różni się on znacznie od tego, do jakiego przy
wykł i w teatrze, i w życiu.

9 Ö. von Horväth, Kasimir und Karolinę...

Trudno nie zauważyć, że w przypadku tekstów Horvatha mamy 
w gruncie rzeczy do czynienia aż z dwoma odmiennymi typami reali
zmu. Z jednej strony z tym, co widzowie zwykli dotąd akceptować na 
scenie jako realistyczny obraz świata. Z drugiej z propozycją nowego 
przedstawienia obrazu pozateatralnego świata, którego większa wiary
godność i odczuwana przez widzów większa „prawdziwość” powstaje 
w gruncie rzeczy pośrednio, pasożytując na tym pierwszym przedsta
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wieniu, w wyniku zamierzonego przez autora ironicznego potrakto
wania „starej” formy realizmu. Trudno też bardziej przekonująco udo
wodnić, że to, co zwykle nazywamy „wiernym” czy „realistycznym” 
obrazem świata, wcale nie jest cechą immanentną określonego sposobu 
przedstawienia, zespołu retorycznych i uwierzytelniających konwencji 
dramatyczno-teatralnych, ale ledwie pochodną teatralnego i pozate- 
atralnego kontekstu; efektem, powstającym w określonych warunkach 
i trwającym tak długo, póki jakiś konstytutywny dla któregoś z tych 
kontekstów element nie ulegnie zmianie. Wystarczy modyfikacja przy
jętego obrazu świata jako takiego czy też zmiana przyzwyczajeń i ocze
kiwań widzów, by to, co dotąd przekonywało swoim nieskłamanym 
ponoć realizmem, okazało się jedynie mistrzowskim wykorzystaniem 
retorycznych i uwierzytelniających konwencji. Tak właśnie stało się 
choćby w przypadku Miłości i gniewu Johna Osbome’a. Bardzo szybko 
dramat, który w połowie lat sześćdziesiątych zapoczątkował pierwszą 
powojenną falę realizmu na brytyjskich scenach, stracił w oczach kry
tyków całą swoją siłę atrakcji i został odesłany do lamusa jako utwór 
dalece schematyczny i melodramatyczny, tyleż pod względem budowy 
akcji, co postaci i ich relacji. Dla lepszego objaśnienia przyczyn rela
tywnej krótkotrwałości i historycznej zmienności efektu realności warto 
przywołać jeszcze jeden przykład. Tym razem wszakże w punkcie cen
tralnym mojego zainteresowania znajdą się przede wszystkim rozwią
zania scenograficzne oraz kwestia wykorzystywania odmiennych roz
wiązań inscenizacyjnych dla uzyskania tego samego chwilowego efektu 
wiarygodności scenicznego świata; tego efektu, który niezależnie od 
często radykalnych zmian środków wyrazu zarówno dramatopisarze 
i teatralni twórcy, jak też krytycy i badacze zwykli określać tą samą na
zwą „realizm”.

Zanim jeszcze Horvath wykorzystał konwencje Volksstiick dla wła
snych społeczno-krytycznych celów, przeciwstawiając sobie na scenie 
dwa typy realistycznych zasad przedstawiania świata, pisarze-naturali- 
ści końca XIX wieku zainteresowali się tym gatunkiem ze względu na 
społeczne pochodzenie typowych dla niego postaci. Trochę jednak prze
szkadzał im tradycyjnie komediowy charakter akcji i języka postaci oraz 
warunkowane nim oczekiwania publiczności, dlatego też na przykład 
Gerhardt Hauptmann w odniesieniu do swoich zaangażowanych sztuk, 
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rozgrywających się w typowym dla Volksstiick środowisku i z wyko
rzystaniem wielu charakterystycznych dla tego gatunku rozwiązań, 
wołał jednak posługiwać się określeniem „dramat społeczny” (soziales 
Drama). Jednak zarówno w teoretycznych wypowiedziach, jak w dra- 
matopisarskiej praktyce naturaliści demonstracyjnie odrzucili dotych
czasowy prymat akcji nad postaciami. Chcieli przecież traktować teatr 
jako rodzaj laboratorium, w którym z naukową obiektywnością można 
podjąć studia nad społeczno-biologicznymi determinantami ludzkiego 
charakteru i, analizując przypadki dewiacji oraz dziedzicznych chorób, 
postawić wnikliwą diagnozę całemu społeczeństwu. W przeciwień
stwie do Horvatha, dążyli jednak oni głównie do tego, by dla swoich 
scenicznych postaci, często niewinnych ofiar środowiska czy biologicz
nego fatum jak Oswald z Upiorów Ibsena, zagwarantować współczu
cie widzów. Dlatego też wszystkimi dostępnymi środkami starali się 
z jednej strony prezentować te sfery życia i społeczne warstwy, z jaki
mi widzowie mieszczańskich scen nie stykali się na co dzień, dając im 
angażujące poczucie udziału w nowym doświadczeniu. Z drugiej stro
ny próbowali maksymalnie likwidować poznawczy dystans i poczucie 
obcości wobec przedstawionych środowisk z typowymi dla nich oby
czajami i dylematami. W tej perspektywie można choćby rozpatrywać 
wymuszoną częściowo przez właścicieli teatrów decyzję Hauptmanna 
odnośnie Tkaczy. Dramat ten najpierw powstał w śląskim dialekcie 
dla zachowania wymaganej przez realistyczną poetykę wierności wo
bec przedstawianego środowiska. Potem jednak autor rnusiał poddać 
się dyktatowi obowiązujących scenicznych konwencji. Przepisał wtedy 
dialogi na język literacki, lekko go jedynie stylizując na lokalny dialekt, 
aby umożliwić widzom nie tylko obserwację tego, jak śląscy tkacze ze 
sobą rozmawiają, ale również by dać im szansę zrozumienia tych spe
cyficznych problemów, o jakich oni mówią. Nic dziwnego zatem, że 
celem naturalistów i realistów, nieodłącznym od częściej omawianego 
i komentowanego wiernego przedstawienia wybranego fragmentu życia 
na scenie, związanego z wprowadzeniem na nią wiarygodnych posta
ci, języka i wydarzeń, było manifestacyjne wręcz eliminowanie z teatru 
tego wszystkiego, co widzom mogło się kojarzyć z teatrem, z typowy
mi dla niego konwencjami oraz tworzonym z ich pomocą scenicznym 
pozorem. „Chcę wszystko zmienić i od tego, co teatralne, które zawsze 
wciska się przemocą, swobodnie przejść do rzeczy zwykłych i całko
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wicie prawdziwych” - pisał w jednym ze swoich listów Hauptmann10 11, 
ale ten sam postulat nowego teatru; teatru bez rozpoznawalnej już na 
pierwszy rzut oka „kłamliwej” teatralności odnaleźć można u wszyst
kich ówczesnych naturalistów i realistów.

10 G. Hauptmann, List z 20 grudnia 1906, [w:] Theorie des Naturalismus, red. 
Th. Mayer, Reclam: Stuttgart 1973, s. 289.
11 Por. D. Sajewska, „Chore sztuki". Choroba / tożsamość / dramat. Przemiany 
podmiotowości oraz formy dramatycznej w utworach scenicznych przełomu XIX 
i XX wieku, Księgarnia Akademicka: Kraków 2005.

Stosunkowo niedawno Dorota Sajewska próbowała zweryfikować 
obiegowe przekonanie o tym, że istotą naturalizmu w dramacie były 
szczegółowe opisy miejsc akcji, które na teatralnej scenie gwaranto
wać miały wrażenie autentyzmu, przyciągając uwagę widzów swoją 
niespotykaną dotąd w tym miejscu materialnością „wprost z życia”, 
jak te wiecznie powracające jako koronny argument połcie prawdziwe
go mięsa w którymś ze spektakli Antoine’a". Autorka książki „Chore 
sztuki”. Choroba / tożsamość / dramat ma niewątpliwie rację, kie
dy kilkakrotnie podkreśla, że nawet u naturalistów liczyły się nie tyle 
„prawdziwe” dekoracje jako takie, wiarygodne właśnie dlatego, że sta
nowiły doskonałe kopie określonych fragmentów życiowych sytuacji, 
ile - spełniana przez nie funkcja. Funkcja, która nie wyczerpywała się 
wcale w wiernym odtwarzaniu obrazów pozateatralnej rzeczywistości, 
ale przede wszystkim polegała na wspomaganiu psychologicznej wiary
godności gry aktorów. W otoczeniu autentycznych przedmiotów (a nie 
tylko tekturowych czy gipsowych atrap) mogli oni wykonywać bardziej 
przekonujące „codzienne” gesty i tym samym łatwiej stworzyć wraże
nie, że są ludźmi z krwi i kości, jak wówczas mówiono. Bowiem jeśli 
nawet naturaliści chcieli pokazywać na scenie człowieka fizjologicz
nego, człowieka takiego, który ucieleśnia środowiskowe determinanty, 
to widzowie poznawali to środowisko i typowe dla niego fatalne uza
leżnienia nie tyle za pośrednictwem dekoracji i rekwizytów, ile właśnie 
za sprawą postaci, historii ich życia, ich przeżyć i emocji. Dlatego po
stawioną przez Sajewską tezę należałoby jeszcze nieco zmodyfikować: 
tak „prawdziwe” dekoracje, jak „prawdziwa” gra aktorów bardziej były 
środkiem do osiągnięcia celu niż nadrzędnym celem. Liczyła się przede 
wszystkim ich siła oddziaływania na widzów, zdolność tworzenia na 



288 MAŁGORZATA SUGIERA

czas spektaklu dla siedzących po drugiej stronie rampy przekonującej 
iluzji świata przedstawionego. Naturaliści i ówcześni realiści nicze
go przecież tak nie pragnęli jak tego, by teatralny bywalec, który już 
z niejednego pieca chleb jadł, choć na chwilę zawiesił raz jeszcze swo
ją niewiarę i poddał się wrażeniu, że widzi prawdziwych ludzi w ich 
prawdziwych życiowych warunkach i reakcjach. By dał się zahipnoty
zować, jak w swojej przedmowie do Panny Julii, opatrzonej znaczącym 
podtytułem „naturalistyczna tragedia”, pod koniec lat osiemdziesiątych 
XIX wieku pisał August Strindberg, proponując zarazem takie rozwią
zania inscenizacyjne, które maksymalnie spotęgują oddziaływanie na 
widza scenicznej fikcji12.

12 A. Strindberg, Przedmowa do „Panny Julii", [w:] idem, Wybór dramatów, 
tłum. Z. Łanowski, Ossolineum: Wrocław 1977.

Autor Panny Julii w kilkustronicowej przedmowie do dramatu nie 
tylko opowiadał się za usunięciem kanału orkiestrowego i rampy pro
sceniowej oraz za zniesieniem przerw w spektaklu jako tych elementów, 
które nade wszystko przeszkadzają w skutecznym oddziaływaniu tego, 
co on sam nazywa teatralną hipnozą. Proponował również całkowite za
ciemnienie widowni, aby tym sposobem skuteczniej skupić uwagę wi
dzów na scenie, nadając rozgrywającym się tam wydarzeniom charakter 
rzeczywistości alternatywnej, o podobnym statusie ontologicznym co 
„rzeczywista” rzeczywistość widzów. Ogromny nacisk kładł także na 
niuanse gry mimicznej aktorów, drżenie rąk i inne elementy bezsłow
nej ekspresji, które zgodnie z ówczesnymi wyobrażeniami oddawały 
stany psychiczne postaci. Ważniejsze jednak w tym momencie wydają 
się jego postulaty dotyczące projektowanych do Panny Julii dekoracji. 
Powołując się na nowe zasady percepcji, które wprowadzali wówczas 
malarze impresjoniści, Strindberg proponował rezygnację z tradycyjne
go frontalnego ustawienia dekoracji, planując jej ujęcie po przekątnej. 
Tym samym widzowie mieli oglądać na scenie jedynie fragment fikcyj
nej kuchni, której druga część znajdowała się dokładnie tam, gdzie oni 
siedzieli, na widowni. Istota proponowanego rozwiązania tkwi zatem nie 
tyle w świadomie zamierzonej przez Strindberga fragmentaryzacji, nie- 
pełności przedstawienia scenicznego świata (pokazanie wycinka kuchni 
zamiast całego pomieszczenia to tylko powtórzenie na innej płaszczyź
nie podstawowego chwytu naturalistów, czyli badania wycinka świata 
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w geście teatralnej biopsji), ile w podjęciu radykalnej decyzji o koniecz
ności przekroczenia żelaznej granicy teatralnej rampy. Niczym wytrawny 
hipnotyzer Strindberg chce, żeby widzowie oglądali rytuał wzajemnego 
uwodzenia się Jeana i Julii już nie tylko przez dziurkę od klucza, oddzie
leni od nich konwencjonalną czwartą ścianą, znajdującą się w miejscu 
ramy prosceniowej, ale by niemal dosłownie znaleźli się razem z nimi 
w kuchni, czuli smak podgrzewanej potrawy i wzrastające z każdą kwe
stią podniecenie służącego i panny ze dworu. Trudno doprawdy o bar
dziej przekonujący przykład tego, że sceniczne dekoracje ważne są dla 
naturalistów wcale nie dlatego, że wiernie oddają znane widzom z ży
cia pomieszczenia i przestrzenie, ale przede wszystkim ze względu na 
to, że przyzwyczajonych do dekoracji kulisowych i malowanych na nich 
przedmiotów widzów konfrontują z czymś do tej pory w teatrze niezna
nym, czyli z trójwymiarowymi, często autentycznymi przedmiotami, 
które w tym określonym momencie historycznym i teatralnym kontek
ście wydawały się bardziej „prawdziwe” niż „teatralne”.

W latach siedemdziesiątych XX wieku niemieccy dramatopisa- 
rze powrócili do dawnej idei Volksstück, po raz kolejny wprowadzając 
na teatralne sceny reprezentantów nieuprzywilejowanych warstw spo
łeczeństwa i outsiderów. Jak starałam się już pokazać na przykładzie 
Koncertu życzeń Kroetza, posługiwali się wszakże nieco już innymi 
środkami wyrazu niż realiści końca XIX wieku czy Ödön von Horvath 
oraz tacy kontynuatorzy jego modelu krytyczno-społecznego dramatu, 
jak choćby Marielouise Fleisser. Bezpośrednim przedłużeniem tego nie
mieckiego nurtu stał się tak zwany Teatr Codzienności we Francji, który 
pierwszy raz zamanifestował swoją obecność na Festiwalu w Awinio- 
nie w 1975 roku. Założona specjalnie na tę okazję przez tokarza-freze- 
ra z wykształcenia i absolwenta szkoły teatralnej przy Théâtre National 
w Strasburgu, Jean-Paula Wenzela, grupa teatralna o znaczącej w tym 
kontekście nazwie Théâtre quotidien (Teatr codzienności) przygotowała 
wówczas jego debiutancką sztukę Daleko od Hagondange. Jej bohate
rowie to starsze małżeństwo, Georges i Marie, którzy przenieśli się do 
małego domku na wsi z dala od wielkich pieców, przy których on prze
pracował całe życic, czekając na zasłużoną emeryturę13. Zmiana trybu 

13 J.-P. Wenzel, Daleko odHagondange, tłum. P. Szymanowski, „Dialog” 1977, 
nr 9.
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życia przychodzi im jednak z ogromnym trudem, gdyż oboje potrafią 
jedynie powtarzać te gesty, które wykonywali przez całe życie, oraz 
snuć te same od lat marzenia, które mieli zacząć realizować w chwili, 
kiedy wreszcie całą swoją energię przestaną poświęcać pracy. Potworny 
bezsens ich w pełnym tego słowa znaczeniu nieautentycznej egzysten
cji, skoro Georges całe dnie na emeryturze spędza w zaimprowizowa
nym warsztacie, gdzie wykonuje niepotrzebne nikomu przedmioty, od
dają ich najbanalniejsze z możliwych dialogi, powtarzane codziennie 
najprostsze zdania, których chyba oni sami od dawna już nie słyszą. Do 
odsłonięcia społecznego fatalizmu dochodzi w Daleko od Hagondange 
nie tyle w konfrontacji postaci ze zdradzającym ich „cudzym” języ
kiem, jak miało to miejsce u Horvâtha, ile w chwili, kiedy widz rozpo- 
znaje przemożną siłę stereotypu; tego stereotypu mówienia i myślenia, 
który Wenzel pokazuje jako koronny dowód na to, że na scenie mamy 
do czynienia z reprezentantami tysięcy bezwolnych ofiar społecznego 
systemu i jego ideologii. Ofiarami równie bezwolnymi jak choćby pan
na Rasch z Koncertu życzeń, choć u Kroetza na scenie nie pada ani jed
no słowo, tu zaś wciąż sypią się puste łuski słów. Tym samym po raz 
kolejny widać jak na dłoni, że to nie afazja ani logorea „małych ludzi” 
rozstrzyga o realizmie ich przedstawienia, ale wybór tematu i kontekst 
innych aktualnych teatralnych konwencji.

Jak zdemaskować banał jako narzędzie ideologii? Po raz kolejny, 
jak u Horvâtha, u Wenzela zależy to od tego, czy widzowie potrafią 
wsłuchać się uważnie w dialogi prowadzone przez postacie. Czy po
trafią wyśledzić różnicę między tym, co postacie faktycznie mówią 
a tym, co w ich wzajemnych interakcjach z różnych względów nie ma 
szans dojść do głosu. U Wenzela nie dochodzi do głosu jednak nie dla
tego, że postacie coś przed sobą starają się ukryć, ale raczej dlatego, 
że poddane zostały skutecznej „tresurze”, by to, o czym nie mówią nie 
zdołało im nawet w najśmielszych snach przyjść do głowy. Po raz ko
lejny zatem widz musi na własną rękę odkryć i zrozumieć także dzia
łanie tego mechanizmu, który ubezwłasnowolnia sceniczne postacie. 
Odkryć i zrozumieć na własną rękę, ale umiejętnie kierowany przez 
odpowiedni kształt scenicznego świata i typ kontaktu między sceną 
a widownią. To przypadek przyczynił się po części do tego, że założy
ciel grupy Théâtre Quotidien odkrył najbardziej wtedy skuteczną for
mę scenicznej realizacji potrzebnego mu efektu realności. Prezentacja 
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Daleko od Hagondange odbyła się w ramach oficjalnego programu 
Festiwalu w Awinionie, ale już na jego marginesie jako jedna z pro
pozycji tak zwanego Teatru Otwartego, pomyślanego jako rodzaj pro
mocji nowych autorów, nowych sztuk i aktorów prezentujących teksty 
w formie czytanej, które następnie były transmitowane przez radio. 
W odniesieniu do tego typu realizacji nie mówiono nawet o reżyserii, 
ale o wiele mniej ambitnym i kosztownym „uprzestrzennieniu” (mise 
en espace). Na dobrą sprawę chodziło więc nie tyle o przygotowanie re
gularnego spektaklu, co o rodzaj publicznego czytania. Aktorzy w swo
ich codziennych ubraniach, stół, kilka krzeseł, które nakryte kocem 
zmieniają się w łóżko, jakiś gazowy piecyk, żadnych scenograficznych 
wysiłków w celu zbudowania iluzji świata przedstawionego. „Estetyka 
spektaklu - pisał kilka lat później świadek tryumfu prezentacji Wenzela 
jako realistycznego przedstawienia świata francuskiej prowincji i pro
blemów jej «małych ludzi», krytyk Jacques Poulet - narzucona jest 
a priori przez założoną szkicowość, margines niedokończoności. Jest 
to teatralność ogołocona, niechętna weryzmowi”14. Dzięki temu ograni
czeniu do niezbędnych jedynie elementów obrazu świata, obrazu przed
stawionego z pomocą jawnie teatralnych środków wyrazu, w centrum 
uwagi widzów znalazły się przede wszystkim złożone z codziennych 
stereotypów, powracające jak natrętna melodia dialogi. Ich banalność, 
która mogłaby wydać się czymś oczywistym w przedstawionym wery- 
stycznie obrazie z życia emerytów, tu pojawiała się znacząco obnażona 
i wystawiona na pokaz niczym w szklanej gablocie, przynosząc trudnej 
do przekonania, festiwalowej publiczności wrażenie niekłamanej praw
dy; prawdy obrazu świata na teatralnej scenie bez jakiejkolwiek próby 
stworzenia całościowej iluzji tego świata.

14 J. Poulet, O „teatrze codzienności" we Francji, tłum. P. Szymanowski, „Dia· 
log” 1977, nr 9, s. 90.

Znakomicie zaświadcza o tym efekcie wspomniany tekst Jacquesa 
Pouleta, opublikowany w 1977 roku na łamach „Dialogu”. Tekst cieka
wy także ze względu na zastosowany przez autora retoryczny zabieg, 
który przypomina nieco gest Horvàtha zestawiającego w Kazimierzu 
i Karolinie dwie realistyczne konwencje przede wszystkim po to, by 
jedną z nich uczynić w ten sposób bardziej przekonującą i „prawdziwą”. 
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Francuski krytyk, przedstawiając polskim czytelnikom na zamówienie 
redakcji „Dialogu” nieznany w Polsce nurt realizmu, nazywany Teatrem 
Codzienności, zestawił spektakl z Awinionu z późniejszą o dwa lata in
scenizacją Daleko od Hagondange, uznanego już wtedy inscenizatora 
Patrice’a Chéreau, na słynnej scenie Théâtre Nationale Populaire, w de
koracjach często z Chéreau współpracującego Richarda Peduzziego. 
Choć z całą pewnością francuski inscenizator zainteresował się tekstem 
Wenzela po sukcesie na festiwalu, to zmienił zarówno jego autorską 
interpretację, jak też zaproponowane w Awinionie rozwiązania insceni
zacyjne. Wysokie, pionowe konstrukcje Peduzziego, wyłożone w niż
szych partiach ceramicznymi płytkami, raz przywoływały skojarzenia 
z halą fabryczną, raz z salą szpitalną. Ustawione na kilku drewnianych 
podestach „realistyczne” przedmioty markowały potrzebne miejsca 
akcji na tle zredukowanego do kilku charakterystycznych elementów 
wiejskiego pejzażu pod rozległym niebem. Jak z naciskiem podkreśla 
Poulet, w tych wysmakowanych artystycznie i funkcjonalnych dekora
cjach Chéreau pokazał już zgoła inny rodzaj codzienności niż poprzed
nio Wenzel; pokazał dobrze znaną francuskim widzom uniwersalną 
codzienność spod znaku Becketta, podobnie naznaczoną przemijaniem 
i metafizyczną perspektywą. Poprzedni fatalizm społeczny zmienił się 
teraz jednoznacznie w fatalizm biologiczny, a krytyczna diagnoza sank
cjonowanej przez ideologię alienacji całych warstw społeczeństwa stała 
się uniwersalną metaforą absurdu ludzkiego istnienia jako takiego.

Nic lepiej nie uprzytamnia tej podstawowej różnicy między dwo
ma sposobami uzyskiwania efektu wiarygodności przedstawionego na 
scenie obrazu świata niż zmiana drugorzędnego rekwizytu w finale, 
o której mimochodem wspomina francuski krytyk, a która z przyjęte
go tu punktu widzenia nabiera istotnego znaczenia. Kiedy Georges już 
po śmierci Marie jeszcze raz słuchał jej nagranego na taśmę magneto
fonową głosu, to w przedstawieniu Wenzela smażył sobie na gazowej 
kuchence jajka sadzone. W finale spektaklu Cheréau wyjmował nato
miast z kieszeni zawiniętą w celofan kanapkę, która w niezamierzony 
bodaj przez reżysera sposób stawała się symbolem zarówno sztucznie 
przedłużonej świeżości odczytania Daleko od Hagondange przez pry
zmat niegdysiejszego teatru absurdu, jak też eleganckiej sterylności in
scenizacyjnych rozwiązań, pozorujących jedynie bezpośredni kontakt 
scenicznej akcji z publicznością. Niczym smażone jajka na teatralnej 
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scenie, która w żadnym razie nie starała się ukryć swojej obecności, 
efekt realności także innych przedstawień nurtu teatru codzienności 
powstawał w podobny sposób. Rodził się dzięki przekonującej praw
dzie wyizolowanych elementów, które nie składały się wcale w spójny 
i wypełniający całą scenę obraz fikcji świata przedstawionego. Efekt ten 
powstawał jednakże nie ze względu na same te elementy, na czynność 
smażenia jajek, ale ze względu na kontekst dotychczasowych wysił
ków mimetycznego przedstawiania całościowego obrazu świata, który 
nadawał im niezaprzeczalny walor realizmu i autentyczności. To wła
śnie ten kontekst decydował także o tym, że teatr codzienności wyda
wał się widzom w latach siedemdziesiątych skuteczną próbą „wyjścia 
poza teatr rozpoznania, teatr odbicia, teatr reprodukcji, w stronę teatru 
poznania”15, jak o swojej scenicznej wersji Chałupniczej roboty Kroetza 
mówił wtedy Jacques Lassalle. Nadal jednak odsłonięcie wymiaru „tu 
i teraz” teatralnej sceny służyło twórcom tego nurtu, jak wcześniej mia
ło to miejsce w przypadku proponowanego przez Strindberga w przed
mowie do Panny Julii zniesienia konwencjonalnej czwartej ściany, jako 
metoda najbardziej skutecznego poddania widzów oddziaływaniu sce
nicznej fikcji. Mieli oni oglądać jedynie wybrane fragmenty mimetycz- 
nie przedstawionego fikcyjnego świata właśnie po to, by tym łatwiej 
przyszło im uwierzyć w „realność” życia Georgesa i Marie daleko od 
tytułowego Hagondange. Wywoływany tym sposobem efekt realności 
już ledwo jeden krok dzieli od paradoksalnej na pierwszy rzut oka sy
tuacji, kiedy o wiarygodności scenicznych działań zaczyna zaświadczać 
nie tyle rozmaitymi sposobami powoływany do życia świat przedsta
wiony, ile - ujawniany i stematyzowany świat przedstawiający.

15 Cyt. za: ibidem, s. 94.

Często zapomina się o tym, że naturalistyczno-realistyczny nurt 
końca XIX wieku wiązał się na europejskich scenach nie tylko z rady
kalną zmianą dramatyczno-teatralnych konwencji. Równie istotne zna
czenie dla pojawienia się ówczesnego efektu realności miał fakt daleko 
idącej reformy teatru jako instytucji. Teatry naturalistyczne powstawały 
i działały przecież jako niezależne sceny, co często z dumą podkreślały 
ich nazwy (od Théâtre Libre Antoine’a przez Freie Bühne Otto Brahma 
do Independent Théâtre Society Jacoba Greina). Jako niezależne sce- 
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ny, teatry naturalistyczne wolne były od ingerencji cenzury politycznej 
i obyczajowej oraz od dyktatu gustu publiczności wychowanej na „sta
rym” teatrze, zaś w swoich wyborach repertuarowych nie musiały kie
rować się przewidywanymi wpływami z kasy. Często też nowo powsta
jące zespoły składały się z aktorów-amatorów, co w tak zwanej epoce 
gwiazd miało decydujący wpływ na odnowienie przyjętych konwencji 
gry, zasad podawania tekstu, a przede wszystkim dawało szansę wpro
wadzenia gry zespołowej, niezwykle istotnej w spektaklach prezentują
cych obiektywne w intencjach twórców studia określonych środowisk 
społecznych. Wszystko to miało niewątpliwie wpływ na wywoływany 
efekt realności, nie stanowiło jednak jego istotnego i uświadamianego 
widzom przez twórców elementu. Zgoła inaczej rzecz się ma w przy
padku coraz popularniejszego dzisiaj w Polsce teatru niemieckiego dra- 
matopisarza i reżysera, René Pollescha, który oczywiście nie jest na eu
ropejskich scenach zjawiskiem osamotnionym.

W przeciwieństwie do Wenzela, który najpierw napisał tekst Daleko 
od Hagondange, a dopiero później założył teatralną grupę, by go za
prezentować na festiwalu w Awinionie, podstawowe zarysy tekstów 
Pollescha powstają w czasie prób z aktorami, często przy ich znacz
nym współudziale, zaś punktem wyjścia do wspólnych dyskusji na te
mat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej oraz palących problemów 
zawodowego i prywatnego życia stają się znane filmy lub dramaty czy 
też naukowe teksty współczesnych socjologów i filozofów. Bohaterka 
kilku pierwszych przedstawień Pollescha nazywała się Heidi Hoh i po
jawiła się na scenie w spektaklu opatrzonym jej nazwiskiem Heidi Hoh 
(1999). Punktem wyjścia zarówno dyskusji w czasie prób, jak póź
niejszych scenicznych dialogów stała się tu kwestia pracy zarobkowej 
kobiet w nawiązaniu do znanego filmu Norma Rae. Jednak Heidi Hoh 
Pollescha nie miała wiele wspólnego z uświadomioną politycznie i za
angażowaną w walkę o robotnicze sprawy bohaterką filmu Martina Rit- 
ta. Przypominała raczej typowych bohaterów teatru codzienności, choć 
w jej przypadku źródłem alienacji stała się naiwna wiara w marketin
gowe hasła o potrzebie samorealizacji. To właśnie ta naiwna wiara do
prowadziła Heidi Hoh do tego, że utożsamiła ona propagowaną przez 
kulturę masową samorealizację z samowykorzystaniem, zamieniając 
prywatną przestrzeń domu w miejsce źle rozumianej „twórczej” pracy. 
„Nie jesteśmy autonomicznymi podmiotami, jakich potrzebuje dramat. 
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Uwewnętrzniliśmy kontrolę i naszą tożsamość określa to, nad czym 
pracujemy, co sprzedajemy”16 - mówił w jednym z późniejszych wy
wiadów Pollesch. Tłumaczył w ten sposób szczególną formę swoich 
tekstów przeznaczonych dla teatru, choć pod względem formy nieko
niecznie przypominają one tradycyjne dramaty. Ale nie tylko. Wyjaśniał 
również powody autotematyczności wszystkich swoich spektakli. Kiedy 
bowiem Pollesch w tym samym wywiadzie oświadczył: „Jestem Heidi 
Hoh”, to choć klarownie nawiązywał do znanej deklaracji Gustava 
Flauberta, który podobnie identyfikował się ze swoją bohaterką, panią 
Bovary, to nie chodziło mu jednak o podobieństwo konstrukcji psy
chicznej, ale - określenie tożsamości przez to, nad czym się pracuje i co 
się następnie sprzedaje. A teatr, reżyser i aktorzy nie są pod tym wzglę
dem wyjątkiem. Także oni - wbrew rozpowszechnionym i podtrzy
mywanym również przez ludzi teatru, bo wygodnym dla nich mitom 
- sprzedają produkty swojej pracy i właśnie ten przesądzający o podsta
wowych sensach ich pracy fakt powinni potraktować jako punkt wyj
ścia do bezpośredniego kontaktu z widzami, a nie ukrywać się za fik
cyjnymi postaciami, by nie musieć ponosić odpowiedzialności za ich 
głoszone ze sceny poglądy. Dlatego zależność artysty od zatrudniającej 
go instytucji stała się w rozmaitych formach jednym z równoprawnych 
tematów większości przygotowywanych przez Pollescha teatralnych 
wieczorów. I trudno nie nazwać tego inaczej niż nowym sposobem 
wywoływania efektu realności, tym razem za sprawą podjęcia wprost 
tematu teatru jako instytucji produkującej dzieła sztuki o określonych 
społecznie funkcjach.

16 Ich bin Heidi Hoh. René Pollesch im Gespräch mit Jürgen Berger, [w:J World 
wide web-slums, red. C. Brocher, Rowohlt: Reinbek 2003, s. 344.

Demonstracyjna rezygnacja z fabularnej matrix stała się w teatrze 
René Pollescha podstawą uwierzytelniania wypowiadanych przez jego 
aktorów na scenie konstatacji, ocen i poglądów na temat współczesnego 
świata. Zamiast fikcji świata przedstawionego mamy tu grupkę artystów 
dyskutujących w jawnie teatralny sposób i jawnie „cudzym” językiem, 
choć przy pełnym zaangażowaniu własnych ciał, o tym, co widzowie 
znają ze swoich codziennych doświadczeń i czego wiarygodny obraz 
zapewne potrafią sobie sami stworzyć. Pozostaje tylko pytanie o to, czy 
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faktycznie udało się Polleschowi w tej nowej formie realistycznego te
atru całkowicie wyrugować kłamstwo scenicznej fikcji na rzecz niekła
manego autentyzmu i prawdy, choćby miała nią być tylko prawda teatru 
jako instytucji i zatrudnionych w niej ludzi? W gruncie rzeczy przecież 
prezentuje on widzom stworzony z pomocą aktualnie obowiązujących 
konwencji przedstawieniowych obraz teatru i pracujących w nim arty
stów, którzy mają określone poglądy na życie; obraz teatru równie fik
cyjny, jak fikcyjne były kiedyś przygody Kazimierza i Karoliny w nie
dzielne popołudnie u Horvatha czy przeżarte banałem życie Georgesa 
i Marie w Daleko od Hagondange Wenzela. Spektakle Pollescha to jedy
nie, jak się wydaje, bardziej współczesna wersja autotematyzmu w typie 
Pirandella, gdzie podobnie efekt realności rodził się z ujawnienia świata 
przedstawiającego w kontekście, który pozwalał widzom rozpoznać go 
jako świat teatralny, i gdzie ten efekt rodził się głównie wskutek gestu 
ujawnienia. Dlatego należy podejrzewać, że z chwilą, kiedy teatralność 
tego pierwszego przestanie być dla widzów tak oczywista, to w konse
kwencji osłabnie również wrażenie realności tego drugiego. A może na
wet już się tak stało, skoro od pewnego czasu Pollesch zaczął stosować 
swoją metodę przede wszystkim na zagranicznych scenach, jednoznacz
nie przedłużając w ten sposób jej okres ważności.

Parada scenicznych postaci od Kalibana do Heidi Hoh uświada
mia przynajmniej jedno: postacie reprezentujące na scenie „małego 
człowieka” odwołują się zazwyczaj do poczucia wiarygodności widza, 
zaś wprowadzenie ich na teatralną scenę służy zazwyczaj zbudowaniu 
stabilnego pomostu między sceniczną rzeczywistością a światem poza- 
teatralnym. Jak pokazują kolejne analizowane przeze mnie przykłady, 
siła efektu realności związana z pokazaniem w teatrze nieznanego jego 
widzom doświadczenia niższych warstw społecznych, już nie jako źró
dła komediowych sytuacji ale w całym majestacie poważnych gatun
ków dramatyczno-teatralnego paradygmatu, łączy się nierozerwalnie 
z przekroczeniem, i to przekroczeniem dwojakiego co najmniej rodza
ju. Osadzenie akcji scenicznej w każdorazowo inaczej ukonkretnia- 
nych realiach społecznego marginesu pozwala podjąć tematy z pierw
szych stron gazet, aktualne wydarzenia z policyjnych kronik czy nawet 
zaprezentować najnowsze tezy z naukowych prac socjologicznych. 
Stanowią one jednak taki rodzaj źródłowego materiału, który nie tyl
ko swoim autentyzmem zaświadcza o prawdziwości i statystycznej nie- 
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mai symptomatyczności prezentowanej problematyki, ale również dla 
zachowania wrażenia tego autentyzmu na scenie nieubłaganie domaga 
się istotnych modyfikacji tradycyjnej dramatycznej formy. Podjęcie te
matów tego typu stawia zatem dramatopisarzy przed trudnym do omi
nięcia paradoksem: jaką językową formę nadać wypowiedziom postaci 
„małych ludzi”, by z jednej strony dotrzeć do samego sedna doświad
czenia wykluczenia i ekonomicznej deprywacji, które muszą w możli
wy do zrozumienia sposób zostać przedstawione widzom, z drugiej zaś 
ukazać brak językowych kompetencji, który nie pozwala na wyrażenie 
własnych potrzeb i emocji czy wreszcie nawiązanie kontaktu z innymi? 
Inaczej mówiąc, jak ukształtować język, jakim na scenie posługuje się 
postać, by on sam denuncjował własną niedoskonałość i zarazem oka
zywał się głównym narzędziem egzystencjalnej i społecznej alienacji?

Przywołane przeze mnie przykłady tekstów dla teatru prezentu
ją całe spektrum form dramatycznych i teatralnych, stanowiących od
powiedź na wyzwanie stawiane przed autorami podejmującymi próbę 
wiarygodnego pokazania na scenie codziennego życia „małych ludzi”; 
spektrum niezwykle szerokie, bowiem rozpięte między uporczywą afa- 
zją i niepowstrzymaną logoreą. Dlatego niezależnie od tego, czy auto
rzy przedstawiają nieuprzywilejowanych, outsiderów i ludzi z margi
nesu w krytycznej czy też współczującej perspektywie; półtora wieku 
temu czy w czasie, gdy do głosu dochodzi teatr postdramatyczny, posta
cie te okazują się bardzo dobrym papierkiem lakmusowym dla badania 
mechanizmu powstawania efektu realności. Efektu, który, niezależnie 
od konkretnej formy, jaką w danym momencie historycznym przybiera, 
zawsze jest zjawiskiem pochodnym i kontekstowym, rodzi się z zesta
wienia i porównania tego, co w życiu i na scenie dotąd służyło jego wy
woływaniu, z tym, co ma gwarantować powstawanie nowego wrażenia 
„prawdziwości” teatralnej fikcji.
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