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JA i ON to JEDNO 
Nie umiem tego wyrazić, ale z pewnością każdy człowiek zdaje sobie 
sprawę, że istnieje jakaś część nas samych gdzieś całkowicie poza 
nami. Na cóż by się zdało moje istnienie, gdyby ograniczało się tylko 
do tego świata? 

Ilekroć cierpiałam dotąd, zawsze to były cierpienia Heathcliffa. 
Widziałam je i czułam od pierwszej chwili. Przewodnią myślą mojego 
życia jest on. Gdyby wszystko przepadło, a on jeden pozostał, to 
i1 ja istniałabym nadal. Ale gdyby wszystko zostało, a on zniknął, 
wszechświat byłby dla mnie obcy i straszny, nie miałabym z nim po 
prostu nic wspólnego. 

Moja miłość do Lintona jest jak liście w lesie. Wiem dobrze, że 
czas ją zmieni, tak jak zima zmienia wygląd lasu. Moja miłość do 
Heathcliffa jest jak wiecznotrwała ziemia pod stopami, nie przykuwa 
oka swoim pięknem, ale jest niezbędna do życia. Nelly, ja i Heathcliff 
to jedno. 

Jest zawsze, zawsze obecny w moich myślach - nie jako radość, 
bo i ja nie zawsze jestem dla siebie radością, ale jak świadomość 
mojej własnej istoty. Więc nie mów mi o rozstaniu z nim. To niemoż
liwe i„. 

Emlly Bronie, Wichrowe Wzgórza, przeł. Janina Sujkowska, Wrocław1990 . 
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Magdalena Dorobińska 
I Zwierzę niedozwolone 

Bo n ikr w pobliiu \miem 

nit:. widzi mii:rci; pacrzyw slupicniu 

jak gdrby wielkim pojrzeniem zwicrzc;cia. 

Gdyby nic zaslaniali sobie światła 
kochankowie, staliby blisko ccgo. zdumieni„. 

Każdi:mu z nich jak gdyby z przeoczenia 
orwarto przesrrze1i 1.:1. drugim „ Lecz siebie 

jui nic przekroczą, znow kaide jest swiatem. 
Zawsze zwróceni ku isrnieniu , rylko 

odbicie wolnej widzimy pnescncni, 

przy mion1: przez nas. Lub że nkmc zwierz\: 

patrząc spokojnie na w kroś nas przeziera. 

To zwii:: ii; losem: być\\ oblicrn, wobec. 

1 nic pró z tego. Lawsz.c rylko wobec 1 

11 • 
Człowiek - przedstawiciel ssaków naczelnych z rodziny człowieko
watych (Hominidae) - przyzwyczajony do tego, że to on jest dyspo
nentem spojrzenia, że jego wzrok jest nie tylko narzędziem poznania, 
ale i kontroli, w obliczu spotkania oko w oko ze zwierzęciem innego 
gatunku zaczyna czuć się niepewnie, jak pisze Gombrowicz nie
swojo2. Źródłem tego uczucia jest z jednej strony brak możliwości 
doświadczenia spojrzenia Innego (zwierzęcia), jego niedostępność, 
a co za tym idzie niemożność przejęcia nad nim kontroli. Z drugiej 
strony natomiast zwierzęce spojrzenie nie dość, że pozbawia 
nas iluzji panowania, to na dodatek odziera nas z podmiotowości 
- uprzedmiatawia. Stajemy się niczym nie wyróżnioną częścią 
świata, zostaje1'1119w ten świat wtopieni, ale zachowujemy wciąż 
po<!Zucie pewl'tej nieprzystawalności, j1!;teśmy cu · mcami 
własne~órze, zwierzętami niedOllWolonymi. 
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• . M. Rilke, ósm~/egia duinejs 
Kraków 1974, s. 243. 

2 W Gombrowicz, Dziennik 1957-196 , 
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Wspomniana „nieswojość" , wywołana u Gombrowicza 
nagłym przyłapaniem przez krowie spojrzenie, przypomina nieco. 
Freudowskie unheimlich - niesamowite. Freud określa tak to, co 
budzi trwogę, co zaś sprowadza się do tego, co od dawna znane, 
znajome, czyli heimlich. Wśród wielu analiz j~wych przykładów 

dwuznacznego użycia słowa „samowite" znaj(jijJ'e się to: „o z..,ie
rzętach «okiełznany», ufny wobec ludzi. Przeciwieństwo dzikiego, 
na przykład zwierzę, które nie jest ani dzikie, ani oswojone. I dalej 
- dzikie zwierzę( ... ) nazywa się «samowite» i przez przyzwyczaJl'lnie 
oswojone z ludźmi"3 . Wytworzeniu uczuć niesamowitych szczególni.
sprzyja wywołanie Intelektualnej niepewności co do tego, czy coś 
jest ożywione czy martwe - a zatem figury woskowe, lalki, auto~ty. 

Być może jednak nie chodzi tu tylko5żnie. między martwym 
a żywym , ale też ludzkim i nie-ludzki . dy upr- one byłoby 
dodanie do tej listy także zwierząt, które 1ednoc~ie podobne 
do nas i inne. Obce i oswojone. 

Pytanie, czy Heathcliff jest człowiekiem , padcw.o Wichrowych 
Wzgórzach explicite. „A jeżeli nie, to czy jest szatanem?"4. Pojawia 
się znikąd, czarny, dziki - niemożliwy, jak pisze o nim Virginia Woolf 
w eseju o siostrach Brontes. Niemożliwy, nieprawdziwy, a jednak 
mało która postać w literaturze jest bardziej żywa niż on. ~lf 

używa słowa vivid- a więc nie tylko nie-martwy• żywy-a
czeniu wyrazisty, jak kolor, momentami karykat~y. Nasycony • 
3 S. Freud, Pisma psychologiczne, przeł . R. Reszke, Warszawa 1997, s. 237. 
4 E. Brontii, Wichrowe Wzgórza, przeł. J. Sujkowska, Warszawa 1984, s. 122. 
5 V. Woolf, Jane Eyre and Wuthering Heights, [w:] tejże , The Common Reader. 
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namiętnością i jednocześnie nienasycony. Brudny, bo lubi być 
brudny. Heathcliff pełen sprzeczności , paradoksalny, jak zresztą cały 
świat Wichrowych Wzgórz odmalowany przez Emily Bronie - pełen 

jaskrawych bohaterów, a mimo to niemal pozbawiony „ja", nie tylko 
pierwszej osoby, ale w ogóle podmiotowości, która dezintegruje się, 
rozpływa w krajobrazie falujących wrzosowisk. 

To odarcie z „ja" odbywa się na wielu planach. Katarzyna mówi, 
że Heathcliff jest bardziej nią niż ona sama. Gdy umiera, Heathcliff 
krzyczy: „Nie mogę żyć bez mego życia! Nie mogę żyć bez mojej 
duszy!"S. Ale przede wszystkim żadne z nich nie wypowiada siebie 
w pełni i we własnej osobie - ich słowa, ich historie są podwójnie 
zapośredniczone przez dwójkę narratorów - służącą Nelly Dean 
i dzierżawcę Lockwooda. Mamy więc do czynienia z homodie
getycznym narratorem, będącym wewnątrz, ale na marginesie 
historii, którą opowiada, którą znamy tylko z jego relacji. W kolejnych 
adaptacjach postaci te są często pomijane lub pełn ią funkcję staty
stów. Być może dlatego, że ten podwójny okular, przez który jak pod 
mikroskopem badamy otchłanie namiętności, odrealnia tę historię, 
podsuwa nam szkiełko . Jakże znienawidzone. 

• Tob n ~ · #~· „ 
• 
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2. 
Jesteśmy przyzwyczajeni obcować z kształtami - a pejzaż nie ma 

kształtu, przyzwyczajeni jesteśmy wnioskować z ruchu i aktów woli, 

a pejzaż nie chce, choć się porusza?. 

Andrea Arnold w swojej ekranizacji Wichrowych Wzgórz próbuje zbić 
to szkło, rozbraja oko. Pomijając Lockwooda i Nelly, zwraca język 
głównym bohaterom. Tak skrócony dystans pozbawia jednak film 
ironii i humoru, obecnych w oryginale właśnie głównie za sprawą 
służącej (która także jest katalizatorem większości nieszczęść 
w powieści). Gdy Hindley grozi jej nożem, gdy wpycha jej koniec 
ostrza między zęby, ta prosi go, żeby lepiej ją zastrzelił, bo nóż 
śmierdzi śledziami. To prawie Shakespeare - nic dziwnego, że 
w końcu trafia do teatru. 

W adaptacji Julii Holewińskiej i Kuby Kowalskiego udaje się ocalić 
tę scenę. Co więcej, dokonana przez nich rekonstrukcja powieści 
pozwala na zachowanie wszystkich części książki, podczas gdy 
kolejne filmy do granic dobrego smaku eksploatują przede wszyst
kim motyw romantycznej miłości Catherine i Heathcliffa. 

Ale idżmy dalej. Georges Bataille nie wahał się porównać jedynej 
powieści Emily Bronte do greckiej tragediiB. W obliczu Prawa muszą 
umilknąć ludzkie namiętności. Prawo jest nieubłagalne, to nie tylko 
sztywny gorset wiktoriańskich zasad, to konieczność socjalizacji 
i samoograniczenia własnej wolności. Koniec nieskrępowanego 
dzieciństwa, gdy nagle ktoś ściąga lejce, wytycza drogi, z których nie 
powinno się zboczyć. A przecież istnieje świat, który rozprasza. 
Z rozproszenia Arnold tworzy nadrzędną metodę filmowania. 
Kamera prowadzona przez Robbiego Ryana przygląda się ćmie, 
chmurom, bohaterom z równą uwagą i równie łatwo je porzuca. 
Nieraz wędruje, przemieszcza się, błądzi po ciele, portretując je tak, 
jakby było krajobrazem, czasem nieruchomieje. W swoich ruchach 
nie jest chaotyczna, ale działa na zasadzie delikatnych przesunięć 
- często traci bohatera z pola widzenia, gubi go, ale jednocześnie 
kreśli przed nim horyzont. Ruch na ekranie jest spowolniony, boha
terowie działają, jakby ugrzężli w bagnie, gdzie każdy krok przybliża 
ich ku śmierci. Te zabiegi to kolejny sposób na zbliżenie do historii. 
Widz ma złudzenie bycia przy nich, podglądania, jest Eliotowskim 
„trzecim": 

Kto trzeci zawsze wędruje przy tobie? 

Gdy liczę, jesteśmy tylko ty i ja 

Ale gdy patrzę w przód na białą drogę 

Zawsze ktoś jeszcze wędruje przy tobie („.)9. 

7 R. M. Rilke, Worpswede, przeł. K. Lupa, w: tegoż, 
Historia opowiedziana ciemności, przeł. K. Lupa, Warszawa 2000, s. 22. 

8 Por. G. Bataille, Uteratura a zło, przeł. M. Wodzyńska-Walicka, Kraków 1992. 
9 T.S. Eliot, Ziemia jałowa, przeł. A. Pomorski, w: tenże, 

W moim początku jest mój kres, Warszawa 2007, s. 68. 

Arnold nie tyle opowiada historię, co ją pokazuje, lekceważąc 
przekonanie, że gest wskazywania palcem przynależy do fotografii. 
Diegeza jest tu wtórna wobec zdjęć, życie uwalnia się od faktów. 
Reżyserka kręci film przyrodniczy, niemal słychać jak Krystyna 
Czubówna opowiada o zwyczajach ludzkich dzieci. Natura nie 
jest groźna, okrutna, jest obojętna, niewzruszona. Nie ma dla niej 
znaczenia miłość Cathy - ani ta do Lintona, która jest zmienna jak 
liście na drzewach, ani ta do Heathcliffa, jak wiecznotrwała ziemia 
pod stopami, niezbędna do życia. Bohaterowie snują się po ekranie 
opuszczeni „jak zbłąkane dzieci w lesie", o których w liście do Oskara 
Pollaka pisał Kafka: 

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, co wiesz o moich bólach i co 

ja wiem o twoich? A gdybym padł przed tobą na kolana i płakał i opowia

dał, co wiedziałbyś o mnie więcej niż o piekle, które ktoś określił ci jako 

gorące i straszne? Już dlatego my ludzie powinniśmy stać naprzeciw 

siebie tak zamyśleni i, współczujący, jak przed wejściem do piekła. 



3. 
Podczas gdy Laurence Olivier grał Heatcllffa w swoim pierwszym 
hollywodzkim filmie (za tę rolę został nominowany do Oscara), jego 
żona Vivien Leigh powtarzała pon iekąd gest Katarzyny Earnshaw 
i odrzucając prawdziwe uczucie, uganiała się za Ashleyem 
w Przeminęło z wiatrem (za tę rolę zdobyła Oscara). Bowiem zawsze 
jest jakiś Edgar, biedny Edgar, na którym skupia się nasza niechęć. 
Czy można uznać za winę wrażliwość, stateczność, prostolinijność? 
Edgar, skazany na wieczne potępienie, bo był nie dość nieokrzesany. 

U Bunuela w Otchłaniach namiętności (tytuł niemal tak wymowny 
jak pierwsze polskie tłumaczenie Sujkowskiej - Szatańska miłość) 

Edgarem Lintonem jest Eduardo, który już w pierwszej scenie 
przyszpila żywego motyla. Kiedy Isabel prosi, by przestał zadawać 
mu cierpienia, Eduardo odpowiada, że on właśnie powstrzymuje go 
od cierpień , zachowuje go w stanie nienaruszonym, chroni przed 
rozkładem . Na ścianach wiszą rzędy tablic wypełnione schwytanymi 
motylami. Co entomolog, patrząc na nieżywe okazy, może powie
dzieć o motylach? Sekcja zwłok nie przybliży uczuć trupa. 

Zawsze jest jakiś Edgar, symbol tego, co systemowe, nazwane, 
rozłamany niemożliwością wyjścia poza siebie i swoje eleganc-
kie ubranie, tak ludzki, że aż wydaje się androidem. Gdyby ktoś 
pokusił się o napisanie Mężów ze Stepford Edgar byłby jak znalazł. 
Przedstawiciel cywi lizowanego świata rusza na podbój dzikich krain. 
Jakie to szczęście, że w samą porę pojawia się Bunuelowska wersja 
Heathcliffa - Alejandro. 
Kochankowie splatają dłonie i następuje elokwentny dialog: 
-Catalina! 
- Alejandro! 
Wychodzi niemal tak zabawnie, jak w jedynej znanej mi parodii 
Wichrowych Wzgórz brawurowo odegranej przez grupę Monthy 
Pythona. Ich Flagowa wersja Wichrowych Wzgórz powtarza 
Buf\uelowski dialog z użyciem f lag sygnałowych: 
-Oh, Catherine! 
-Oh, Heathcliff! 
wywijają bohaterowie, stojąc na dwóch odległych wzgórzach, śląc 
w przestrzeń rozmarzone spojrzenia. W adaptacji nie chodzi jednak 
o wierność opowieści, ale o oddanie jej ducha. Jest zatem miłość, 
której nie sposób wypowiedzieć. To zdaniem Virginii Woolf przesą
dza o wielkości książki - nie ma tu ciała, jest sam duch, tak suge
stywny, że nie potrzebuje twarzy, żeby przemówić . Czytelnik chłonie 
go bez przeszkód. Co jednak dzieje się przy zmianie medium, jak 
sztuki wizualne mają poradzić sobie z brakiem cia/a? 

Kino zwraca uwagę na materialność obrazu, odsłania u widzów 
ich przeczucie wzniosłej irracjonalnośći. Widz rozbija się o tę bryłę, 
o obraz, który przedstawia świat, jakiego wcześniej nie dostrzega/. 
W teatrze mamy przed sobą żywe ciało, nie przyszpilonego motyla. 
Jak pisze Milan Kundera, oczywistośc ią jest, że ostatnią brutalną 
konfrontacją jest zderzenie z materialnością, fizjologią człowieka . 

Nie z państwem , nie ze społeczeństwem czy polityką. Oślepieni 
przynależnością do wspólnoty z Jej Iluzjami, ideologiami, zapomi
namy o swoim cie1e10. Książka pomaga tkwić w tym zapomnieniu, 
potrzebny jest teatr, potrzebne jest kino, żeby się obudzić. 

10 M. Kundera, Spotkanie, przeł. M. Bieńczyk, Warszawa 2009, s. 19. 

-

• 

Oh, CathetiPe! 
• • 

O h, Hea~hCliW, . ,. 



4. 
Jak to się stało, że powieść córki pastora bywa zestawiana z dziełami 
Markiza de Sade'a, że zafascynowała takich prowokatorów jak 
Georges Bataille czy Luis Bunuel? Tych, którzy konsekwentnie wkła
dali szpilę pod mieszczański fotel, byś wiercił się czytelniku/widzu. 
Skandalem jest (i zawsze będzie) pokazać, że to, co w człowieku 
zwierzęce, jest też najbardziej ludzkie. Arcyludzkie. Jego (moja, twoja, 
wasza) niezdolność do życia i nieumiejętność śmierci. Przywiązanie 
do drobiazgów, drobne złośliwości. Perspektywę czasu, której 
pozbawione są inne zwierzęta , w której szkielet jest czymś więcej niż 
zbiorem kości, a kolejne pokolenie nie musi popełniać tych samych 
błędów, co my. A przy tym wszystkim unurzanie w błocie, klapki na 
oczach, dzikość w sercu i szaleństwo na twarzy. Jeśli ich serca były 
wystarczająco dzikie za życia, jest siła, która zawraca ich po śmierci 
- mówi Nelly. To koło wiecznego powrotu, cykliczność natury, tylko 
w przypadku człowieka pozwala na wyrwanie się z zaklętego kręgu, 
pozwala na kumulowanie doświadczeń i w rezultacie - na naukę. 
Figura powtórzenia okazuje się furtką, przez którą człowiek wymyka 
się przypadkowi. Los jednak tropi nas bez wytchnienia. 

A my: widzowie, zawsze, wszędzie i ku wszystkim 

rzeczom skłonieni i zawsze bez wyjścia' 

Przepełnia nas. Porządkujemy. Lecz się rozpada . 

Scalamy znów. I rozpadamy się sami. 

Któż to nas tak odwróci, że cokolwiek 

byśmy czynili, jesteśmy w postawie 

odchodzącego, kiedy na ostatnim wzgórzu , 

co mu raz jeszcze całą1 ukaże dolinę 

rodzinną, staje, ogląda się, zwleka -

tak my żyjemy żegnając się wiecznie.11 

FILMOGRAFIA 

Flagowa wersja Wichrowych Wzgórz, Latający Cyrk Monthy Pythona, prod. 1970 
Otchłanie namiętności, reż. Luis Bunuel, prod. 1954 
Wichrowe Wzgórza, reż. Andrea Arnold, prod. 2011 
Wichrowe Wzgórza, reż . William Wyler, prod. 1939 

11 R. M. Rilke, ósma elegia duinejska, [w:] tegoż, Poezje, przeł. M. Jastrun, 
Kraków 1974, s. 243. 

Il 

Dialektyka miłości Emily Bronte: 

kiedy masz ją, nie wiesz o tym, że ją ma z, 
a kiedy już wiesz - tracisz ją. Miłość może 
być znana jedyni r trospektywnie jak przez 
wygnańców, którzy patrzą wstecz, pragnąc 
utraconego królestwa radości. Dogłębna 
analiza Katarzyny jej relacji z Heathcliffem 
przychodzi dopiero po rym, jak odłącza się 
od niego i ma zamiar poślubić Edgara Lintona. 

• 



Tomasz Szczepanek: 

Niewypowiedziane 
Rozmowa z Julią Holewińską i Kubą Kowalsklm o współpracy 
- nie tylko - przy Wichrowych Wzgórzach 

Na czym polega współpraca reżysera 
z dramaturgiem w waszym przypadku? 

Kuba Kowalski : 
To jest trzecia rzecz, którą robimy wspólnie. Mamy w planach 
kolejne. Wcześniej pracowaliśmy na gotowych sztukach, dokony
wa liśmy skrótów, opracowywaliśmy teksty, układaliśmy koncepcje 
przedstawień. W przypadku Wichrowych Wzgórz wspó'lnie napisa
l iśmy całą adaptację. Pracowaliśmy nad ni ą kilka miesięcy. A teraz 
- w próbach - nasza współpraca polega , mówiąc najogólniej, na 
omawianiu tego, co dzieje się na scenie. 

Julia Holewińska: 
Nasza współpraca to oczywi ście praca nad tekstem , ale nie tylko. 
Wspóln ie czytamy teksty, które mogą być insp i rujące dla nas przy 
danej produkcji. W przypadku Wichrowych Wzgórz nasze lektury 
i tropy interpretacyjne były bardzo różne. Czytaliśmy na przykład 
Manfreda Byrona, Epipsychidion Shelleya, Biblię, Fragmenty dys
kursu miłosnego Barthesa, Powtórzenie Kierkegaarda, Sylvię Plath, 
ale też wiele tekstów z Internetu, choćby o tym, jak przebiega proces 
rozkładania się ciała. Myślę też, że nasza współpraca nie byłaby 
możliwa, gdybyśmy nie mieli do siebie pełnego zaufania. Mamy 
podobną wizję teatru i dramatu. Wiemy, co nas interesuje, o czym 
i w jaki sposób chcielibyśmy opowiadać. 

KK 
W naszej pracy lilie ma trybu forma'lnego, w którym Julia pisze do 
mn ie maile, a ja na nie odpowiadam. Jest dużo spotkań, gadania. 
Pisząc adaptację Wichrowych„. dosyć wcześnie powstał pomysł na 
scenografię. Wyszliśmy od konkretnej wizji spektaklu. 

JH 
Trzeba dodać , że nasze pomysły omawiamy, a późn iej realizujemy 
zawsze w szerszym gronie. Przy tych trzech spektaklach współ
pracowaliśmy z Katarzyną Stochalską - scenografką i Piotrem 
Maciejewskim - kompozytorem. 

Jystyna Lipko-Konieczna 
A czy nie zaczęło się to trochę wcześniej, 
od czytania Ciał obcych Julki w Gdyni? 

KK 
Tak. W 2010 roku dostałem od dyrektora Festiwalu R@port w Gdyni 
- Pawła Wodzińskiego - pro pozycję zrobienia czytania Ciał obcych. 

JLK 

Julka zadzwoniła do mnie, czy nie spotkałbym się pogadać wcześniej 
o tekście i tak to się zaczęło. Chwilę później dramat został uhono
rowany Gdyńską Nagrodą Dramaturgiczną, a w lutym tego roku 
zrobiliśmy go w Teatrze Wybrzeźe. 

To Jest bardzo ciekawe, bo adaptację 
napisaliście wspólnie, ale czuć w warstwie 
językowej silny styl Julii, który jest bardzo 
rozpoznawalny. 

KK 
Razem rozkładaliśmy powieść na czynniki pierwsze, rozmawialiśmy 
o konstrukcji, zastanawialiśmy się, czego od tej historii oczekujemy. 
Jednak większość dialogów napisała Julia. Często zdarza się tak, 
że podrzucam jej pomysł na scenę, sugeruję, co mogłoby wprowa
dzić dobre napięcia między postaciami, a potem Julka realizuje to 
w tekście. 

JH 
Nie wiem, czy mam swój jeden, określony styl. Za każdym razem, 
kiedy siadam do pisania nowego dramatu, czuję, że nic nie wiem, 
że nie umiem pisać. Niepewność, lęk wydają mi się niezbędne przy 
pisaniu. Nigdy nie staram się mieć gotowej recepty. Faktycznie, język 
jest dla mnie bardzo ważny. Mam poczucie, że sam dramat może 
rozgrywać się już na poziomie języka. Oczywiście lubię mieszać 
konwencje - język poetycki konfrontować z językiem wulgarnym, 
pospolitym, internetowym, lubię stosować gry słowne, rymy, dialogi 
mieszać z długimi, niemal prozatorskimi monologami. Jednak pisząc 
dramaty, myślę zawsze o scen ie, o tym, że te teksty będą żywe, 
wypowiadane przez aktorów. Dlatego, gdy zaczynamy z Kubą próby, 
nasz stosunek do tekstu jest otwarty. Kiedy czujemy, że czegoś jest 
za dużo, albo coś nie działa, na bieżąco to zmieniamy. Jeżeli chodzi 
o Wichrowe„. to nie wzięliśmy tej książki od tak. Nie potraktowaliśmy 
jej pretekstowo. Bardzo staraliśmy się oddać ducha tej powieści. 

KK 
Można nasz tekst zakwalifikować jako osobny, nowy dramat albo 
użyć wymijającego i bezpiecznego określenia „na motywach", ale 
nam się wydaje, że są to nadal Wichrowe Wzgórza, przepisane na 
jakąś konkretną formę sceniczną tak, aby działały dzisiaj. 

JH 
To co nas urzekło w tej powieści to to, że wiele się tam dzieje poza 
słowami, poza językiem. Być może dlatego Wichrowe wzgórza tak 
często trafiają na ekrany. W naszej adaptacji i spektakl U' to „niewypo
wiedziane" często stwarza, paradoksalnie staje się performatywem. 

KK 
Z jednej strony jest to powieść psychologiczna, bardzo dojrzała 
jak na wiek autorki, a z drugiej postaci reprezentują jakiś wyższy 
porządek. U Bronte jest dużo przestrzeni na to, aby zinterpretować 
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je w innym wymiarze. Jednak siłą rzeczy trzeba to jakoś oddać, poka
zać, przełożyć na zdarzenia i język. Szukaliśmy takich rozwiązań, 
które otwierałyby nowe sensy. 

Jaki był punkt wyjścia? Dlaczego sięgnellścle 
po ten tekst? 

J.LIS 

JH 
Po Ciałach obcych mieliśmy poczucie, że zrobiliśmy spektakl bardzo 
osadzony w polskich realiach i kulturze. Szukaliśmy czegoś z całkiem 
innego rejestru tematycznego. Po wielu rozmowach i pomysłach 
stwierdziliśmy, że chcie'libyśmy zrobić spektakl o miłości, o miłości, 
którą w przypadku Wichrowych Wzgórz deklinujemy na bardzo różne 
sposoby. Istnieje wiele interpretacji tej powieści : feministyczna, 
ekonomiczna, psychoanalityczna ... Mieliśmy poczucie, że każda 
z nich jest niepełna. Bardzo interesowała nas kwestia dziedzicze
nia pamięci, której nie można się pozbyć - jest to saga, historia 
pewnej rodziny, dwóch pokoleń. W adaptacji akcentujemy to takimi 
formalnymi zabiegami, jak przywołania tych samych kwestii, scen. 
Interesował nas wątek powtórzenia, odbicia. 

W waszej adaptacji jest to pamięć przekazy
wana niewerbalnie, poza językiem, jest to też 
w pewnym sensie pamięć ciała. W powieści 
obserwujemy typ rodziny, w którą wpisany 
jest agon, genotyp walki, co wyostrza 
się dzięki wejściu w ten świat obcego 
- Heathcllffa. 

KIK 
Tak, on katalizuje wydobywanie się tych różnic. Wichrowe Wzgórza 
są przestrzenią nigdy nie kończącego się starcia miedzy dwoma 
pierwiastkami, co w różnych miejscach powieści jest różnie 
nazwane. Męskie kontra żeńskie, kultura-natura, biedny-bogaty. 
Jednak ani razu bieguny tej walki nie zostają ocenione. Dychotomia 
jest naturą świata przedstawionego u Bronte. Nie ma tu moralizo
wania, stawania po czyjejś stronie. Postaci z Wichrowych Wzgórz 
niemal od samego początku widzimy w stanie rozdarcia, niepokoju, 
walki. 

JH 
Staraliśmy się tak skonstruować bohaterów, by widz nie mógł jed
noznacznie ich ocenić. Bardzo ciekawe wydało nam się w pracy nad 
Wichrowymi przyjrzenie się modelowi rodziny. Kusiło nas zrobienie 
takiej wewnętrznej, rodzinnej wiwisekcji. Rodzina jest soczewką spo
łeczeństwa . Najpierw jest rodzina, narzucająca określone wzorce, 
wtłaczająca w określone schematy, role, konflikty, a dopiero potem 
jest społeczeństwo. Ale przez to, że mamy do czynienia z soczewką, 
sprawę możemy czytać dużo szerzej. 

l 
1 

~ 
Przez pryzmat tej specyficznej, niepełnej 
rodziny (ojciec szybko umiera, postać matki 
od początku jest nieobecna), obserwujemy 
świat, w którym ważną rolę odgrywaią 
kobiety. Zgodnie z interpretacjami femini
stycznymi Wichrowe Wzgórza, były bardzo 
świadomym zabraniem głosu w sprawie 
kobiet. 

~ 
A najsilniejszy jest kto? 

M 

JH 
Oczywiście ta interpretacja jest mi bliska. Siłą rzeczy podążam 
za tym kobietami. W naszej adaptacji mamy trzy postaci kobiece, 
z czego dwie umierają. One nie pasują do świata wtłaczającego 
kobietę w jeden schemat, nie godzą się na z góry narzuconą rolę 
społeczną. To jest wciąż aktualny problem. Kobiety z Wichrowych 
Wzgórz niestety w pewnym sensie przegrywają tę walkę. Jest to 
bowiem też powieść, która bardzo gloryfikuje siłę, i podąża się za 
tym, który ma siłę. To zresztą wydaje się dzisiaj bardzo niebez
pieczne. 

KK 
Te kobiety też są silne. Zwłaszcza Katarzyna, która nie godzi się na 
życie w monogamii. Takie myślenie jak jej, wciąż wydaje się wywro
towe. Izabela też ma swoją siłę - w krytycznej chwili potrafi wyjść 
z roli ofiary, uciec. One przegrywają w starciu ze światem, z konwe
nansami, społeczeństwem. 

JH 
Pewnie chciałbyś, żebyśmy odpowiedzieli, że Heathcliff, ale ja się 
z tym nie zgodzę. Myślę, że każda z tych postaci ma siłę, ale też 
każda na swój sposób przegrywa. 

A kim jest dla was Heathcllff? 

JH 
.żydkiem", .Cyganem", .brudasem", .znajdą" ... możemy dalej 
ciągnąć te inwektywy. To kulturowe piętno wpłynęło na to, kim się 
stał. Nazwa definiuje cię społecznie. Zastanawialiśmy się nad tym, 
co takie nazwanie, określenie robi z człowiekiem . I myślę, że tę 
kwestię pozostawiamy widzom bardzo otwartą. 



JLK 

KK 
To zdefiniowanie człowieka nie dotyczy zresztą wyłącznie 
Heathcliffa. Określenia „kobieta'', „mężczyzna", „biedak", „bogacz'', 
„laleczka", „pijak", „ciota" etc. kształtują też inne postaci dramatu. 
One z tymi kliszami walczą, ale piętno społeczne jest zbyt silne. 

Spektakl rozpoczyna się od gry. W ogółe 
konstrukcja całego przedstawienia wyko
rzystuje grę jako określającą wciąż na nowo 
układ relacji i sił, i takie też miałam wrażenie, 
że grą kończycie. Kiedy pada ostatnia kwe
stia, moglibyśmy zacząć grać od początku . 

JH 
Zabrzmi to banalnie, ale życie jest grą , bo forma gry pozostawia 
otwartość i wynik nie do końca zależy od nas. 

KK 
Można powiedzieć, że zależy to od losu, od innych. 

1.ti 
Od tego co nienazwane. 



R.D. Laing /„Ja" i inni12 
Fantazja i komunikacja 

( ... )moje własne istnienie, moja świadomość i odczucie samego siebie, 

doznanie mojego „ja" i mnie we wszystkich rzeczach i ponad nimi, które 

jest bardziej znamienne niż smak ciężkiego piwa czy aluminium, bardziej 

znamienne niż zapach liści orzecha włoskiego czy kamfory, i którego 

w żaden sposób nie można przekazać innej osobie13. 

Moje własne istnienie, moja świadomość i odczucie samego siebie, 
doznanie mojego „ja" i mnie we wszystkich rzeczach obejmuje 
moje doznanie twojej osoby. Ja doznaję ciebie i ty doznajesz mnie. 
Ja jestem twoim doznaniem i ty jesteś moim, ale ja nie doznaję 
twoich doznań mojej osoby twoimi zmysłami. Nie można być 
wszystkim i jednocześnie mieć wszystko. ( ... )Trudno jest zrozumieć 
istnienie innego. Nie mogę go doświadczyć bezpośrednio. Muszę 
polegać na jego działaniach i świadectwach, by dojść do wniosku 
jak doświadcza on siebie.( ... ) Owo ciężkie piwo i aluminium, liście 
orzecha włoskiego i kamfora Hopkinsa tak zostały opisane: 

Jestem żółcią, jestem goryczą. Boga najwyższy dekret I Gorzki chciał 

nadać mi smak; mój smak to ja; I Kości budowla , ciała wypełnienie, krew 

moją klątwą . I Drożdże mego ducha - zakwas ciemnego ciasta. Widzę 

I Taka jest strata, ich karą będzie istnienie I Jak moje, ich znojne ja; lecz 

jeszcze gorsze14. 

( ... )Tak dalece jak doświadczamy świata różnorodnie, tak też - w tym 
znaczeniu - żyjemy w różnych światach. „Wszechświat jest pełen 
ludzi, którzy tymi samymi krokami przemierzają to samo otoczenie, 
ale noszących w sobie i projektujących wokół siebie światy tak od 
siebie odległe jak galaktyki". ( ... )Ale ten świat - świat dookoła mnie, 
świat, w którym żyję, mój świat - nie jest, w prawdziwej strukturze 
swojego sposobu bycia dla mnie, wyłącznie moim światem, ale także 
światem twoim, światem dookoła ciebie, a także tego trzeciego; jest 
nasz wspólny, jeden świat, ten świat. Nasze nawykowe poczucie 
odniesienia do innych ludzi, bycia „powiązanym", rzeczywistym 
i WWWżywym, często jest wspierane przez towarzyszącą temu 
fantazję, której jesteśmy nieświadomi. Nie jest tak, by fantazja 
była zazwyczaj doświadczana jako nierzeczywista. „Realność" 
i życie, w przeciwieństwie do „nierealności" i śmierci, są jakościami 
w Wwiększym stopniu związanymi z fantazją niż z wyobraźnią1s. Stan 
zakochania może być doświadczany głównie „w" fantazji i nic innego 
może nie być bardziej realne czy żywe. 

12 R.D. Lainga Ja i inni, przeł. Bogdan Mizia, Rebis, Poznań 1997, 
Copyright R.D. Laing, 1961, 1969. Wszystkie prawa zastrzeżone, 
Pierwsze wydanie Tavistock Publications 1961. 

13 Hopkins G.M., Poems and Prose of Gerard Manley Hopkins, 
Harmondsworth 1953, s. 147-148. 

14 E. Mounier, Personalism, London 1952. 
15 Laing wprowadza rozróżnienie na wyobraźnię, świadomą aktywność „ja" 

wytwarzającą fikcję oraz fantazję, której istnienia „ja" nie jest swiadome, 
ale która wpływa na jego zachowanie i kształtuje jego doświadczenie. 
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Sekretne porozumienie 
Termin „zmowa" czy „sekretne porozumienie" (col/usion) jest blisko 
powiązany z urojeniem (de-/usion) , złudzeniem czy iluzją (i/-lusion) 
i unikiem (e-Jusion) . -Lusion pochodzi od czasownika /udere, który 
w klasycznej i późnej łacinie ma różne znaczenia . Może mianowicie 
znaczyć : grać, bawić się czymś albo robić z czegoś sport, zwodzić , 

oszukiwać . Urojenie zakłada całkowite samooszukiwanie się. 
Złudzenie, w takim znaczeniu, jakie często występuje w literaturze 
psychoanalitycznej, wiąże się z podatnością na zwodzenie samego 
siebie pod wpływem silnego pragnienia, ale nie oznacza tak 
totalnego samooszukiwania, jak urojenie. Sekretne porozumienie, 
tak jak je rozumiemy, wywołuje pewne skojarzenia z bawieniem się 
i oszukiwaniem. Jest „zabawą" odgrywaną przez dwie albo i więcej 
osób, w której oszukują się one wzajemnie. Zabawa ta jest grą we 
wzajemne samooszukiwanie się . Podczas gdy urojenie, unik i złu
dzenie można zastosować do jednej osoby, sekretne porozumienie 
ze swej istoty jest grą wymagającą dwóch albo i więcej osób. Każdy 
gra w grę drugiej osoby, choć niekoniecznie jest tego całkowicie 
świadomy. Zasadniczą cechą tej zabawy jest to, że nie przyjmuje się, 
że jest ona tylko grą. Jeśli jedna osoba zasadniczo zostaje pasywną 
„ofiarą" triku , manewru czy manipulacji drugiej osoby, relacji, jaka 
występuje pom iędzy nimi, nie można będzie nazwać sekretnym 
porozumieniem. W praktyce stwierdzenie, czy dana relacja opa ta 
jest na takim porozumieniu i w jakim zakresie, może być bardzo 
trudne. Wciąż jednak warto przeprowadzać przynajmniej teoretyczne 
rozróżnienie. Niewolnik - po to, aby zachować swoje życie - może 

pozostawać w zmowie ze swoim panem w kwestii bycia niewolni
kiem, do tego nawet stopnia, że będzie wykonywał polecenia, które 
są dla niego autodestrukcyjne. Dwie osoby pozostające w relacji 
mogą potwierdzać jedna drugą i autentycznie się wzajemnie uzupeł
niać. Wciąż jednak odkrycie się przed drugim pozostaje trudne bez 
posiadania wewnętrznej pewności co do własnej osoby i zaufania 
do drugiego. Pragnienie znalezienia potwierdzenia w stronie jest 
obecne w obu, ale każdy miota się pomiędzy zaufaniem i nieuf
nością, pewnością i rozpaczą, i każdy decyduje się imitować akty 
potwierdzenia. Aby to jednak zrealizować, obydwoje muszą brać 
udział w tej grze-zmowie. („ .) Zmowa z inną osobą jest niezbędna, by 
„dopełnić" tożsamość, którą „ja" czuje się zmuszone utrzymywać. 
(„ .) Odrzucając porozumienie, można doświadczyć poczucia winy 
z powodu tego, że nie jest się , albo się nie staje ucieleśnieniem 
dopełnienia potrzebnego innej osobie dla jej tożsamości. Jeśli jednak 
ulegniemy, jeśli zostaniemy uwiedzeni, oddalamy się od własnego 
„ja", stając się winni jego zdrady. Jeśli ktoś się nie przestraszy bycia 
pochłoniętym przez innego, jeśli nie będzie czuł się dotknięty faktem 
„wykorzystywania" lub w jakiś inny sposób nie będzie się buntował 
przeciwko porozumieniu, wówczas pod presją fałszywej winy może 
się stać , w swoim własnym odczuciu, niezamierzonym wspólnikiem 
czy ofiarą drugiej osoby, choć bycie „ofiarą" także może być aktem 
porozumienia. Inny może jednak wzbudzać w nim przekonanie, 
że fałszywe „ja" jest tym jedynym przez niego upragnionym i że 
urzeczywistnia je z przyjemnością , szczególnie wówczas, gdy drugi 
człowiek sam z kolei ofiarowuje uosobienie fikcji potrzebnej „ja". 

(„. ) Trzecia osoba stanowi zawsze zagrożen i e dla dwuosobowego 
porozumienia. („ .) Uczestniczenie z drugim człowiekiem w tej samej 
grze wymaga, by przynajmniej coś z nim wspólnie robi ć. To z kolei 
wymaga częściowej przynajmniej wo l nośc i od najdotkliwszego lęku, 
jaki rodzi s ię z obawy przed byciem zniszczonym al o zn iszczeniem 
innych - l ęku , który faktycznie uniemożliwia stworzenie relacji 
z kimkolwiek na jakichkolwiek warunkach. 

Inspirowane przez Innych 
Usadzić kogoś na miejscu; pozostawić komuś miejsce na ruch; nie 
mieć s i ę gdzie ob róc i ć , być postawionym w niewygodne] pozycji; 
spowodować by ktoś poczuł się mały; wiedzieć, gdy k toś jest ze mną; 
popchnąć kogoś albo zostać popchn i ętym w przeciwnym kierunku; 
przykręcić komuś ś rubę, wiedzieć na czym się stoi; ziemia usunęła 
się spod nóg, mieć zw iązane ręce; poczuć s ię znokautowanym, 
złapanym, osadzonym, zapędzonym do kąta, osaczonym, zła panym 
w pułapkę , zduszonym. Aby zrozumieć, jaką „pozycję" zajmuje dana 
osoba w swoim doświadczeniu, z pewnością trzeba poznać dz i ałan ia 

innych osób, a także jej własne dz iałania oraz wyobrażenia i fantaz· 
innych osób. To ile osoba w swoim odczuciu ma „miejsca" na ruch, 
zależy zarówno od miejsca, jakle sama sobie przyznaje, jak I m iejsca, 
jakie pozostawiaj ą jej inni. Dramatyczną ilustracj ą tego stwierdzenia 
jest raport pol icjanta, który obserwował małego chłopca, bieg ają
cego dookoła bloku mieszkalnego. Gdy chłopiec m i nął go j uż po 
raz dwudziesty, policjant zapytał go w końcu , co właśc iwie robi. 
Chłopiec odpowiedział , że ucieka z domu, ale ojciec nie pozwol ił 

mu przekroczyć ulicy! Jego wolna „przestrzeń " została uszczuplona 
przez „ i n terna li zację" ojcowskich nakazów. Miejsce geometryczne 
i metaforyczne, zarówno dziecka, jak i dorosłej osoby, cały czas jest 
w dużym stopni u kształtowane, w ten czy inny sposób, przez wpływ 
innych ludzi. („ .) Aby zrozum ieć „pozycję" , w jakiej osoba prowadzi 
swoje życie , konieczne jest poznanie podstawowego znaczenia Jej 
miejsca w św i ecie, w którym początkowo wzra stała. Jej rozumienie 
własnego miejsca częśc iowo zostan ie rozwi nięte w kategoriach 
tego, jakie miejsce zostało jej początkowo przyznane w ramach 
pierwotnych więz i z Innymi. Każda istota I dzka, czy to dziecko, 
czy dorosły, wydaje się potrzebować znaczenia, to jest - miejsca 
w świecie innej osoby. Dorośli i dzieci poszukują „pozycji" w oczach 
innych ludzi , pozycji , która pozostawia miejsce do ruchu. ( ... )Czy 
ktokolwiek wybrałby wo lność, gdyby to, co robi, było dla innych cał

kowicie obojętne? To wydaje się u n i wers lnym ludzkim pragnieniem 
- zajmować miejsce w świecie przynajmniej jednej osoby. („.) Żadna 
wyczerpuj ąca teori a relacji między mężczyzną a kobietą nie może 

zlekceważyć regularn ie obserwowanego faktu, że każdy poszukuje 
nie tylko kogo , kogo mógłby kochać , i kto by go kocha ł, ale także 
kogoś , kto czułby s t ysfakcję z bycia przez niego kochanym. 
Wyobraźmy sobie idealną m iłość odartą z tego ostatniego elementu . 
Jill kocha Jacka. Jack kocha Jill. Jill wie, że Jack ją kocha. Jack wie, 
że kocha go Jill. Ale Jack twierdzi, że nie ma to dla niego znaczenia, 
czy Jill go kocha, czy nie. Tak długo, jak on ją kocha, wszystko jest 
w porządku . Jak w tej sytuacji będzie się czuła Jill? („.) prześ l aduje ją 



to, że stanowi centrum czyjegoś świata, a jednocześnie pochłania ją 
myśl, że nigdy naprawdę nie zajmie pierwszego miejsca w czyichś 
uczuciach. ( ... ) Niezdolna do doświadczenia siebie jako mającej 
znaczenie dla innego, stwarza urojeniowe doniosłe miejsce dla 
siebie w świecie innych. 

Fantazja i komunikacja 
Wszystkie grupy posługują się środkami fantazji.( ... ) Grupy bliskich 
więzi, jakie występują w niektórych rodzinach i1 innych zbiorowo
ściach, zespalane są dzięki potrzebie odnalezienia pseudorzeczywi
stości , możliwej do uzyskania poprzez jakiś rodzaj fantazji. Oznacza 
to, że rodzina nie jest doświadczana jako rodzaj fantazji, ale jako 
„rzeczywistość''. Jeśli członek rodziny posiada możliwą do obrony 
pozycję w ramach rodzinnego systemu fantazji, należy się spodzie
wać , że wezwanie do porzucenia jej może pochodzić jedynie spoza 
tego systemu.( .. . ) Jednym ze sposobów wyrwania się z ram narzu
conych przez rodzinę jest przyjęcie jej do wnętrza własnego „ja", 
by w ten sposób być poza własnym wnętrzem i uzyskać wolność . 

Dokądkolwiek by jednak taka osoba zmierzała, musi to być jakieś 
określone miejsce, dlatego decyduje się osiąść i posiadać swoje 
miejsce, które będzie mogła nazywać swoim własnym. Im większa 
potrzeba wyrwania się z pozycji niemożliwej do obrony, tym mniejsze 
szanse osiągnięcia tego. Im bardziej patowa pozycja , tym trudniej ją 
opuścić . Warto przemyśleć tę tautologię . 

„Być może jestc 'my w stanic odrobić 
częściowo to, co nam uczyniono, i ro, 
co ami sobie zrobili' my. Może mężczyźni 
i kobiety są zrodz ni bardziej do miłości prostej 
i prawdziwej niż do parodii, którą zwiemy 
miłością." 



MIŁOŚĆ to ŻYWIOŁ 

- Przypuszczasz, że prawie o mnie zapomniała? - powiedział 

drwiąco. - O, Nelly, ty wiesz, że to nieprawda ! Wiesz tak samo 
dobrze jak ja, że o mnie myśli tysiąc razy więcej niż o Lintonie. W naj
gorszym okresie mego życia I mnie nękała podobna wątpliwość. 
Dręczyła mnie zeszłego lata po powrocie w te strony. Ale teraz tylko 
jej własne zapewnienie mogłoby znów przekonać mnie o tej okropnej 
prawdzie. A w edy Linton, Hindley, wszelkie moje marzenia i zamiary 
- wszystko obróciłoby się w nicość . Moja przyszłość zawarłaby się 
w dwóch słowach: śm ierć i piekło. Życie po jej stracie stałoby się 
piekłem. A jednak ja, głup iec, l ękałem się przez chwilę , że ona wyżej 
sobie ceni przywiązanie Lintona niż moje. Ja w jeden dzień potrafię 

więcej potęgi włożyć w moją miłość niż on przez osiemdziesiąt lat, 
c hoćby kochał całą mocą swej marnej istoty. A Katarzyna ma serce 
równie gorące jak ja. Prędzej by koński żłób zdołał pomieścić morze, 
niż jego osoba ca łe jej uczucie. Ona go lubi, lecz niewiele wi ęcej niż 

swojego konia czy psa. Nie można go kochać tak jak mnie; jakże ona 
może kochać w nim to, czego w nim nie ma? 

Emily BronU!, Wichrowe Wzgórza, przeł. Jenina Sujkowska, Wrocław 1990. 
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