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Andrzej Pakuła

Miejskie pustki i próby ich teatralnego uobecnienia

O ile działalność teatrów alternatyw-
nych i offowych w przestrzeni pozateatralnej, 
w tym także miejskiej, jest dzisiaj zjawiskiem 
naturalnym, o tyle prawdziwym fenomenem 
ostatnich lat stało się wychodzenie zespołów 
repertuarowych i instytucjonalnych poza bu-
dynek teatru. Opuszczają one scenę i udają 
się miejską rzeczywistość, adaptując na 
potrzeby spektaklu konkretne przestrzenie 
miasta. Ogromną rolę w uświadomieniu 
możliwości, jakie oferuje przestrzeń miejska 
teatrom dramatycznym pokazał zrealizo-
wany przez TR Warszawa projekt Teren 
Warszawa, który w ciągu jednego sezonu 
przygotował kilka małoobsadowych premier 
przedstawianych w specjalnie wybranych, 
charakterystycznych dla miasta miejscach. 
Oglądaliśmy spektakle na Dworcu Central-
nym, w nowoczesnym biurowcu, darkroomie 
czy w nieczynnej drukarni. Podobnym ge-
stem posłużył się Teatr Wybrzeże w zaanga-
żowanym społecznie projekcie Szybki Teatr 
Miejski, zapraszając na spektakle do miesz-
kania w bloku lub przytułku dla bezdomnych. 
Akcja jednego ze spektakli, przygotowanego 
w ramach krakowskiego festiwalu b@zart.fr, 
toczyła się w jeżdżącej po mieście taksówce. 
Hans-Thies Lehmann, autor książki Teatr 
postdramatyczny, określa wspomniane zja-
wiska pojęciem Site Specific Theatre, wtedy 

gdy „teatr szuka sobie jakiegoś ciekawego 
architektonicznie pomieszczenia, albo miej-
sca [...], lecz nie dlatego [...], że to miejsce 
(Site) dobrze koresponduje z określonym 
tekstem, ale ponieważ to właśnie miejsce ma 
dzięki działaniom teatru samo przemówić”1. 
Trudno się jednak zgodzić wyłącznie z ta-
kim ujęciem fenomenu wychodzenia teatru 
repertuarowego w przestrzeń miejską. Wiele 
zdarzeń teatralnych podejmuje bardzo świa-
domy dialog z konkretną przestrzenią lub do-
biera ją dla danego utworu dramatycznego. 
Na szczególną zaś uwagę zasługują z pew-
nością te zdarzenia teatralne w obrębie Site 
Specific Theatre, które nie tylko uobecniają 
wybraną przestrzeń i pokazują ją w „nowym 
oświetleniu”, lecz w których przestrzeń:

Staje się współautorem, choć nie zy-
skuje jakichś dokładniej określonych 
sensów. Nie zostaje przebrana, lecz 
– pokazana, uwidoczniona, zaś współ-
lokatorami stają się w niej także widzo-
wie. [...] wydobywa na jaw płaszczyznę 
grających i oglądających.2

Szczególnie ciekawym zjawiskiem 
są spektakle, w których eksponuje się prze-
strzenie związane z miejską nieobecnością. 
Wykorzystywane jest w nich doświadczenie 

1 H. Thies-Lehmann, Teatr postdramatyczny, przeł. Dorota Sajewska i Małgorzata Sugiera, Kraków 2004, 
s. 251-252.
2 Tamże, s. 252.
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pustki – architektonicznej lub moralnej – po 
nieobecnym. Wielu reżyserów świadomie 
wkracza w przestrzenie, w których wskutek 
zdarzenia teatralnego dochodzi do interfe-
rencji nieobecności (przeszłość) i obecności 
(dzisiejszość), pamięci i zapomnienia. Do-
świadczenie pustki oraz nieobecnego wpły-
wa zarówno na recepcję spektaklu, jak i na 
interpretację codziennej rzeczywistości. 

Działania artystyczne w nieczynnych 
i opustoszałych synagogach oraz kościo-
łach, zamkniętych fabrykach i przestrzeniach 
użytku publicznego nie są wyłącznie domeną 
teatru, lecz również wielu sztuk plastycznych 
i performatywnych.. Notabene spektaklu 
wpisującego w przedstawione wyżej założe-
nia nie da się badać wyłącznie narzędziami 
teatrologicznymi. Niezbędny okazuje się być 
w tym wypadku język współczesnej architek-
tury i sztuk wizualnych, kluczowe wydaje się 
posłużenie narzędziami dyskursu ponowo-
czesnej, wchodzącej w silne relacje z miej-
ską pustką, architektury oraz wszystkiego, 
co Richard Shusterman określił mianem 
„miejskiej estetyki nieobecności”3. „Nieobec-
ność, pisze Shusterman, może być podsta-
wową zasadą strukturalną estetyki miasta 
w ogóle, paradoksalną częścią jego ekonomii 
obfitości”4, może być również podstawą dla 
działania artystycznego, które za cel stawia 
sobie uobecnienie lub uświadomienie istnie-
nia pewnej konkretnej miejskiej pustki.

Dążąc do próby opisu i analizy pol-
skich spektakli, w których jedną z głównych 
ról odgrywa nieobecność związana z prze-
strzenną lub duchową pustką miejską, natra-
fiamy na ogrom różnorodnych działań teatral-
nych wpisujących się w niniejszą praktykę. 
Dlatego też, podejmując się próby pewnego 
ich uporządkowania, proponuję rozróżnienie 
na trzy perspektywy: lokalną, narodową oraz 
transkulturową.

Perspektywa lokalna –
na przykładzie spektakli Teatru 
im. Heleny Modrzejewskiej 
w Legnicy

Punktem wyjścia dla rozważań po-
święconych miejskiej estetyce nieobecności 
uczynił Richard Shusterman własne do-
świadczenia związane z rocznym pobytem 
w Berlinie, zwracając uwagę na ogromną 
siłę, z jaką nieobecność determinuje topogra-
fię miasta, jego architekturę i komunikację. 
Mowa tutaj rzecz jasna o nieobecności muru 
berlińskiego, który pomimo zburzenia wciąż 
pozostaje obecny nie tylko w przestrzennym 
doświadczaniu miasta:

Nieobecny teraz mur dzielący Wschód 
i Zachód pozostaje na wiele sposobów 
porządkującą zasadą tego zjednoczo-
nego miasta, tak samo jak oddzielone 
miasta – Berlin Wschodni i Zachodni 
– były w istocie definiowane przez swe 
przeciwstawne, nieobecne części.5

Analizując zjawisko miejskich nie-
obecności na przykładzie Berlina Shuster-
man nie ogranicza się wyłącznie do muru 
berlińskiego i związanej z jego wyburzeniem 
politycznej śmierci Berlina Wschodniego, 
lecz przywołuje również przestrzenną wyrwę 
pozostałą po zburzonej podczas Nocy Krysz-
tałowej starej synagodze Wilmersdorf na 
Prinzregenten Strasse oraz pustkę w powo-
jennej tożsamości Berlina, powstałą wskutek 
Holokaustu i oczyszczenia stolicy III Rzeszy 
z mieszkających w niej Żydów. Do „pustki po 
wypędzonych i zamordowanych” i, związanej 
z nią, wzajemnej gry tego, co nieobecne, 
z tym, co obecne, odwołuje się również Star 
Matrix – projekt dla Berlina autorstwa Daniela 
Libeskinda, z którego wyłoniło się Muzeum 
Żydowskie. 

3 R. Shusterman, O sztuce i życiu: od poetyki hip-hopu do filozofii somatycznej, wybór, oprac. i przeł. W.  Małecki, 
Wrocław 2007.
4 R. Shusterman, dz. cyt., s. 151.
5 R. Shusterman, dz. cyt., s. 149. 
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O determinującej roli w kształtowaniu 
się tożsamości miasta wskutek nieobecno-
ści konstytuujących je przez dziesiątki lat 
symboli obalonego ustroju możemy mówić 
również w przypadku Legnicy, przed wojną 
w zasadzie niemieckiego miasta, opanowa-
nego później przez Armię Czerwoną. Po woj-
nie radzieccy żołnierze zajęli opustoszałe, 
pruskie koszary, miasto zostało też w części 
zaludnione przez powojennych przesiedleń-
ców. Historia Legnicy tworzy swoisty palimp-
sest z nakładających się na siebie historii 
Niemców, stacjonujących tu wojsk radziec-
kich, lokalnych i napływowych mieszkańców. 
Na tę historyczną perspektywę nakłada się 
również doświadczenie potransformacyjnej 
współczesności, w wyniku której Legnica 
stała się miastem zmarginalizowanym go-
spodarczo i ekonomicznie, podupadającym 
i niszczejącym architektonicznie. Pojawia 
się także, jak w przypadku współczesnego 
Berlina, pytanie o lokalną tożsamość. 

Pracując nad projektem Star Matrix, 
Libeskind poszukiwał inspiracji w tworzeniu 
kolażu z mapy odtworzonych adresów, pod 
którymi mieszkali i pracowali berlińscy Żydzi, 
listy nazwisk osób deportowanych i zamor-
dowanych w obozach koncentracyjnych 
przez reżim nazistowski oraz z twórczości 
związanych z przedwojennym Berlinem ar-
tystów pochodzenia żydowskiego:

Czułem, że fizyczny szkic Berlina był nie 
tylko śladem, lecz raczej, że była tam 
niewidoczna matryca czy anamneza 
bliskich powiązań. Czułem, że pewni 
ludzie, a szczególnie pewni pisarze, 
kompozytorzy, artyści i poeci, kształ-
towali więź między tradycją żydowską 
i kulturą niemiecką. Znalazłem zatem 
to połączenie i nakreśliłem irracjonalną 
matrycę, która poprzez formę systemu 
przeplatających się trójkątów dawała-
by się odnieść do symboliki ściśniętej 

i zniekształconej gwiazdy: żółtej gwiaz-
dy, którą tak często noszono w tym 
właśnie miejscu.6

Podobne działania wielokrotnie prze-
prowadzał Jacek Głomb, dyrektor Teatru im. 
Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, dla które-
go „z odkrywania takich miejsc i poznawania 
ich historii pojawiły się pierwsze [teatralne 
– przyp. aut.] projekty”7. Artystyczne poszu-
kiwania legnickiego teatru, które Głomb na 
trwałe związał z lokalną przestrzenią miejską, 
skoncentrowały się na nieobecnych prze-
strzeniach miejskich oraz związaną z nimi 
pustką po wcześniejszych mieszkańcach. 
Poprzez wejście z działaniem teatralnym 
w zapomnianą miejską przestrzeń twórcy 
chcieli zmierzyć się z tą pustką oraz badać, 
jak wpływa ona na współczesną tożsamość 
mieszkańców Legnicy. Zdecydowana więk-
szość spektakli zrealizowanych za dyrekcji 
Głomba wchodzi więc w intensywny dialog 
z regionalną historią i teraźniejszością, któ-
ry skierowany do lokalnego odbiorcy. Do 
uobecnionych przez Teatr im. Heleny Mo-
drzejewskiej przestrzeni należą m.in.: stare 
i zniszczone kino, kościół ewangelicki, ko-
szary wojskowe, hala oraz budek fabryczny, 
dawny Teatr Letni, zapuszczona sala teatral-
na należąca do istniejącego w PRL-u Domu 
Kultury.

Twórcy legnickiego teatru w Balladzie 
o Zakaczawiu opowiadają historię, trwającą 
od czasów powojennych po współczesność, 
podupadłej i zniszczonej dzielnicy mia-
sta. Scenariusz spektaklu został napisany 
w oparciu o zebrane historie, opowiadane 
przez mieszkańców Zakaczawia. Samo 
przedstawienie było grane w zniszczonym 
i zamkniętym kinie Kolejarz, które odgrywało 
rolę kulturalnego i społecznego centrum 
w powojennych dziejach dzielnicy. Zresztą 
sama konstrukcja spektaklu zakorzeniona 
jest w montażu filmowym, dodatkowo pod-

6 D.L. Libeskind, Jewish Museum, El Croquis 80, 1996 IV, s. 40, za: E. Rewers, Post-polis. Wstęp do filozofii 
ponowoczesnego miasta, Kraków 2005, s. 34-35.
7 Dolnoślązak urodzony w Galicji. Z Jackiem Głombem rozmawia Grzegorz Chmielowski, „Polska Gazeta 
Wrocławska” nr 26, 31 I 2008.
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kreślając charakter miejsca, w którym jest 
ono grane.

Żeby dotrzeć na to przedstawienie, 
trzeba najpierw przejść most na rze-
ce Kaczawie, która dzieli Legnicę na 
dwie nierówne części, ominąć bramy, 
w których dyżurują młodzi mężczyźni 
w dresach, przemknąć się przez słabo 
oświetlone ulice pod odrapaną fasadę 
kina Kolejarz. Tam, w sali, w której 
ostatni film wyświetlono dwadzieścia 
lat temu, legnicki teatr gra [...] „Balladę 
o Zakaczawiu”.8

Spektakl rozpoczyna się filmową 
retrospektywą z dziejów dzielnicy: przy-
jazd repatriantów ze Wschodu, zebranie 
Towarzystwa Miłośników Lwowa czy walka 
bokserska pomiędzy reprezentacją miasta 
a reprezentacją radzieckich żołnierzy sta-
cjonujących w Legnicy. Twórcy spektaklu 
podejmują próbę opowiedzenia powojennej 
historii dzielnicy, przywołując jej mniejszych 
i większych bohaterów, przedstawiają swo-
isty kolaż osobistych doświadczeń, tożsa-
mości, charakterów i łączących ich relacji. 
Przez scenę przewijają się działacze partyjni 
i radzieccy żołnierze, Cyganie i Polacy, spor-
towcy i milicjanci, złodziejaszki i ich kochanki. 
Mieszają się języki: polski, rosyjski i lokalne 
gwary. Z tego palimpsestu osobistych historii 
i doświadczeń oraz kulturowej mieszanki wy-
łania się opowieść o Zakaczawiu. To historia 
o wielonarodowej dzielnicy, mieście w mie-
ście, którego mieszkańcy przez kilkadziesiąt 
lat żyli razem i wspólnie tworzyli swoją co-
dzienność, jakby poza toczącą się wokół nich 
historią. O Zakaczawiu, które nagle, wskutek 
transformacji ustrojowej rozpadło się i prze-
stało istnieć w swej dawnej formie, przeista-
czając się w zrujnowaną i zpauperyzowaną 
dzielnicę, nienadążającą za gospodarczym 
i ekonomicznym rozwojem kraju.

Ta opowiedziana z dużego dystansu 
sentymentalna ballada nie tylko uobecnia 
zapomnianą historię Zakaczawia, przywołu-
jąc nieobecnych już mieszkańców i miejsca, 
w których toczyła się ich codzienność. Stawia 
ona również pytanie o dzisiejszą tożsamość 
dzielnicy, o to kim są jego współcześni miesz-
kańcy. Odbywa się to poprzez przywołanie 
pustki po nieobecnych ludziach i związanej 
z nimi świetności dzielnicy. Twórcy spekta-
klu przypominają, że wielokulturowość była 
fundamentem tożsamościowym Legnicy, po 
którego utracie mieszkańcy do dziś nie potra-
fią się odnaleźć w otaczającej ich rzeczywi-
stości. Ten silnie zakorzeniony w lokalności 
spektakl poprzez upamiętnianie tego, co już 
nieobecne, odsyła również do wspólnego do-
świadczenia poprzez „połączenie wszelkiego 
rodzaju «makrowydarzeń» o znaczeniu 
historycznym i politycznym z «mikrowyda-
rzeniami» naszego codziennego życia [tu: 
życia nieobecnych już mieszkańców – przyp. 
aut.], które akurat miały miejsce podczas 
upamiętniania”9.

Umiejscawiając akcję spektaklu Made 
in Poland w byłej hurtowni leków, budynku 
typowym dla marketowej architektury komu-
nistycznych blokowisk spod znaku Społem, 
Przemysław Wojcieszek podejmuje próbę 
opowiedzenia historii młodego, osiedlowe-
go chłopaka zagubionego pomiędzy wiarą 
w nieprzystające do rzeczywistości ideały 
a buntowniczą walką ze światem, przez 
który czuje się zapomniany i opuszczony. To 
również bardzo wyraźny, społeczny gest le-
gnickiego teatru. Decydując się na realizację 
spektaklu w przestrzeniach autentycznego 
blokowiska, komunistycznej sypialni Legnicy, 
twórcy podejmują próbę uobecnienia tego, co 
w codziennej świadomości centrum miasta 
jest zapominane i nieobecne – problematyki 
społeczności zamieszkującej przedmieścia. 
Jest to poczucie marginalizacji, bezrobocie 
i brak życiowych perspektyw, które prowadzą 
do pytań o tożsamość w rozdarciu pomiędzy 

8 R. Pawłowski, Ballada, „Gazeta Wyborcza”, nr 257, 3 XI 2000.
9 F. Ankersmit, Postmodernistyczna „prywatyzacja” historii, przeł. M. Zapędowska, [w:] tegoż, Narracja, 
reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, red. E. Domańska, Kraków 2004, s. 390.
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marzeniem o lepszym życiu a walką o eg-
zystencję i potrzebą buntu. Już w pierwszej 
scenie Wojcieszek bardzo wyraźnie przed-
stawia Bogusia – głównego bohatera spekta-
klu – który z wytatuowanym na czole hasłem 
fuck off niszczy za pomocą metalowego pręta 
jeden ze stojących na osiedlowym parkingu 
samochód. Ten młody chłopak ucieka się do 
przemocy, naiwnie wierząc, że dewastacja 
budek telefonicznych i przystanków może 
zmienić jego życie. Jego bunt jest odpowie-
dzią na niemożność znalezienia autorytetu, 
którego bohater szukał w osobach probosz-
cza i polonisty. Są to ksiądz, który podczas 
misji w Afryce miał wizję Jezusa każącego 
mu „wracać do bloków” oraz nauczyciel-
alkoholik zatracający się w poezji Władysła-
wa Broniewskiego. Ci „pożal się Boże, du-
chowi przywódcy”10 podejmują walkę o duszę 
Bogusia, w której „żar miesza się z trywial-
nością: frazesy z głęboką potrzebą wartości, 
misja z wściekłą bezradnością”. Spektakl 
Wojcieszka jest kolejną teatralną historią 
o generacji nic. Przedstawienie estetycznie 
zakorzenione jest w nowym brutalizmie, 
opowiadane widzowi siedzącemu w mniej 
lub bardziej wygodnym fotelu na teatralnej 
widowni. Poprzez zabranie widowni w praw-
dziwą przestrzeń blokowiska, która wydawać 
by się mogła zbyt naturalistyczną i oczywistą 
przestrzenią dla przedstawienia o „pułapce 
ślepej anarchii”11 i społecznego wykluczenia, 
legnicki teatr uobecnia zmarginalizowaną 
część miasta i jej problemy, otwierając się 
na mieszkańców zapraszanych na spekta-
kle. Przede wszystkim jednak otwiera nową 
przestrzeń, w której kultura może nie tylko 
zaistnieć, lecz również coś zmienić: „Nasz 
teatr – mówi Głomb – idzie do widza, staramy 
się być bliscy jego doświadczeniu. Nie czeka-
my w wygodnej świątyni, której progów wielu 
ludzi nie może czy nie chce przekroczyć”12.

Zaprojektowane przez Libeskinda 
muzeum nie miało wyłącznie na celu prze-

chowywania pamiątek i wspomnień po wy-
pędzonych i zamordowanych mieszkańcach 
Berlina, lecz przede wszystkim – poprzez 
podjęcie świadomej z gry z pustymi prze-
strzeniami, pęknięciami, szczelinami i rysami 
– stworzenie swoistego architektonicznego 
palimpsestu, uobecnienienia pustki po byłych 
mieszkańcach miasta. Właśnie doświadcza-
nie pustki oraz wzajemna interferencja obec-
nego z nieobecnym są zarówno w projekcie 
Libeskinda, jak i legnickich spektaklach, klu-
czowe. Jako odbiorcy muzeum lub spektaklu 
„jesteśmy o krok od doświadczenia „innych” 
– nieobecnych, ponieważ ich nieobecność 
«zachodzi» na naszą obecność, aktualność 
naszego doświadczania przestrzeni muzeum 
(lub spektaklu – przyp. aut.)”13. 

Przywołane tu spektakle to tylko dwa 
przykłady podejmowanej nieustannie przez 
teatr Jacka Głomba próby uobecnienia le-
gnickich pustek i nieobecności związanych 
z doświadczeniem historycznym (Ballada 
o Zakaczawiu), jak i społecznym (Made 
In Poland). Praktykowana przez wiele lat 
idea tworzenia teatru o i w mieście została 
notabene symbolicznie zwieńczona zorgani-
zowanym przez Teatr im. Heleny Modrzejew-
skiej festiwalem Miasto, w ramach którego 
zaproszone zespoły z Polski i zagranicy 
aktywizują przestrzenie Legnicy poprzez 
działanie teatralne. To również przykład ogól-
nopolskiego fenomenu, w ramach którego 
teatralni twórcy, poszukując nowego widza, 
wychodzą ku niemu – do miasta – i o jego 
mieście opowiadają.

Perspektywa narodowa –
na przykładzie H. Jana Klaty

Ślad jest odciskiem zdarzenia, pozo-
stałością ludzkiej obecności i aktywności. 
Zarówno w perspektywie hermeneutycznej, 
jak i semiotycznej nie jest znakiem. „Ślad 
jako significant, pisze Rewers podążając za 

10 J. Sieradzki, Oto Polska właśnie, „Przekrój” nr 50, 15 XII 2004.
11 R. Pawłowski, Prawdziwy do bólu teatr na blokach, „Gazeta Wyborcza” nr 282, 2 XII 2004.
12 J. Głomb, za: R. Pawłowski, dz. cyt.
13 E. Rewers, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków 2005, s. 41.
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myślą Lévinasa, nie odsyła do nieobecności 
Innego (signifié), lecz do innego znaczące-
go, innego śladu”14. Z pojęciem śladu jest 
nierozerwalnie związana jego tajemnica, 
odnosząca się do nieobecności fizyczności 
i namacalności tego, co ów ślad pozostawia. 
Odkrycie tajemnicy śladu nigdy nie może być 
całkowite, gdyż „każda próba odnalezienia 
tego, co utracone, musi odbywać się już 
w innym czasie, a ten, wymazując stare zda-
rzenia, pozostawia ślady z ich tajemnicą lub 
dopisuje do nich niepewne interpretacje”15. 
Pozbawienie śladu tajemnicy ustanawia go 
zatem znakiem. Stąd też pojęcie śladu jest 
dalece bardziej złożoną i skomplikowaną 
kwestią niż przyległość znaku i przedmiotu. 
Rewers wskazuje, odwołując się do Lévinasa 
i Derridy, na „skomplikowane relacje śladu 
z językiem, mową i pismem, z jednej strony, 
pamięcią i historią, z drugiej”16. Dla Lévina-
sa znaczenia śladu szukać należy w grze 
ukrywania i odnajdywania, wzajemnym 
„zachodzeniu na siebie”, ruchu obecności/
nieobecności. Derrida natomiast zestawia 
ślad w związku z tym, co językowe, gdyż 
to „sygnatura zaczyna naruszać idiom, by 
pozostawić w języku ślad, zarazem jedyną 
i wielokrotnie powtarzalną, zaszyfrowaną 
i czytelną pamięć nacięcia”17, gdzie przed-
miotem odniesienia śladu jest zawsze „to 
inne”, kierujące nas ku rozstępowi różnicy, 
a nie ku obecności. Również spektakl H. 
Jana Klaty, podobnie jak pojęcie śladu, 
uwikłany jest w relację czasową pomiędzy 
tym, co już nieobecne, a tym, co z obecno-
ści nieobecnego pozostało. Zwraca nas ku 
dystansowi, który roztacza się pomiędzy nim 
a jego źródłem.

Podążając za myślą Wyspiańskiego, 
twierdzącą, że „w Polsce zagadką Hamleta 
jest to: co jest w Polsce – do myślenia”18, 

Klata posłużył się równie wyrazistym gestem, 
co autor Studium o Hamlecie, umiejscawiając 
akcję własnej inscenizacji Hamleta, zatytu-
łowanej H., w opuszczonych przestrzeniach 
Stoczni Gdańskiej. Zadając sobie za Stani-
sławem Wyspiańskim pytanie o polski Elsy-
nor, poszukiwał miejsca, które odegrało zna-
czącą rolę w najnowszej historii Polski. „Tak 
jak dla Wyspiańskiego był nim Wawel, tak dla 
nas miejscem, w którym działa się i zmieniała 
historia Polski, ale także Europy i świata, była 
Stocznia Gdańska”19. Wchodząc z insceniza-
cją Hamleta do stoczniowej hali piętnaście lat 
po odzyskaniu przez Polskę suwerenności, 
Klata już na samym wstępie bardzo wyraź-
nie zaznaczył obszar swoich artystycznych 
poszukiwań. Akcja spektaklu rozpoczyna się 
przed wejściem do jednej z hal stoczniowych, 
skąd, podążając za aktorami, przechodzimy 
do kolejnych pomieszczeń, w których roz-
grywają się poszczególne sceny. Jednak 
najdłuższą część przedstawienia oglądamy 
w głównym pomieszczeniu budynku, z pod-
wieszoną u góry, legendarną, dziś już zardze-
wiałą suwnicą Anny Walentynowicz. 

W H. według Szekspira Klata stara 
się zdiagnozować kondycję polskiego spo-
łeczeństwa po piętnastoletniej transforma-
cji ustrojowej, która przebiegała nie tylko 
na płaszczyznach ekonomicznych i gospo-
darczych, ale również tożsamościowych. 
Konstruując bardzo wyraziste pod wzglę-
dem obserwacji społecznych sceny, reżyser 
umiejscawia zasadniczy konflikt dramatu 
pomiędzy wiernymi powiernikami wolnościo-
wych idei Solidarności, a tymi, którzy wsku-
tek transformacji wybili się ekonomicznie 
i gospodarczo. Klata rysuje społeczeństwo 
rozdarte pomiędzy nowobogackimi, proeu-
ropejskimi aspiracjami, a wciąż żywymi, choć 
przez wielu już zapomnianymi ideami walki 

14 Tamże, s. 21.
15 Tamże, s. 24.
16 Tamże, s. 27.
17 J. Derrida, Szibbolet dla Paula Celana, przeł. A. Dziadek, Katowice 2000, s. 54.
18 S. Wyspiański, Hamlet, oprac. M. Prussak, Wrocław 1976, s. 16.
19 A. Pakuła, Tu i teraz, zawsze i wszędzie – rozmowa z Janem Klatą, „Foyer” – Dziennik Festiwalu 
Szekspirowskiego, nr 6, Gdańsk: 6 VIII 2004.



87Miejskie pustki i próby ich teatralnego uobecnienia

o wolną, suwerenną Polskę. Opowiada o „no-
wym państwie”, w którym „wśród bezużytecz-
nych sprzętów strajkujących stoczniowców, 
panoszy się duch nowobogackiej mody”20. 
W tak wyraźnie postawionej diagnozie spo-
łecznej i tożsamościowej, charakterystycznej 
dla teatru społecznie zaangażowanego Jana 
Klaty, reżyser po raz kolejny zwraca się ku 
wykluczonym i nieobecnym, stając manife-
stacyjnie po ich stronie.

Najciekawsza wydaje się jednak pod-
jęta przez Klatę gra z potransformacyjną 
pustką. Już sam fakt wyboru miejsca jest 
tutaj kluczowy. Klata, decydując się na cha-
rakterystyczny dla awangardy gest zerwania 
z tym, co historycznie uświęcone, omijając 
Muzeum Solidarności, zewnętrzną ekspozy-
cję Drogi do Wolności oraz pomnik poległych 
stoczniowców i prowadząc nas dalej w głąb 
opustoszałej dziś stoczni, wyraźnie odcina 
się od gloryfikacji, która „osłabia dramatyzm 
nawet najbardziej dramatycznych wyda-
rzeń”21, pamiętając zarazem, że „świadectwo 
jest samą treścią doświadczenia, natomiast 
upamiętnianie ma charakter rytualny i rado-
śnie celebruje formalność swych obrzędów”. 
Omijając to, co oficjalnie przemieniono 
w symbol, wchodzimy w pustkę pozostałą 
po stoczniowcach, polu walki niedawnych 
„wojowników o wolność”. Realizując spektakl 
w budynku, w którym pracowała i protesto-
wała Anna Walentynowicz, jedna ze współ-
cześnie zapomnianych legend Solidarności, 
Klata podejmuje wyraźną próbę uobecnienia 
duchów stoczniowców, którzy wskutek trans-
formacyjnego wykluczenia i zapomnienia są 
nieobecni w oficjalnym micie Solidarności: 
„Myślimy o hali stoczniowej, teraz opusto-
szałej, z obecnymi wciąż duchami stoczniow-
ców. A gdzie teraz są ci bohaterowie, gdzie 
to wszystko jest? Gdzie my jesteśmy?”22. 

Choć przestrzeń Stoczni Gdańskiej 
bardzo wyraźnie determinuje odbiór spek-

taklu, reżyser ani razu nie wspomina o niej 
w tekście przedstawienia, jakby nie wierząc 
w możliwość scenicznego opowiedzenia 
o meandrach posolidarnościowej historii, 
gdyż „pustka, która pozostała po ludziach 
i budynkach, ich śladach i głosach, nie 
może zostać wchłonięta przez jakąkolwiek 
reprezentację”23. Już sam fakt artystycznego 
gestu wejścia w opuszczoną przestrzeń hali 
suwnicowej i wprowadzenia w nią widowni 
jest wystarczający, aby „zostać poruszonym 
przez tę pustkę i trwać przy niej”24. Klata, de-
cydując się na tę konkretną przestrzeń i nie 
podejmując jakiegokolwiek gestu jej symbo-
licznego uświęcenia, unika przemienienia 
śladu w znak. Ograniczając się wyłącznie do 
artystycznego działania w przestrzeni, przy-
czynia się do uobecnienia istniejącej w niej 
pustki, rezonującej na całe doświadczenie 
spektaklu.

Perspektywa 
transkulturowa –
na przykładzie Dybuka, Kruma 
i Aniołów w Ameryce Krzysztofa 
Warlikowskiego

Reżyserem, którego nie można omi-
nąć w niniejszych rozważaniach poświę-
conych teatralnemu uobecnianiu miejskich 
przestrzeni nieobecności, jest z całą pew-
nością Krzysztof Warlikowski. Na wstępie 
pojawia się jednak zasadniczy problem: 
Warlikowski nigdy, w przeciwieństwie do 
opisanych wcześniej działań Teatru im. He-
leny Modrzejewskiej w Legnicy i Jana Klaty, 
nie poszukiwał tych przestrzeni miejskich, 
z którymi związane jest doświadczenie nie-
obecności i pustki. Nigdy też nie nawiązywał 
dialogu z przestrzenią pozateatralną, w któ-
rej przyszło mu pracować. Rzeczywistość 
jego spektakli z jednej strony zamyka się 
na widowni i tworzonej przez Małgorzatę 

20 P. Gruszczyński, H., czyli piękna katastrofa, „Tygodnik Powszechny”, nr 29, 15 VII 2004. 
21 F. Ankersmit, Postmodernistyczna „prywatyzacja” historii, dz. cyt., s. 388.
22 A. Pakuła, Tu i teraz, zawsze i wszędzie – rozmowa z Janem Klatą, dz. cyt.
23 E. Rewers, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, dz. cyt., s. 49.
24 Tamże, s. 49.
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Szcześniak scenografii zawierającej gest 
„świadomego wykorzenienia” i „wycofania 
się z opresji lokalnych kulturowych kontek-
stów”25, z drugiej wychodzi znacznie dalej 
niż budynek teatru (lub miejsce prezentacji), 
dalej też niż najbliższa okolica i jakakolwiek 
lokalność. Dalej, ku zglobalizowanej prze-
strzeni społeczeństwa ponowoczesnego. 
Decydując się na pracę w przestrzeni nie-
teatralnej, Warlikowski poszukuje przede 
wszystkim większej swobody przestrzennej, 
uciekając przed ograniczeniami sceny te-
atralnej. Może się więc wydawać, że teatr 
Warlikowskiego znajduje się gdzieś obok 
opisywanych tutaj praktyk. Jednak poczucie 
pustki i nieobecności jest w nim tak silne 
i determinujące, jak u żadnego innego pol-
skiego reżysera. Różnica polega zaś, jak się 
wydaje, na porzuceniu przez Warlikowskiego 
perspektywy lokalnej i narodowej na rzecz 
perspektywy transkulturowej – perspektywy 
nieustannego ruchu. 

Dla opisu pustki i nieobecnego w te-
atrze Warlikowskiego, wpisanych w perspek-
tywę ich transkulturowego doświadczania, 
kluczowe są trzy ostanie spektakle reżysera 
zrealizowane w Polsce: Dybuk wg Szymona 
An-skiego i Hanny Krall, Krum Hanocha 
Levina oraz Anioły w Ameryce Tony’ego 
Kushnera. Nie tylko dlatego, że zostały zre-
alizowane poza budynkiem teatralnym26, lecz 
przede wszystkim dlatego, że wszystkie trzy 
znajdują się również w nieustannym ruchu 
– te spektakle – nomady możemy każdego 
miesiąca zobaczyć w innym miejscu Euro-
py i świata. I co najważniejsze – wszystkie 
podejmują problem pustki i wykorzenienia, 
nieobecności w końcu.

 Zresztą teatr Warlikowskiego trudno 
utożsamić z jakimś konkretnym miastem 

lub miejscem. Fakt, że reżyser od wielu lat 
pracuje w Warszawie i tu też znajduje się 
w większości jego zespół aktorski, jest tylko 
pozorny. Reżyseruje również w całej Europie, 
a jego polskie spektakle znajdują się w nie-
ustającym tournée. Przestrzenią życiową 
tego teatru staje się więc „postmetropolitalne 
globalne miasto-region”27. Jego bohaterowie, 
podobnie jak jego twórcy i odbiorcy, żyją 
we wspólnej, transkulturowej przestrzeni, 
ze wszystkimi jej dobrodziejstwami i prze-
kleństwami.

Przestrzenno-społeczna struktura miast- 
-regionów – pisze Rewers – której Isin 
nadaje nazwę kosmopolis, łączy globalny 
zasięg swego oddziaływania z konstela-
cją tworzących ją kulturowych enklaw. 
Miasto w tym ujęciu to nie izolowane 
miejsce, kulturowa wyspa, lecz archipe-
lag nieciągłych, fragmentarycznych kultur 
otwartych, z jednej strony, na praktyki 
dyskryminacyjne oparte na kryteriach 
klasowych, rasowych, etnicznych, gen-
derowych, pokoleniowych, dochodów, 
zawodów, stylów życia itd. Archipelag, 
gdzie narastaniu nierówności towarzy-
szy zanikanie środka miasta, centrum 
władzy, dominującej kultury, równowagi 
struktury społecznej [...].28

Mieszkańcami tego zglobalizowanego 
transkulturowego miasta-regionu są turyści 
i włóczędzy znajdujący się, z wyboru lub 
przymusu, w nieustannym ruchu. Wspo-
mniane rozróżnienie, zaproponowane przez 
Zygmunta Baumana, podkreśla hierarchiza-
cję społeczeństwa ponowoczesnego na tych, 
którzy mogą się z pełną swobodą wyboru 
i bez ograniczeń poruszać (turyści), i na tych, 

25 G. Niziołek, Warlikowski. Extra ecclesiam, Kraków 2008, s. 181.
26 Wyjątek stanowi tutaj Krum, który pierwotnie miał być wystawiony w starym kinie Praha. Jednak, ze względu 
na przeznaczenie budynku do wyburzenia, doczekał się premiery na scenie teatralnej. W scenografii został 
wykorzystany uratowany przez twórców stary parkiet i fotele. Zdecydowałem się jednak na mówienie o Krumie 
jako spektaklu pozateatralnym, gdyż po pierwsze scenografia stanowi w nim zamkniętą konstrukcję, w pełni 
niezależną od budynku teatralnego lub jakiegokolwiek innego miejsca. Po drugie zaś spektakl, będąc w ciągłym 
tournée po świecie, doskonale wkracza i przemawia w dowolnej przestrzeni.
27 E. Rewers, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, dz. cyt., s. 204.
28 Tamże, s. 204.
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którzy do tego ruchu są przymuszeni, bez 
prawa wyboru celu i kierunku (włóczędzy):

Dla „pierwszego świata”, świata totalnej 
mobilności, przestrzeń przestała być 
ograniczeniem i łatwo się ją przekracza 
zarówno „w rzeczywistości”, jak i „wir-
tualnie”. Natomiast w drugim świecie, 
świecie tych, którzy „skrępowani wię-
zami lokalnymi”, nie mając możliwości 
poruszania się, muszą biernie godzić 
się z każdą zmianą, jaka dotyka miejsca, 
z którym są związani – rzeczywista prze-
strzeń szybko się zamyka.29

W tym społeczeństwie jedni potrzebu-
ją drugich. Turysta jest dla włóczęgi obrazem 
wymarzonego życia, wymarzonej i swobod-
nej podróży, urzeczywistnieniem szczęścia 
znanego z kolorowych gazet i telewizji. Włó-
częga potrzebuje turysty, aby mieć o czym 
marzyć lub do czego dążyć. Natomiast włó-
częga jest dla turysty krzywym odbiciem jego 
losu, niechcianą i wypieraną możliwością, 
która jednak zawsze czyha za rogiem, jest 
jego najgorszym koszmarem. Turysta wie, 
że każdego dnia – wskutek jakiegoś eko-
nomicznego kryzysu – może przekroczyć tę 
cienką granicę oddzielającą go od włóczęgi. 
Z drugiej strony, turysta potrzebuje włóczęgi 
dla potwierdzenia swojego statusu, uświa-
domienia sobie posiadanych możliwości. 
Największa część społeczeństwa, oprócz 
skrajnych przypadków turystów i włóczęgów 
niezagrożonych zmianą swojego statusu, 
balansuje po tej cienkiej granicy. Jeżeli już 
komuś uda się zostać turystą, musi cały 
czas uważać i walczyć, aby nie zrobić kroku 
wstecz. I właśnie ci „na poły włóczędzy, na 
poły turyści”, żyjący „w społeczeństwie kon-
sumentów-wędrowców”30, pogrążeni w nie-
ustającej i krwiożerczej walce o swój niepew-
ny status, zmuszeni do bycia w ciągłym ruchu 

pomiędzy możliwością jego kształtowania 
a bycia jego poddanym, są tematem najnow-
szego teatru Warlikowskiego. 

W jednej z kluczowych scen Kruma, 
spektaklu zrodzonego z „kulturowej refleksji, 
związanej z procesami społecznej transfor-
macji, budowania nowych tożsamości spo-
łecznych, nowych wzorców – socjotechnika-
mi życiowego sukcesu, które domagają się 
wyparcia wielu cech i zerwania wielu więzi”31, 
sam reżyser bardzo wyraźnie określił ludzi, 
o których, z którymi i dla których chce robić 
teatr. Na ustawionych naprzeciw siebie trzech 
wersalkach siedzą dwie pary nieudaczników, 
powstałe trochę z przypadku, trochę z ko-
nieczności. Gapią się z niepohamowanym 
zachwytem i zazdrością na Cicę – symbol 
wielkiego świata „wszystko jest możliwe” – 
która przybyła do nich z odwiedzinami, wraz 
z towarzyszącym jej ociekającym seksual-
nością włoskim kochankiem. Cica i Bertoldo 
siedzą tyłem do widowni, możemy ich jednak 
obserwować na podwieszonym nad sceną 
ekranie. Ich twarze są „rozluźnione i zwy-
cięsko uśmiechnięte”32. Samo przeniesienie 
części obrazu scenicznego na ekran, gest 
odrealnienia tego co nieosiągalne, służy uwy-
datnieniu tylko pozornie niewidocznej granicy 
pomiędzy bohaterami. Jednym uzmysła-
wia niemożność jej przekroczenia, drugich 
utwierdza w przekonaniu o osiągniętym 
przez nich statusie podziwianego. Właśnie 
to wzajemne nachodzenie i ścieranie się 
turystów oraz włóczęgów, związana z nim 
duchowa kondycja jednych i drugich oraz 
strach przed nagłą społeczną degradacją 
(wykolejeniem albo zapomnieniem) lub uto-
pijne pragnienie lepszego życia znajdują się 
w centrum zainteresowania teatru Krzysztofa 
Warlikowskiego.

Pojawia się więc pytanie czy w tak za-
rysowanej strukturze społeczno-przestrzen-
nej, globalnym mieście-regionie, w którym 

29 Z. Bauman, Globalizacja, przeł. E. Klekot, Warszawa 2000, s. 104-105.
30 Tamże, s. 117.
31 G. Niziołek, Warlikowski. Extra ecclesiam, dz. cyt., s. 172.
32 Tamże, s. 172.
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funkcjonuje teatr Warlikowskiego, możemy 
mówić o miejskich przestrzeniach nieobec-
ności? Czy posiadają one swoją lokalność, 
indywidualność znaczenia i doświadczenia 
(historię), czy też są tylko kolejnymi przykła-
dami tej samej pustki/nieobecności doświad-
czanej bez względu na miasto (przestrzeń), 
w którym obecnie się znajdujemy? Czy za-
tem w przypadku zglobalizowanej przestrze-
ni miejskiej możemy mówić o zglobalizowa-
niu miejskiej estetyki nieobecności? I czy 
uobecnianie poprzez sztukę nieobecnych 
przestrzeni musi ograniczać się wyłącznie do 
działania w zapomnianej przestrzeni? Czy też 
może lub powinno iść dalej, szukając innych 
form jej uobecniania? Na te pytania zdaje się 
częściowo odpowiadać teatr Warlikowskiego, 
w szczególności trzy przywołane tutaj spek-
takle. Kluczowe dla tego problemu zdają się 
być między innymi słowa mowy pogrzebowej 
wygłoszone przez Rabiego Izydora Chemel-
witza, jednego z bohaterów Aniołów w Ame-
ryce, nad trumną Sary Ironson:

Ta kobieta. Nie znałem jej. Nie mogę 
dokładnie opisać jej zalet ani ocenić jej 
wielkości. Była... Cóż, w naszym Żydow-
skim Domu Starców jest takich wiele, 
starych, i z wieloma rozmawiam, ale 
z nią, szczerze mówiąc, nigdy. Wolała 
ciszę. A zatem nie znam jej, a jednak 
znam.
Była... 
(Dotyka trumny) 
...nie tyle osobą, ile całą rasą – tych, 
którzy przemierzyli ocean i przynieśli 
ze sobą do Ameryki wioski Rosji i Litwy; 
którzy poświęcali się i walczyli o nasz 
żydowski dom, żebyście nie dorastali 
tutaj, w tym dziwnym miejscu, w tym 
tyglu, w którym nic się nie zmieszało. 
Potomkowie tej emigrantki, wy nie żyje-
cie w Ameryce, ani wy, ani wasze dzieci 
o imionach gojów. Nie żyjecie w Amery-
ce. Takiego miejsca nie ma. Jesteście 

ulepieni z gliny litewskiego sztetla, oddy-
chacie powietrzem pól – ponieważ ona 
ten stary świat przywiozła tutaj przez 
ocean na swoich barkach, statkiem, 
i złożyła go na Grand Concourse Ave-
nue, albo na Flatbush, i wbiła tę ziemię 
w wasze kości, a wy przekazaliście ją 
waszym dzieciom, tę starą, starą kulturę 
i ten dom.
(Krótka pauza)
Wy nie pokonacie już tej drogi, bo dziś 
czas Wielkich Podróży się skończył. 
A jednak każdego dnia pokonujecie 
drogę z tamtego do tego świata. Każ-
dego dnia.
Rozumiecie? Ta podróż jest w was.
Tak...
Była ostatnim Mohikaninem. Wkrótce... 
wszyscy starzy pomrą.33

Dybuk rozpoczyna się od konfrontacji 
z widownią, próby pojednania się artystów 
z widzami, stworzenia wspólnoty spektaklu 
tu i teraz. Aktorzy siadają na rozstawionych 
w rzędzie krzesłach vis à vis widowni, w ja-
snym i ciepłym świetle, pozbawieni jakiej-
kolwiek roli – widzimy ludzi, nie postaci. Ta 
pierwsza scena jest sceną spotkania i opo-
wieści, pozbawioną teatralnych zabiegów 
narracyjnych. Słyszymy niepozorne historie 
o zegarze i krzaku, pojawiają się nazwy pol-
skich miast i miasteczek, dotykamy świata, 
którego już nie ma. Chociaż nikt nie wspomi-
na w tej scenie o Holocauście, jednak nasza 
pamięć o nim podważa i kwestionuje ten 
nieistniejący już, przedwojenny świat. Po-
mimo, że opowiadane historie odwołują się 
do pewnego lokalnego konkretu, nie ma to 
żadnego znaczenia dla odbiorcy. Wymienia-
ne tu nazwy żydowskich wsi i miasteczek są 
tylko jednymi z wielu na europejskiej mapie 
nieobecności, jakby przypadkiem wybrane 
z kamiennych tablic w Yad Vashem, odsyłają 
nas do naszej wspólnej pamięci i doświad-
czenia. Dalsza część spektaklu zbudowana 

33 T. Kushner, Anioły w Ameryce. Gejowska fantazja na motywach narodowych, część pierwsza: Millennium 
nadchodzi, przeł. J. Poniedziałek, Warszawa 2007, s. 13-14.
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jest wokół dwóch Dybuków: dramatu Szy-
mona An-skiego odartego z żydowskiej ce-
pelii oraz opowiadania Hanny Krall – historii 
urodzonego po wojnie Adama S., noszącego 
w sobie dybuka swojego zmarłego podczas 
zagłady przyrodniego brata. Warlikowski bu-
duje spektakl, w którym dybuk symbolizuje 
pamięć, wyrzut sumienia, wyrwę w naszej 
tożsamości, rozpinając dramat pomiędzy 
pragnieniem pozbycia się bólu i poczucia 
winy z nim związanego, a niemożnością 
dokonania tego gestu, czyniąc z dybuka nie-
zbędny element naszej tożsamości: 

Hanna Krall mówi, że kochamy nasze 
dybuki, które stają się sposobem na 
przetrwanie świata. W pierwszej części 
dybuk jest problemem, złem. [...] Jestem 
przekonany, że już u An-skiego dybuk 
jawi się w całej ambiwalencji dobra i zła. 
Ten temat wyraźnie podejmuje Krall. 
A dla mnie z połączenia tych dwóch opo-
wieści wyłania się problem, czy mamy 
moralne prawo wypędzić dybuka i czym 
on tak naprawdę jest.34 

Dybuk jest spektaklem powstałym 
poza budynkiem teatru, tworzy swoistą te-
atralną konstrukcję, która doskonale wkom-
ponowuje się w każdą przestrzeń. Podró-
żując po całym świecie, spektakl, pomimo 
pozornej lokalności, wywołuje w odbiorcach 
tego samego dybuka, który jest dla ponowo-
czesnego społeczeństwa synonimem pamię-
ci po wypędzonych i zgładzonych, pytaniem 
o kondycję naszej pamięci i tożsamości po 
Holocauście. Spektakl, poprzez odniesie-
nie do naszego wspólnego doświadczenia, 
przywołuje różne, w zależności od miejsca 
swojej obecnej prezentacji, lokalne pustki 
i nieobecności. „Z przestrzeni tradycji, cią-
głości, pamięci” Warlikowski przenosi nas 
„w przestrzeń wykorzenienia, utraty, niemoż-
liwej do zaleczenia traumy, niestrudzonego 

błądzenia między miastami, kontynentami, 
kulturami, czasami”35.

Również w Krumie – opowieści wirują-
cej wokół wykolejenia z trajektorii „szczęśli-
wego” życia – przemyka obraz przywołujący 
nasze doświadczenie pustki po wypędzo-
nych. Spektakl przerywany jest licznymi 
projekcjami nakręconymi w Tel Avivie, które 
mają „rozładować teatr, zbliżyć do życia, 
skontrapunktować”36. Jedna z nich przedsta-
wia stare, zmęczone i schorowane kobiety 
w krajobrazie spalonego słońcem, dusznego 
i niedającego odpocząć izraelskiego miasta. 
Z jednej strony projekcja stanowi kontra-
punkt dla przedstawianej na scenie, zatrutej 
relacji głównego bohatera, Kruma, z matką, 
z drugiej zaś odsyła nas znacznie dalej. 
Te stare kobiety, sfilmowane na ulicach Tel 
Avivu, są wyjęte z innego (naszego) świata 
i wpisane w kompletnie obcą im i nieprzyja-
zną przestrzeń. To nasze europejskie babki, 
nie wiadomo, czy urodzone w Polsce czy 
na Węgrzech, które zmuszono do zmiany 
ojczyzny. Powinny jednak żyć i umrzeć 
tu, na Starym Kontynencie. Zmuszone 
do śmierci w obcej im przestrzeni, noszą 
w sobie ogromne doświadczenie i pamięć 
opuszczonych miejsc. I właśnie te opusz-
czone przez nie miejsca, nasze puste po, 
przemykają gdzieś w tle opowiadanej przez 
Warlikowskiego historii, nachodzą na sce-
niczną współczesność, uzmysławiając, że, 
raz wykorzenieni, przez wiele pokoleń, mimo 
najsilniejszych pragnień i podejmowanych 
kroków, nie będą mogli związać się z nową 
przestrzenią życiową.

Natomiast w Aniołach w Ameryce 
Warlikowski tworzy wielką, epicką opowieść 
o winie i odkupieniu, miłości i chorobie, 
wpisaną w kontekst wykorzenienia i postno-
woczesnej pamięci. Właśnie wykorzenienie 
jako diagnoza współczesnego świata oraz 
wspólne doświadczenie bohaterów stoi w tle 
ich osobistych dramatów. To kolejny spek-

34 Dybuk, czyli Dziady – z Krzysztofem Warlikowskim rozmawia Piotr Gruszczyński, „Tygodnik Powszechny”, 
nr 38, 21 IX 2003.
35 G. Niziołek, Warlikowski. Extra ecclesiam, dz. cyt., s. 156.
36 Szekspir i uzurpator. Z Krzysztofem Warlikowskim rozmawia Piotr Gruszczyński, Warszawa 2007, s.173.
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takl po Krumie, w którym reżyser bardzo 
wyraźnie określa odbiorcę swojego teatru. 
Niewątpliwie bliskie są mu słowa jednej 
z bohaterek Aniołów – uzależnionej od va-
lium – Harper:

Czuję, że... coś się wydarzy. [...] Może 
znów przyjdzie Chrystus. Może ziarno 
zostanie zasiane, może przyjdą zbiory, 
może będziemy jeść młode figi, może 
nowe życie, może świeża krew, może 
wspólnota i miłość, troska, ochrona 
przed tym, co obce, może drzwi będą 
dość solidne, a może... może będą kło-
poty i nadejdzie koniec i rozpadnie się 
niebo i przyjdą kwaśne deszcze i stru-
mienie trującego światła [...].37

które dla Pana Ściemniacza, pojawia-
jącego się w halucynacji Harper przedstawi-
ciela International Order of Travel Agents, 
są „ceną wykorzenienia” – „chorobą loko-
mocyjną”, na którą „jedynym lekarstwem 
jest ciągły ruch”38. Z wykorzenienia czyni 
Warlikowski dolegliwość tkwiącą u pod-
staw ponowoczesnego, transkulturowego 
społeczeństwa i z jej perspektywy stara się 
opowiadać o naszej kondycji, tożsamości 
i pamięci. To także choroba społeczeństwa 
turystów i włóczęgów, którzy – podobnie 
jak Harper – muszą być skoncentrowani na 
ciągłym ruchu, aby nie wykoleić się wsku-
tek chwilowej nieuwagi z trajektorii życia. 
Do nich skierowana jest więc oferta Pana 
Ściemniacza:

Mr Ściemniacz. International Order 
of Travel Agents. Mobilizujemy świat, 
wprawiamy ludzi w ruch, poruszamy 
tłumy i wysyłamy nomadów krążących 
po całej ziemi. Jesteśmy adeptami 
ruchu, akolitami przemiany. Gotówka, 

czek albo karta. Proszę tylko podać cel 
podróży.39

W swoim teatrze Warlikowski zdaje 
się mówić, że nieobecność miejsc i osób, 
którą nosimy w sobie, odgrywa zdecydowa-
nie większą rolę w ponowoczesnym społe-
czeństwie niż jakiekolwiek przestrzenne ich 
doświadczanie. Gdziekolwiek się zatrzyma-
my w naszej nieustającej podróży, wszędzie 
odnajdziemy miejskie pustki i wyrwy, ślady po 
nieobecnym. I nieważne, do kogo lub czego 
się odnoszą, zawsze mogą obudzić w nas 
doświadczanie naszego nieobecnego, za-
wsze mogą odesłać nas do pozostawionych 
gdzieś daleko w naszej podróży naszych 
pustek moralnych i przestrzennych.

* * *
Opisane tutaj spektakle są tylko 

przykładem szeregu współczesnych dzia-
łań artystycznych, dla których tematem lub 
źródłem inspiracji staje się doświadczenie 
miejskiej pustki, zarówno z perspektywy 
architektonicznej (nieobecność miejsc, 
budynków, przestrzeni), jak i, co może istot-
niejsze, moralnej i społecznej (związanej 
z wypędzeniem lub eksterminacją pewnych 
grup społecznych i narodowych). Co ważne, 
większość artystów dąży do ukazania pustki 
jako stanu świadomości i kondycji tożsa-
mościowej: zamiast zmierzać w kierunku 
wypełnienia pustki poprzez próbę przywró-
cenia nieobecnego, starają się tę pustkę 
uobecnić. Właśnie w prezentacji pustki, 
a nie jej reprezentacji współczesna sztuka 
widzi możliwość dla analizy tożsamości 
ponowoczesnej Europy i jej historii. Opisu-
jąc pojęcie pustki, Ewa Rewers ponownie 
odnosi się do wspomnianego już wcześniej 
Muzeum Żydowskiego w Berlinie, które zbu-
dowano „wokół przestrzennej pustki, która 

37 T. Kushner, Anioły w Ameryce. Gejowska fantazja na motywach narodowych, część pierwsza: Millennium 
nadchodzi, dz. cyt., s. 24.
38 Tamże, s. 24.
39 Tamże, s. 23.
40 Tamże, s. 43.
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je przebija, pustki, która jest doświadczana 
przez publiczność muzeum”40, będącego 
pomyślanym „jako emblemat, gdzie to, co 
już niewidoczne, staje się widoczne dzisiaj 
jako niewidzialne”41. Pustka jest nieobecna 
w codziennym doświadczaniu miejskiej 
przestrzeni, jest zmarginalizowana, pomija-
na i wypierana przez miasto. Istnieje wyłącz-
nie w miejskiej pamięci, wypierana przez 
oficjalną wykładnię historii miasta. Jeżeli zaś 
zostaje się przez nią uznana, przekształca 
się w znak – „pomnik”:

„Pamięć” reprezentuje wszystko, co 
zostało wyparte, pominięte bądź stłu-
mione w przeszłości człowieka, i dlatego 
z samej swej natury nie może zdobyć 
miejsca w sferze publicznej, sferze tego, 
co powszechnie znane i uznane – i co 
zawsze było właściwą domeną „historii” 
w tradycyjnym sensie42.

Przestrzenią dla pamięci okazuje się 
więc szeroko rozumiana sztuka, z jednej 
strony dążąca do jej uobecnienia, z drugiej 
chroniąca przed jej uprawomocnieniem.

41 Tamże.
42 F. Ankersmit, Postmodernistyczna „prywatyzacja” historii, dz. cyt., s. 373.


