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MAKSYM GORKI 

Maksym Gorki /wł. Aleksy Pieszkow/ 

ur. 28 Ili 1868 w Niżnym Nowogrodzie, 

zm. 18 VI 1936 w Gorki pod Moskwą. 

Prozaik, dramaturg, publicysta. Po stracie 

rodziców wychowywał się w domu dziad

ka farbiarza Wasyla Koszyrina . Jedyną 

podporą sieroty było bobka Akulina, która 

wprowadziła go w świat twórczości ludo

wej . W 1879 przerwał naukę w Ili klasie 

szkółki parafialnej i przez piętnaście lot 

tułał się po Rosji w poszukiwaniu chleba 

i wiedzy. Imał się różnych zawodów i dzię

ki temu doskonale poznał życie nizin spo

łecznych . Było to twarda i bezlitosna szko

ła życia , która wycisnęło piętno na osobo

wości Gorkiego i jego twórczości arty

stycznej, podpowiedziało pseudonim / ros. 

Gorkij - gorzki/. 

Pierwsze lata pracy pisarskiej nie przy

niosły sukcesów. Wydarzeniem na skalę 

europejską stały się trzy tomy Szkiców 
i opowiadań/ 1899 /. Od wczesnej mło

dości Gorki brał udział w działalności 

rewolucyjno-propagandowej, pod nieus

tannym nadzorem policj i. Był trzykrotnie 

więziony. W 1905 roku został zwolniony 

z twierdzy pietropawłowskiej w wyniku 

protestów w Rosji i Europie. W 1906 

wyjechał do Stanów Zjednoczonych, by 

zbierać fundusze no rewolucję. Opubliko

wanie powieści Matka zamknęło mu dro

gę powrotu . W latach 1907-13 przebywał 

no Capri jako emigrant politycwy. Po am

nestii wrócił do Rosji. Wojna zapoczątko

wała długoletni kryzys ideowy i twórczy 

pisarza . Zwątpił w szczerość intencji przy

wódców partii bolszewickiej. W 1921 wy

jechał za granicę. Do Rosji powrócił no 

stałe po dziesięciu lotach. Zapoczątkował 

liczne serie wydawnicze, był przewodni

czącym Związku Pisarzy. Jego niedokoń

czona czterotomowa powieść Klim Sam
gin, pisano w lotach 1925-36, stanowiła 

panoramę dziejów Rosji w ostatnim przed

rewolucyjnym czterdziestoleciu; było histo

rią 11 nieudonego romansu inteligencji z lu

dem", studium rozpadu osobowości inteli

genta-liberała . 

Utwory sceniczne Gorkiego, napisane 

w lotach 1900-06: Mieszczanie , Na 
dnie, Letnicy, Dzieci słońca, Barba
rzyńcy, Wrogowie , sprawiły, że stał się po 

Antonim Czechowie, do którego nawiązy

wał, czołowym dramaturgiem początku 

wieku. Szukał nowych form dramatycznych 

w skrzyżowaniu tragedii z melodramatem 

(Wassa Żeleznowa 1910). 

Sztuko Na dnie miało prapremierę 

w Moskiewskim Teatrze Artystycznym 

/ MCHAT/ 100 lot temu: 31grudnia1902 

roku w reżyserii Konstantego Stanisławskie

go, który zagrał też rolę Solino. 

Sztuko obiegła w krótkim czasie sceny 

wszystkich teatrów europejskich (premiero 

w Berlinie - 23 stycznia 1903) przyczy

niając się do ugruntowania popularności 

dramaturgii Gorkiego. 

W Teatrze Polskim we Wrocławiu grane 

były dwie sztuki Gorkiego: Wrogowie w 19 55 

oraz Jegor Bułyczow i inni w 1962, obie 

w reżyserii Jakuba Rotboumo. 
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LISTY CZECHOWA 

DO GORKIEGO 

Jałta, 3 stycznia 1899 

Drogi Panie Aleksy, odpisuję od razu na 

dwa listy. Przede wszystkim najlepsze 

życzenia noworoczne; z całego serca, po 

przyjacielsku życzę panu szczęsc1a , 

starego czy nowego - jak Pan woli . 

Widocznie Pan trochę źle mnie zrozu

miał. Nie pisałem o prostactwie, tylko o nie

dogodności słów obcego pochodzenia 

czy rzadko używanych. U innych autorów 

takie słowa, jak na przykład ,,fatalisty

cznie ", nie rażą, ale Pańska proza jest 

muzyczna, harmonijna, w niej każdy szor

stki ton wrzeszczy w niebogłosy. Natural

nie, że to rzecz gustu i być może przeze 

mnie przemawia nadmierna wrażliwość 

lub konserwatyzm człowieka, który ma 

pewne od dawna ustalone przyzwyczaje

nia . Godzę się w opisie na „ asesora kole

gialnego" i „kapitana drugiej rangi", ale 

od ,,flirtu" i „czempiona" (jeżeli to w opi

sie) dostaję gęsiej skórki. 

Czy Pan jest samoukiem? W opowiada

niach jest Pan w pełni artystą , w dodatku 

prawdziwym inteligentem. Właśnie prosta

ctwa nie ma w Panu ani krzty, jest mądrość , 

duchowy wykwint, subtelność uczuć. 

Najlepszymi Pana utworami są W stepie 
i Na tratwach - czy już o tym pisałem? 

To świetne rzeczy, doskonałe , czuje się 

w nich artystę z bardzo dobrą szkołą. 

Chyba s ię nie mylę. Jedyna wada - to brak 

powści ągliwości , gracji . Kiedy człowiek na 

jaki ś okre ś lony czyn zużywa jak najmniej 

ruchów, to właśnie jest gracja . U Pana 

wyczuwa się rozrzutno ść. 

[ .. . ] 
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Teraz o włóczęgostwie. Owszem, to 

dobra rzecz; to nęci , ale z wiekiem człowiek 

robi się ociężały, przyrasta do miejsca . 

A zawód literacki już sam przez się wcią

ga. Wśród niepowodzeń i rozczarowań 

czas upływa szybko, nie widzi się prawdzi

wego życia i przeszłość, kiedy byłem tak 

wolny, wydaje mi się już nie moją prze

szłością , tylko cudzą . 

Nadeszła poczta, trzeba przeczytać 

listy i gazety. Wszystkiego najlepszego. 

Dziękuję za listy, za to, że nasza korespon

dencja za sprawą Pana tak szybko się 

rozwija. 

Mocno ściskam dłoń. 

Pański A. Czechow 

Jałta, 3 lutego 1900 

Drogi Panie Aleksy, dziękuję Panu za 

list, za słowa o Tołstoju i Wujaszku Wani , 
którego nie widziałem na scenie, w ogóle 

dziękuję za pamięć. W tej sławetnej Jałcie 

bez listów można byłoby zdechnąć. 

Próżniacze życie , idiotyczna zima ze stałą 

temperaturą powyżej zera, zupełny brak 

ładnych kobiet, świńskie ryje na bulwarze 

- to wszystko może człowieka zniszczyć 

i zmarnować w bardzo szybkim tempie. 

Jestem zmęczony, wydaje mi się, że zima 

trwa już od dzies ięciu lat. [ ... ] 

Pan ma zapalenie opłucnej? W takim 

razie po cóż Pan siedzi w Niżnim? Po co? 

Co Panu po tym Niżnim, prawdę powie

dziawszy? Jakie licho wiąże Pana z tym 

miastem? Jeżeli Pan, jak wynika z listów, 

lubi Moskwę, to dlaczego nie mieszka Pan 

w Moskwie? W Moskwie są teatry itd., itd ., 

a - co najważniejsze - z Moskwy za gra

nicę tylko ręką sięgnąć, natomiast mieszka

jąc w Niżnirn ugrzęźnie Pan w tym mieście 

do końca życia , robiąc wyprawy najwyżej 

do Wasilsurska. Powinien Pan dużo zoba

czyć , zdobyć większą wiedzę, szersze ho

ryzonty. Wyobraźnię ma Pan chłonną , 

chwytliwą , ale można ją porównać do 

wielkiego pieca, w którym jest za mało 

drzewa. To się wyczuwa w ogólnym tonie 

i w niektórych szczegółach opowiadań ; 

w opowiadaniu maluje Pan dwie, trzy po

stacie, ale jakoś osobno, poza tłem ; widać, 

że te postacie żyją w Pańskiej wyobraźni , 

ale tylko postacie, bo reszta nie istnieje. 

Wyjątek stanowią krymskie rzeczy, na 

przykład Mój towarzysz podróży, gdzie 

oprócz postaci czuje się też ludzką masę, 

z której one wyszły, i aurę, i dalszy plan, 

słowem , wszystko. Proszę, jak się rozgada

łem - tylko po to, żeby Pan nie siedział 

w Niżnim . Jest Pan młody, silny, wytrzyma

ły, ja bym na Pana miejscu pojechał do 

Indii albo diabli wiedzą dokąd , ja bym 

jeszcze dwa uniwersytety skończył . Ja 
bym, ja bym„. Pan się śmie j e , a mnie tak 

przykro, że już doszedłem do czterdzie

stki, że mam zadyszkę i rozmaite paskudz

twa, które utrudniają życie. Jakkolwiek jest, 

niech Pan wykaże maksimum koleżeńskiej 

wyrozumiałości i nie gniewa się , że w lis

tach prawię morały niczym pop. [ ... ] 

Jałta, 6 marca 1900 

Drogi Panie Aleksy, Teatr Artystyczny 

od l O do 15 kwietnia będzie grał w Sewa

stopolu, od 18 do 21 - w Jałcie. Zagra 

Wujaszka Wanię, Mewę, Samotnych 
Hauptmanna i Heddę Gabler Ibsena . 

Niech Pan koniecznie przyjedzie. Powi

nien Pan bliżej poznać ten teatr, przypa

trzyć mu się, żeby potem napisać sztukę . 

A gdyby jeszcze pochodził Pan na próby, 

dopiero by się Pan wprawił. Nic nie daje 

takiego pojęcia o warunkach sceny, jak 

rwetes na próbach. [„ .] 

Lubimowka, 29 lipca 1902 

Drogi Panie Aleksy, sztukę Pańską już 

przeczytałem. Jest oryginalna i niewątpli

wie dobra. Drugi akt znakomity - najlep

szy, najmocniejszy, czytając go niemal 

podskakiwałem z zachwytu, zwłaszcza 

przy końcu . Nastrój jest ciężki , ponury, pu

bliczność nie przyzwyczajona do takich 

sztuk będzie wychodzić w środku przed

stawienia, a w każdym razie straci Pan opi

nię optymisty. Moja żona będzie grała 

Wasylisę, wściekłą, rozpustną babę, 

Wiszniewski chodzi z kąta w kąt i udaje 

Tatara - jest przekonany, że to jego rola. 

Łukasza , niestety, nie można powierzyć 

Artiomowi, będzie się powtarzał, nużył; za 

to policjanta wycyzeluje świetnie, to rola 

dla niego; kochanicą będzie Samarowa. 

Aktor, który bardzo s ię Panu udał, to rola 

wspaniała, należy ją dać doświadczone

mu wykonawcy, chociażby Stanisławskie

mu. Barona zagra Kaczałow. 

Z IV aktu usunął Pan najciekawsze pos

tacie (oprócz Aktora) , niechże Pan uważa , 

żeby to nie miało złych skutków. Cały akt 

może się wydać nudny, niepotrzebny, 

zwłaszcza że po usunięciu ze sceny naj

lepszych i najciekawszych wykonawców 

zostaną tylko ci średni. Śmierć aktora jest 

przerażająca; Pan jakby ni stąd, ni zowąd, 

bez żadnego przygotowania, daje widzo

wi w łeb. Dlaczego baron znalazł się 

w domu noclegowym, dlaczego jest baro

nem - to równ i eż nie dość jasne. [„. ] 

Pański A. Czechow 

Antoni Czechow, Dzieła, I.XI, Czytelnik Warszawa 1962 

7 



Krystian Lupo 

AZYL 

19:20 2002-05·25 rrak, miał już kiedyś jeden fragment 
dziennika taki tytuł. Po próbie roz

mawialiśmy jeszcze z Zosią. Mówi

ła o Nowym Jorku, o azylach nowojor-

skich, o azylach i miejscach najróżniej

szych „wyodrębnionych", albo „wyodręb

niających się", o tych barierach, wałach 

chroniących najrozmaitsze przymusowe 

lub dobrowolne słabości. Bo zawsze jest to 

jakaś słabość, jakaś miękkość, niemożność 

lub niechęć do udziału w ogólnospołecz

nym uzbrojeniu, które nazywa się „normal

ność", które nazywa się „partycypacja 

w życiu społecznym", albo „partycypacja 

w społecznych normach" ... Więc azyle 

chronią tę wybraną słabość, to odsłonięcie, 

to obnażenie nieprzystosowania, i chronią 

wspólnotę obnażenia, są wyspami, miasta

mi, państwami, które obiecują życie tym 

wybranym, tym połączonym w zamanifes

towanej słabości. Takie życie wymaga in

nej życiowej filozofii, innych praw, azyl 

wykształca innego człowieka, inny proces 

duchowy, inną mentalność, inny system 

wartości ... itd. A zatem azyl jest miejscem 

innej ludzkiej alchemii, a zatem azyl 

w pewnym względzie jest STREFĄ. Azyle 

tych, którzy ze względu na taką a nie inną 

nieprzystawalność, taką a nie inną słabość 

- domagają się ochrony granic, by mogli 

żyć podług swoich słabości ... By mogli 

akceptować te słabości, czasem zwalczać 

je wspólnie w kokonie zrozumienia, braku 

wstydu i braterskiej pomocy. Azyle od

mienności seksualnych na przykład, dziel

nice narkomanów. Mówiliśmy z Zosią 

o dzielnicach Nowego Jorku, o Harlemie, 
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o Bronxie - gdzie przez pewien czas 

władze pozwoliły na bezprawie, władze 

zezwoliły, bo najprawdopodobniej musia

ły zezwolić, - na chronione granicami pra

wo dżungli. Palarnie opium na wschodzie, 

azyle chińskie, getta ... Świat współczesny 
zaroił się od azyli, każda słabość znajduje 

sobie bractwo i zakłada utopijną krainę, 

obiecującą utopijne szczęście na innych, 

łatwiejszych , bardziej tolerancyjnych zasa

dach, obiecuje nienaruszalność godności 

danej słabości. A zatem jeszcze do tego 

Bronxu, to mnie fascynuje! Kiedy ze szczy

tu Empire State Building patrzyłem na 

rysujący się na horyzoncie Bronx i ten trój

kąt, słynne miejsce, gdzie stoją czarne, wy

palone domy, w których gnieżdżą się 

ludzkie zwierzęta, gdzie gnieżdżą się pod 

osłoną ciemności i (nietykalności - osobli

wej ciemnej nietykalności) .. . odczuwałem 

I 
I 

dreszcz jakiejś mrocznej fascynacji. Ci, któ

rzy upadli do dna, którzy zeszli do ciemne

go ekstremum - Ci którzy tak muszą i Ci, 

którzy tego pragną. Przewodniki mówią: 

„Tu jest granica prawa, tam zaczyna się 

ląd przeklęty, jeśli przekraczasz tę grani

cę, wiesz po prostu, po co i dlaczego to 

czynisz." Te wypalone domy! Z pustymi 

oczodołami okien. To jest właśnie to ... to 

coś, czego szukam. Te domy zaanektowa

ne na azyle, te przestrzenie, w których lu

dzie pozakładali inne światy, te przestrze

nie, które przedtem służyły czemuś innemu, 

ale azyl wyparł poprzednie przeznacze

nia, poprzednie urządzenia, a właściwie 

nie zlikwidował ich, nie ma na to ochoty 

i siły, azyl uwiesił swoje potrzeby na wie

szakach służących kiedyś do czegoś inne

go. Azyl jest dziś potężną metaforą - i ten 

przytułek Gorkiego staje się taką metaforą 

razem ze swoim naiwnym, dziecinnym mi

tem, razem ze swoją Syberią, ze swoimi 

baśniami o krainie sprawiedliwości i szczę

ścia, z tym poszukiwaniem, daremnym po

szukiwaniem krainy na mapie. Każdy azyl 

sankcjonuje bowiem regres w dojrzewa

niu, bo przecież dojrzewanie nie jest wi

dać naszym organicznym - wewnętrznym 

procesem, a w każdym razie nie takie doj

rzewanie, taka dojrzałość, jakiej wymaga 

od nas nasza normalna społeczność. To 

dojrzewanie jest wkładaniem uwierają

cego, ciasnego - duszącego pancerza ... 

Więc azyl gwarantuje, daje ci w prezencie 

za rezygnację z udziału w gwałcie, w licy

tacyjnych mechanizmach normalności, 

w zamian za upokorzenie i wyznanie swo

jej niemocy (słabości) - daje ci odpust -

regres do uwolnionego z przymusu samo

zaparcia - daje Ci dzieciństwo, daje Ci 

wolność do twojego wewnętrznego dziec-

ka - powrót do dziecka, które wszystko 

jeszcze obiecuje - powrót do wszystko 

jeszcze obiecującej miękkości niedokona

nia, do niewykształconego kształtu. Do ul-

Fragment dekoracji, proj. Krystian Lupo 

gi niewykształconego kształtu - bo prze

cież dokonanie przynosi rozczarowanie, 

przynosi ocenę niedostateczną, przynosi 

Ci kształt twojej indywidualnej klęski, 

a wraz z klęską - TWOJEJ INDYWIDUAL

NEJ ŚMIERCI. Jaką cenę musisz zapłacić 
za taką ulgę, za takie uchylenie, za taką 

prolongatę terminu? Za akceptację słaboś

ci, duchowej i moralnej amorficzności - za 

powrót do dziecięcego egoizmu i dziecię

cej nieodpowiedzialności? Człowiek staje 

się ptakiem bożym - czyli istotą, żyjącą od 

świtu do nocy - i tracącą przyszłość 

i przeszłość razem z zaśnięciem. Narkotyk 

i alkohol pogłębiają i wyostrzają tę jedno

dniowość. Z każdego dnia czynią wieżę 

wznoszącą się ku absolutowi, każda noc 

rozbija tę wieżę w pył, rozbija narkotyczny 

cud i ekstazę w czarną i miękką nicość 

(w płynny bezkształtny lęk). Tak - to jest 

bardzo ważne - dla panujących w azylu 

procesów - ta jednodniowość - która roz

puszcza długo rosnące w duszy kształty: 
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kształty piękna, kształty indywidualnych 

i ponadindywidualnych celów, kształty 

etycznych wartości. Dziwny kształt przyj

mują zaiste w tym królestwie JEDNO

DNIOWEGO ŻYCIA - miłość i religijne 

wyobrażenia. Zostają one wyzute z indy

widualnej woli. Wszystko staje się jakby 

poza udziałem indywidualnego wyboru, 

bo okazuje się, że nie ma wyboru - jeśli 

człowiek nie dysponuje duchowymi na

rzędziami, które sięgają dalej i szerzej niż 

granice indywidualnej egzystencji, indy

widualnych popędów i tropizmów. Tak to 

jest jeszcze temat do penetracji, a właści

wie inaczej: TO JEST DOPIERO TEMAT! 

12:50 2002-05·26 

l:
'wiliśmy jeszcze o innych odmia-

ł~ nach tego modelu - modelu-

& echanizmu - AZYLU. Mówiliśmy 
o obnażonej społeczności słabych, wyz

wolonej z pancerza dotychczasowego 

systemu, o społeczeństwie uciemiężonych, 

które stwarza samoistne, autonomicl'.ne 

państwo-azyl, gdzie tak zwana dotychcza

sowa słabość, która utrzymywała słabego 

w przeznaczonym przez system - podrzę

dnym miejscu - teraz jest uhonorowana, 

wyniesiona do rangi przywołana 
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(pozornie) do udziału we władzy. A prze

cież ta słabość, podrzędność (mówię 

o faktycznej podrzędności, a nie o tym czy 

słusznie czy niesłusznie była podrzędnoś

cią) - wszystko to jest dalej - jako nagość, 

jako dziecięcość - permanentne upoko

rzenie, niewiara we własne siły, małość 

psychiczna, lęk - potrzeba opieki ... itd. 

Jakież ogromne obszary nagosc1 

obnażone zostały wraz z rewolucją 

październikową, jakież przestrzenie anar

chii uwolniły się wraz z zerwaniem starych 

struktur. Mówiliśmy o silnych napięciach 

panujących na granicach azylu, o prądzie 

płynącym w głąb, o prądzie wsysającym. 

Kostylew i Wasilisa - to fascynujące 

egzemplarze graniczne. Potwory - a prze

cież rodzona siostra, która nie ma na 

głowie zakładu, ale zdaje się być jedną 

z mieszkanek azylu - jest całkiem inna, 

można by rzec - jest biegunowo inna. Zas

tanawiająca jest ta biegunowość. 

Wydawać by się mogło, że właśnie ta 

pozycja na granicy przestrzeni kreuje nie

odwołalnie i bezwarunkowo tę potwor

ność. Jakiś lęk panuje na tej granicy i lęk 

ten ma przemożny udział w kształtowaniu 

charakteru. Jeśli człowiek na granicy nie 

ma potężniejszej siły, wewnętrznego cha

ryzmatu - musi ulec temu lękowi, a właśnie 

lęk kreuje w człowieku potwora. Potwór 

jest dzieckiem lęku - figurą z lęku poczętą 

i żyjącą w przestrzeniach lęku i lęku (lęku 

innych) potrzebującą do życia. I jeszcze 

jedno jest symptomatyczne. Ci pograniczni 

nie żyją no zewnątrz - lecz żyją do środ

ka. Pierwsza przyczyna, przyczyna leżąca 

najbardziej na powierzchni: Lepiej jest być 

królem w przytułku niż żebrakiem na 

zewnątrz - ale to nie wyczerpuje jeszcze 

sekretu, zbyt racjonalne i proste jest, żeby 

Aktorzy prapremiery Na dnie i mieszkańcy noclegowni na Chitrowym Rynku w Moskwie, 1902. 

wszystko tłumaczyć. Azyl jest potężną 

przestrzenią kształtującą - pomimo degra

dacji, ma jakąś moc przyciągania. Nie 

można stać bezkarnie na granicy dwóch 

ludzkich przestrzeni - wchodzi się w tę 

wewnętrzną - takie jest po prostu prawo 

ciążenia - dzieje się to z nieomal fizyczną 

determinacją. Wasilisa nie lokuje swych 

tęsknot miłosnych ku komuś z zewnątrz, 

lecz właśnie (pomimo degradacji tkwiącej 

w takim wyborze) w stronę mieszkańca 

azylu . Nie może się jednak cała oddać pa

nującemu tu rozpuszczeniu. Wtedy zosta

łaby wchłonięta przez Azyl w całości, sta

łaby się wtedy mieszkanką, a więc ofiarą 

panującego tu bezwładu. Swoją władzę 

musi oprzeć na lęku, na gwałcie, na bez

względności i okrucieństwie. To jakby 

objedzony przez mrówki, strawiony przez 

kwas - rdzeń, szkielet praw panujących 

na zewnątrz. Siła przebicia w świecie 

wewnętrznym - tu w azylu staje się okrut

nie wykrzywioną maską potwora z kości 

słoniowej - jakby maską okrutnego bós-

twa, przed którym trzeba składać ofiary 

z ludzi. Wróćmy jeszcze do makromodelu. 

Więc również potwory w tym utworzonym 

raptownie ogromnym kraju-azylu - były 

czymś koniecznym, wynikającym z rozmia

rów chaosu, z rozmiarów odkrytych połaci 

nagości, słabości - bezradności i niechro

nionego dzieciństwa„. Rozlewiska infanty

lizmu. Gest władzy nie miał szans rozcho

dzić się łagodnie wzdłuż ustalonych ele

mentów szkieletu konstrukcji - nowy gest 

władzy musi wchodzić w miąższ teryto

rium azylu - pierwotnie, a więc gwałtem 

i lękiem - w przeciwnym razie cały lęk sta

nie się udziałem tego - stojącego na cze

le. A potem - bardzo szybko powstają fi

gury tej nowej konstrukcji - straszne bós

two - bezwzględne i okrutne - musi ufor

mować się wystarczająco prędko. To prze

cież nie przypadek, że wodzem młodych 

państw-azylów rewolucji musiał (musi) być 

POTWÓR. A ktoś, kto nie ma w sobie orga

nu (organonu) potworności - nie ma szans 

(ani pragnienia) znaleźć się, wejść na 

l l 



czołowe (graniczne) miejsce. Jest to zatem 

determinacja, wyraz nowej przestrzeni 

(krainy-azylu) - ujawniająca metaforycznie 

charakter słabości, dla której utworzony 

został ów azyl. Stalin, Hitler - byli ekstrak

tami zawartości duchowej przeciętnego 

mieszkańca azylu ... 

14:08 2002-05-26 

NIEUCHWYTNI 

li :28 2002-06-14 

I
o i leżałem z tym przez prawie pół 

l~ nocy, krystalizowało się to wraz 

z przewracaniem z boku na bok, 

nabierało kształtu wraz z zatkaną lewą 

przegrodą nosową. Co to było właściwie. 

Oni! mieszkańcy Azylu! To, co rozpuszcza 

się w ich egzystencji, osadzało się jak sól 

na dnie morskim mojego półsennego zma

gania. I to postanowienie. Rano to wszys

tko muszę zapisać, cały ten wywód skom

plikowany, zagmatwany i czuły jak pląta

nina pajęczych niteczek. Albo tych sreb

rnych nitek, którymi jeden z bohaterów 

„ Heroiny 11 

chciał oplatać nagie ludzkie 

ciała, brązowe i błyszczące od oliwki do 
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opalania ciała ludzkich zwierząt. Bardzo 

zmysłowa to książka, bardzo prawdziwa 

w swej zmysłowości, w swoim płynnym 

przenikaniu tematów, w tym wciąż wiercą

cym, wciąż uparcie drążącym dążeniu.„ 

Więc te srebrne nitki, mające stać się 

najwyższym odkryciem tajników ludzkiej 

biżuterii - połączenia nieożywionej mate

rii z ludzkim ciałem - w potężnym skrócie 

iście metafizycznym. To - co jeszcze jest tu 

bardzo sugestywne i symptomatyczne (a co 

to znaczy „symptomatyczne
11 ? - zapytał 

mnie kiedyś Krasowski, kiedy za zajęciach 

użyłem tego słowa ... „charakterystyczne 

dla jakiegoś zjawiska, będące jego 

symptomem 11 

- odpowiedziałem, Krasowski 

mruknął coś pod nosem, niezadowolony, 

że nie udało mu się przyłapać na hoch

sztaplerstwie ... ) ... więc sugestywne i sym

ptomatyczne jest tu rozmiękczenie płci, 

relacji seksualnych, konsekwencji seksual

nych zdarzeń. Oczywiście w ogóle wypar

cia seksualności na marginalne, podrzęd

ne miejsce, seksualny gest jest jedynie 

jakimś dopełnieniem, dobarwieniem, 

przygrywką, jakimś z lekka archaicznym 

wspomnieniem tego, co było przedtem -

co obecnie znaczy „na początku 11

„. Sek

sualny gest prawie nigdy nie jest teraz 

doprowadzony do końca, jest raczej tylko 

sugestią, jest jakimś nawiązaniem, aluzją 

jakąś, zmianą barwy w odczuwaniu luna

tycznego, hipnotycznego - płynącego jak 

łódź kosmosu narkotyku. Nie mówiąc już o 

konsekwencjach, które w normalnym 

świecie wynikają z seksualnych wyborów. 

Nie ma żadnych konsekwencji, a rodzina 

staje się czymś nieznośnie uwierającym, 

czymś jak wyrzut sumienia. Matka staje się 

dziwnym monstrum, której roszczeń nie 

można zrozumieć. Matka, która z jakimś 

obcym, odrażającym krzykiem zagradza 

drogę, staje w przejściu do tego słodkiego 

korytarza śmierci. Więc oni tu też, 

porażeni tym (albo podobnym piętnem) 

stają się nieuchwytni. Salin i Bubina ... 

Może coś na rzeczy. Może morfina? 

Może ta jakaś rozpuszczająca tęsknota, 

może jakiś pęd do zapomnienia. Salin 

z jakimś zazdrosnym pożądaniem, Bubina 

z przyczepnością do cudzych słów, które 

wyzwalają krótkie - pasożytnicze ciągi, 

kiedy środek jest wyjęty, kiedy nie ma 

własnego życia, kiedy nie kocha się tego 

własnego życia, skoro nie ma takiego, 

kogoś takiego na świecie, kto by to życie 

kochał. Bubina wie, że nikogo nie 

obchodzi, że nie istnieje jako kobieta, 

może tylko istnieć jako kompan in spe, 

kiedy zabraknie autentycznego kompana. 

Mówi o alkoholu - ale inaczej niż Baron, 

albo Aktor„. Mówi jak o kochance jakiejś, 

albo o kochanku, mówi jak o kimś kto zabi

ja i daje chwilkę wytchnienia od męki by

cia sobą, życia w nic nie wartej skórce. 

U Salina inaczej. Jest jakaś zazdrość w sto

sunku do tych, którzy mogą jeszcze cier

pieć. Którzy wciąż organicznie i prawdzi

wie mówią „Ja
11

, choćby to ja nie wiem jak 

było złachane, zniszczone, pozbawione 

zewnętrznej wartości. Dla mnie to ja jest 

nieuchwytne, tracę je, tracę wraz ze słowa

mi, które w osobliwej jakiejś chorobie wy

padają z głowy. Poza tym - może jest ja

kimś masochistą, może daje się bić, może 

nadstawia dupę i głowę. Może potrzebuje 

jakiegoś upokorzenia. Może jest to jakaś 
dręcząca tortura osłabionego istnienia, 

stąd nagle ta tyrada o człowieku, którego 

nazwa własna brzmi dumnie. Salin i Bubi

na są sami, nie stanowią z nikim żadnego 

związku, z nikim nie stanowią żadnej pary. 

Ich samotność zaowocowała przez lata 

jakimś kalekim rodzajem godności, czy 

dumy ... i równie kaleką nieprzekupnością. 

Bubina twierdzi, że mówi tylko prawdę, 

ale jednocześnie jest świadoma, że ta jej 

prawda nie ma żadnej wartości, ani 

żadnego znaczenia, że mniej kogokolwiek 

obchodzi niż kłamstwa innych. Bubina nie 

może znieść Łuki, nie może znieść Łuki, 

który wnosi w tę przestrzeń jakąś energię, 

jakąś tęsknotę, jakiś mit, jakąś mitologię -

która mogłaby tu coś zmienić. Bubina wie, 

że dla niej ta możliwość zmiany jest 

niedostępna, że tylko pozostanie na miejs

cu jeszcze bardziej samotna. Bubina jest 

klownem i cierpi na tę ciężką i dokuczliwą 

odmianę samotności, samotności klowna ... 

Jest potrzebna innym jako jakaś pow

tarzalna funkcja, nikomu nie jest potrzebna 

jako człowiek. I tak wynaturza się i zamie

ra hybrydalny kształt ludzi nieuchwytnych 

w braku powietrza w lewej nosowej prze

grodzie„. 

20:46 2002·06·14 
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WYSPA 

10:40 2002-11-0S 

1~
.łaściwie ta kupa leży tu od 

~T początku, nikt dokładnie nie wie, 

co w środku jest. Czy jest to nie 

zużyty przez byłą (dawną) manufakturę 

materiał, czy też ślad po magazynie, jaki 

tu by( kiedy zlikwidowano zakład? Może 

to po prostu odpadki z całej zawiłej histo

rii tego budynku (gmachu)? Teraz nikomu 

nie wolno tego ruszać „. Najpierw ktoś 

wywlókł no górę story fotel , potem 

zawędrowało tam kalekie stare łóżko. 

Potem wyspo zapełniało się , sztuczna cho

inko bożonarodzeniowa wyrzucono po 

świętach no ulicę , wstążki po weselu albo 

po jakimś niegdysie jszym Sylwestrze„. po

tem już kole j no wszystko„. wypchany 

ptak, wyrzucono pralka, wszystko j u ż mo

że być , choć równie dobrze wszystkiego 

tego może nie być„. Trudno powiedzieć, 

kiedy zrodziło się przyzwyczajenie wycho

dzenia nad wyspę. Tu było się jakby po

nad swoim losem, tu było się gdzieś in

dzie j, w innym kraju w innym świec ie bez 

kon i ecznoś ci opuszczania pomieszczenia 

(przytułku) ... Tu można było bardziej i dłu

żej oddawać się milczącym albo ś piew

nym marzeniom niż no dole. Wyspo zda

wała s i ę wysłuchiwać te marzenia, wystar

czyłoby ty lko jeszcze przekroczyć jaką ś 

niewidzi al ną gran icę , poczekać dłużej , 

albo jeszcze troch ę głębi ej odd ać si ę me

lod ii niebytu, o marzenie speł n i ło by si ę . 

Mieszkańcy wyspy przemienial i s i ę, zamie

niali s i ę w dzieci, albo kró lewskie istoty nie-
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wiadomego pochodzenia i pokroju . Moż

na też było sta ć się ptakiem długo przeby

wając na wyspie, można też było stać się 

świętym lub świętą , je ś li się tylko z pełną 

ufnością poddało spadającym z okno na 

wyspę promieniom. Również dźwięki były 

bogatsze no wyspie niż na dole. Były takie 

godziny, że przychodziły z miasta no wys

pę dźwięki całkiem ta jemnicze. Wołania 

ludzi ukrytych przed ludzkim wzrokiem, 

skrzypienie kołowrotka wyciągającego 

z najgłębszej studn i wiadro z krwią, perlis

te i wilgotne od odległości podźwięki nie

znanych instrumentów. Nie było wątpliwo

ści, że no wyspie człowiek stawał się lep

szy, można było trwać jak muszla na brze

gu, można było wędrować ze wzrokiem 

utkw ionym gdz ie ś pozo horyzont. Bo prze

c ież cierpienie musi zostać uświęcon e , nę

dza i upokorzenie muszą zosta ć w coś 

przemienione„. w coś drogocenniejszego 

niż Graal „. jeszcze chwila, a powstani e 

z tego coś„ . choćby to była tylko myśl 

przynosząca ukojenie. Niełatwo było tu 

wejść , toteż nie chciało się również stąd 

schodzić . Ciała wpełzały, wydźwigały się, 

jakby wynurzały się z morza . Czy mogły 

spłynąć z tych ciał wszystkie nieczystości, 

udręki , klęski i niepokoje? Tego nigdy nie 

można wiedzieć na pewno.„ 

11 :34 2002· 11-0S 

I 
jeszcze o tym bezkrólewiu : O tym 

dziwnym stanie przed wybuchem, 

dziwnym stanie przed eksplozją . 

W anarchii i bezkrólewiu unosi się osobli

wa królewskość . Królewskość unosi się 

w trwającym już kilko dni śnieniu alko

holowym. Tymczasem ciała osuwają się w 

rejon degradacji, jakby zbliżała się do 

nich jakoś śmiertelna choroba, albo jakby 

one płynęły unoszone mętnym nurtem -

jakby do jakiegoś wodospadu u kresu tego 

płynięcia - ku śmierci. Sotin jest spotniały 

chorobliwy, no ustach ma szary nalot ... 

alkohol fatalnie działo na jego organizm. 

Jest spuchnięty jak topielec, ole królewski 

w bezwładzie rzuconym no łóżko . Coś 

jak „. No właśnie „. Czwarty akt musi opa

nować bełkot, jakiś karnawał zgn iłej dzie

cięcej wyobraźni , sceno z Boscha albo 

może jeszcze lepiej - z Wojtkiewicza. Mo

rzenie o odejściu Nastii - jest właśnie ma

rzeniem pijackiej ceremonii, świętego pija

nego rytuału . Jest nabrzmiałe od wyobraź

ni - w ogromnych słowach„. takich sło

wach od pi janego Geneta, taneczne, 

Baron - zabłąkany w bezdrożach pijac

kiej ironii . Bezwład „ . co chwilę popada s ię 

w cos innego.„ Słowa przyklejają się do 

siebie i przelewają się sensy. T arzoją się„ . 

staro wyleniała dzieciarnia . Chciałbym 

wedrzeć się w tajemnicę pijackiego bełko

tu, to nie jest coś, co można odrzucić„. To 
jakby jakoś wyrzucono na śmietnik, 

niespełniona, nierozwikłana i niespełniona 

tajemnica Dionizosa. Tajemnica tropizmu, 

rytualizacji marzenia, ofiary - całopale

nia . Alkohol rozpuszcza ludzką tajemni

cę„. Degradacja i upokorzenie doznają tu 

jakiegoś wyniesienia - zniszczenie god

ności sensu, jako fatalnej pułapki człowie

czeństwo. Dlaczego człowiek tak rozpacz

liwie tego potrzebuje? To nie jest pytanie, 

które można zbagatelizować, tak jak się je 

notorycznie, permanentnie bagatelizuje. 

Pijany Dionizos zabiera z sobą (zanosi 

z powrotem do morza) nierozpuszczalną 

cząstkę naszego celu . 

13:24 2002·11·05 

Fotografie no stronach 8, 11 , 12, 15 - Archiwum 



fot. : A Hawałe j ( 1,2,3), M . Kopeć (4) 
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Rozmowa z KRYSTllAN EM LUPĄ, 
reżyserem spektaklu 11Azyl" 

Mój azyl w teatrze 

Na Duże] Scenie Teatru Polskiego 
zobaczymy dziś premierę spektaklu 
,,Azyl" na podstawie sztuki Maksyma 
Gorkiego „Na dnie". Długo oczekiwane 
przedstawienie zrealizował ]eden z naj
wybitniejszych polskich twórców teatral
nych - Krystian Lupa .. 

Małgorzata Matuszewska: Dokonał Pan 
adaptacji tekstu sztuki Maksymo Gorkie
go „ Na dnie". Co oznacza zmiana tytułu 
no uAzylu? 

Krystian Lupa: Zmiano tytułu sugeruje, 
że to, czego dokonujemy z materią dra
matu, przekracza granice, do których ma 
się prawo podawać tytuł oryginalny. Wy
znam szczerze, że zrobił na mnie wraże
nie tytuł, pod którym dzieło Gorkiego jest 
znane w Niemczech. Nazywa się „Nacht 
Asyl", czyli „przytułek", ale dosłownie 

tłumacząc, to „azyl nocny". Dla mnie 
treścią tego materiału jest społeczność 
azylu, czyli specyfika zamkniętego 

obszaru l nie tylko to specyfika obszaru, 
ale przede wszystkim mechanizmów 
społecznych, psychicznych, duchowych, 
wręcz fizjologii w takim obszarze. "Azyl" 
zaświecił ml Jak światło I wszystko razem 
się sprzęgło. Nazywając tak spektakl, 
mamy spokój, że nie nadużywamy utworu 
Gorkiego, stwierdzamy, że jest to spek
takl „na motywach" czy „według" „Na 
dnie" Gorkiego, ale w swoich kierunkach, 
we fragmentach materii słowne] - auto
nomiczny. 

Samo słowo „azyl" nie ma takiego 
negatywnego znaczenia j.ak „no dnie", 
kojarzy się z otuchą. 

• No tak, wtedy - w czasach, gdy ta sztu
ka powstawała - chętnie używało się 

takich emocjonalnych tytułów, takich 
emocjonalnych esencji„. Teraz odczu
wamy je jako wyeksploatowane„. „na 
dnie" nie robi na nas wrażenia. Kiedy się 
mówi "na dnie", czuje się jakiś toki 
zapaszek, to określenie jest jednoznaczne 
i niewiele z niego więcej wynika. „Azyl" 
z jednej strony jest bardziej rzeczowy, jest 
po prostu nazwą. Nazwą miejsca, które 
chroni. Czy to jest azyl dla psów, czy dla 
ludzi... tych azylów teraz mamy co nie
miara. Są azyle polityczne, przytułki dla 
bezdomnych, getta mikrospołeczności, 

marginesów, mniejszości seksualnych, 
najprzeróżniejsze skupiska mniejszości 

religijnych. Wszystkie te inności w świecie 
współczesnym muszą czy chcą chronić 

swoje słabe miejsca i znaleźć drogę 

wymknięcia się od konieczności przys
tosowania się do tak zwanego wielkiego 
świata. Azyl jest takim murem, który nie 
dopuszcza drapieżności i żądań zewnę
trznego świata, chroni przed nadmierny
mi, drapieżnymi żądaniami rzeczywistoś
ci. 

Jak bardzo widz będzie mógł się zbliżyć 
do ludzi z marginesu życia? Oni ,przecież 

nie przyjdą do teatru. 

- Tak, oni nas interesują, często fas
cynują, wzbudzają jaklś dreszczyk. To 
dreszczyk nawet pewnej pogardy, która 
tkwi we współczuciu. „Ja tak nie uwa
żam", Hja taki nie Jestem" - myślimy. 
nJeśll się tyle pije, to nic dziwnego", „jeśli 
człowiek roztrwonił swoje życie, to trud
no, mo się za swoje"„. Tak mówi miesz
czuch, nie zauważając, że człowiek raz 
wytrącony z łona przystosowania nie ma 
najczęściej drogi powrotu. 

Powinien nam dać do myślenia fakt, że 
tak wiele Jest teraz dzieł sztuki mówią
cych o marginesowych społecznościach. 
Zastanawiamy się czasem, czy nie wynika 
to z jakiejś mody. Ale przecież nawet 

w modzie, w uleganiu modzie możemy 
1noleźć głębszą konieczność. W kondycji 
ludzi marginalnych, zepchniętych jest 
coś, co dotyczy nas wszystkich i czego 
w normalnym stężeniu nie dostrzegamy. 
Tam jest widoczne to, co nam grozi. 
Kiedy tak naprawdę spróbujemy 
utożsamienia, zobaczymy nagle, że wszy
stkie te motywy, które są u tamtych ludzi, 
Istnieją w nas. Wszyscy ~esteśmy zagro
żeni w obliczu radykalizujących się wy
magań kulturowych i cywilizacyjnych. 
Zabezpieczenia są dziś o wiele bardziej 
chwiejne. Życie nasze w każdej chwili 
może się stoczyć i wtedy okazuje się, że 
wewnątrz człowieka od dawna istnieją 

motywy rozkładu, są one tylko ukryte jak 
w jakimś kokonie. Destrukcjo jest proce
sem, który toczy się w ukryciu. Jak tylko 
powinie nam się noga i stracimy codzien
ny kontakt z porządkiem naszego żyda, 
okazuje się, że w środku następuje 

eksplozj,01 i że jej początki były w nos już 
od dawno. 

W ciągu jednego dnia możemy się przeis
toczyć i stracić swój wewnętrzny spokój, 
wewnętrzny ład, wewnętrzną harmonię. 
Mechanizmy porządkujące nasze życie 

współcześnie są wyśrubowane nienatural
nie, tak jak w sporcie. Spaść z tego rusz
towania, to - jak w sporcie właśnie - grozi 
natychmiastowym kalectwem. 

No zaprojektowanym przez Pana afiszu 
widnieje bezradna postać prawie nagie
go człowieka. 

- Widać to, że jest bezradna? To dobrze. 
To bezradne ciało, obnażone jakby dla 
lekarza. To się odczuwa zawsze, kiedy 
przychodzi chorobo: człowiek obnaża się 
dla lekarza i nagle to wszystko, co jest 
clelesnością, ulega osobliwej deformacji. 
I że to ciało, które jest pewnym organem 
naszego szczęścia, seksualności, nagle 
staje się inne. 

Nie tylko bezdomni potrzebują azylu ... 

- Oczywiście, bezdomność jest obecnie 
bardzo pojemnym słowem. Moim domem 
może być religia, moim domem może być 
kultura, moim domem może być oczywiś
cie naród, rodzina. Wszystkie te roz
maitego autoramentu wspólnoty, które 
przytulają człowieka i dzięki którym 
człowiek z osamotnionego „ja" prze
chodzi do „my", i które dla człowieka 

dnia dzisiejszego są o wiele ważniejsze. 
Tak jak to było w społecznościach pier
wotnych, gdzie panowała „psychika stad
na", gdzie jednostka samotna to była jed
nostka, której czarownik odebrał duszę 
i która skazana była na śmierć. Ten 
rodzaj śmiertelnego zagrożenia dotyczy 
samotnego człowieka, nieochronionego 
żadną zbiorowością, na którą mógłby się 
powołać w swoich decyzjach, wyborach, 
w swoich deklarncjach duchowych. 

A gdzie jest Pana azyl? 

- Moim azylem jest teatr, naprawdę teatr. 
To znaczy ta rzeczywistość, którą nazwa
łem Utopią w swojej !Pierwszej książce -
„Utopia i jej mieszkańcy", o teraz „Uto
pią 2", bo pod takim tytułem ukaże się 
następny wybór moich tekstów o teatrze. 

Rozmawiała 

Małgorzata Matuszewska 


