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Streszczenie rozprawy doktorskiej

,,Upodmiotowienie przedmiotu i uprzedmiotowienie aktora - proces przemiany na podstawie

inscenizacji Miriam Olega Juriewa''

Teatr przedmiotu odzywal sig we mnie od dawna. To banalne stwierdzenie realizowalo sig w
procesie wieloletniej fascynacji tym fenomenem i odkry.waniu wielopoziomowego potencjalu
jaki tkwi w scenioznym Zyciu przedmiot6w. Studia aktorskie, praktyka pedagogiczna, studia

re2yserskie i w koricu realizacje sceniczne staly sig drog4 prowadz4c4 do koniecznofci

napisania tej pracy Pierwsze moje spotkanie z teatralnym upodmiotowieniem przedmiotu,
jeszcze zupelnie bezrefleksyjne, ale naznaczone swoistego rodzaju zachwytem, mialo miejsce

przy okazji wystawy J6zefa Szajny w Teatrze Studio w Warszawie. WystawQ ogl4dalam jako

nastolatka przy okali wycieczki do stolicy na spektakl ,,Ostatnia ta6ma Krappa'' Becketa z
genialn4 ro14 Tadeusza tr-omnickiego. Wystawg ogl4dalam przy okazji podziwiania spektaklu,

ale te dwa wydarzenia w przedziwny spos6b pohczly sig w jedno wspomnienie. Spotkanie z

tw6rczo3ciq Szajny poprowadzilo do teatru Kantor4 co odbilo sig echem w p6lniejszych
moich dodwiadczeniach. Studia aftlorskie na 6wczesnym Wydziale Lalkarskim PWST byly
spotkaniem z teaftem przedmiotu i Piotrem Damulewiczem - moim mistrzem. Niedawno
ukofrczone studia reZyserskie byly skutkiem zmian profilu zawodowego, kt6re zachodzily
wraz z moimi artystycznymi dokonaniami. Aktorskie do6wiadczenia, ust4pity dzialaniom na

gruncie reZyserskim. Moja praca magisterska zat)'tulowana ,,Przedmiot jako podmiot w
teatrze" w ogromnej czgSci stala sig powodem rozwinigcia ju2 podjgtego tematu, kiedy
zajglam sig rcalizacj4 spektaklu ,,Miriam '. Praca ta jest sum4 wielu 1at doiwiadczania
potencjafu podmiotowej funkcji rzeczy, z rwttrry nie obdarzonej 2yciem, kt6ra na scenie
przelawil mo2e wielorakie formy egzystencji.

Cel jaki postawilam sobie podczas pisania tej pracy dotyczy{ opisania procesu

upodmiotowienia przedmiotu i uprzedmiotowienia aktorki w spektaklu ,,Miriam". Jednak
postanowilam poszerzyd kontekst tego tematu o aspekt historyczny. Oczywiste dzi6

stwierdzenie powt6rzone za Kowzanem, 2e wszystko co jest na scenie tworzy warstwg
znaczeniow4 spektaklu, moim zdaniem potrzebuje analitycznego tla. Prze6ledzenie na
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przestrzeni lat funkcj i przedmiotu ijego roli w strukturze dziela teatralnego, zajmuje w mojej

pracy doSi obszemy rozdzia\. Wqtek ten stanowi r6wnie2 tlo d1a opisania obecnego w teatrze

lalek fenomenu teatru przedmiotu. R62ne drogi i metody badawcze prowadz4ce do

urzecz'ryristnienia podmiotowej roli przedmiotu przypisalam tak2e do czgsci analitycznej

badaj4cej tlo historyczne. Kontekst dyscyplin pozateaffalnych moglam iedynre zaznaczy(, w

spos6b zdawkowy i wybi6rczy, bo temat obecno3ci przedmiotu w Zyciu czlowieka zajmuje

szerokie pole wielu dyscyplin naukowych, zar6wno humanistycznych jak i nauk Scislych.

W rozdziale po3wigconym koncepcji tworzenia i realizacji spektaklu ,,Miriam" szczeg6lowo

opisujg procesy j akie towwzyszyly inscenizacji. Przedmiot znalduie sig w centrum rczwu2ah,

kt6re przedstawiam dopeiniaj4c je o wnioski plyn4ce z koncepcji Gastona Bachelarda.

Inspirowane psychoanaliz4 Freuda i jej Jungowskim odpowiednikiem publikacje francuskiego

filozofa analizuj4ce fenomen marzenia poetyckiego, wydaly mi sig doskonalym wsparciem

dla mojego my$1enia o teatrze przedmiotu. ,,Psychoanaliza poznania obiektywnego"

Bachelarda jest w moim mniemaniu odpowiednim narzgdziem analitycznym, L16re pomaga

zrozumie6 strukturg funkcjonowania rzeczy materialnych w obrazie scenicznym. Poetycka

forma znaczefi budowanych przez zzznaczerie podmiotowej funkcji przedmiotu jest przecieZ

bliska formule literackiej. Praca z aktorami i scenografem poprzedzona byla rozmowami na

gruncie poznania funkcji znaczeniowych przedmiot6w zaanga2owanych w strukturg

spektaklu. Wnioski tych dociekair sumowaly sig podczas dzialair scenicznych, kt6re

prowadzily do kulminacji, jakim bylo upodmiotowienie szafy i uprzedmiotowienie aktorki w
finaiowej scenie.

Ostatniq c2936 mojej pracy pofwigcam doSwiadczeniom zwi1zanym z prac4 pedagogiczn4.

Wieloletnia praktyka pozwala na wnioski, kt6re zawieram w opisie zadah i efeftt6w jakie

wynikaj4 z procesu ksztalcenia przyszlych reiryser6w teatru ozy\,vionej formy.
Zdajg sobie sprawg, ze szerokie pole rozwa2afi dotycz4cych teatru przedmiotu znalazlo w
mojej pracy jedynie skromny wycinek. Z ogromnym trudem dokonalam selekcji zagadnieir,

kt6rym podwigcilam swoj4 uwagg. Jednak obserwuj4c coraz wigksze zainteresowanie wielu
naukowych dyscyplin potrzebq opisania materialnych aspekt6w zycta wydEe mi sig, 2e ta
praca staje sig form4 otwart4 dla dyskusji i rozttvalai dla innych spostrzezefl i wniosk6w.

Szczeg6lnie w odniesieniu do publikacji Latoura dotycz4cych ,,Teorii Aktora-Sieci",

Koncepcja, w kt6rej aktyvnym czynnikiem zale2noSci spolecznych moze sta6 sig na r6wnych
prawach czlowiek i rzecz, wlcracza w przestrzeh teatru pomimo zupelnie dalekiego lr6dtra

lelEcego u podstaw jej tworzenia. Przedmiot w teatrze jest fenomenalnym Zr6d{em

badawczym i mam nadziejg, 2e ta praca argumentuje tg tezg.
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