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Liber uwydatnił bliskie von Trierowi wątki gnostyckie: okrutny demiurg (Wielki Człowiek, gra go Dymitr Hołówko) stworzył zły świat, 
rzucił tam człowieka. A ten ułożył sobie świat i stworzył boga na swój obraz ©Magda Hueckel / Teatr Nowy w Łodzi  

W Teatrze Nowym w Łodzi udana polska prapremiera „Dogville” Larsa von Triera w reżyserii Marcina Libera. Duża, poruszająca 
rola Moniki Buchowiec jako Grace w środku zespołowej gry całej obsady.  
Jeśli chcecie poznać ludzi prawych i dobrych, jedźcie do Dogville. Może nie opływają w luksusy, ale żyją z uczciwej i ciężkiej 
pracy rąk swoich. A jeśli celem waszym jest poznać otchłanie, jakie mogą otworzyć się w człowieku, to też jedźcie do Dogville. Bo 
nie ma tam człowieka, który byłby od nich wolny. Aby je ujrzeć, trzeba ściągnąć zasłony, za którymi są skryte. Tak jak robi Grace - 
najpierw w filmie Larsa von Triera, a teraz w spektaklu w reżyserii Marcina Libera.  
 
To jedna z bardziej udanych premier tego sezonu w Łodzi i artystyczne antypody wobec „Antyony” Libera z 2013 roku. 
Ograniczenie środków (nawet scenografia Mirka Kaczmarka jest tylko duża, nie rozbuchana) przy spotęgowaniu emocjonalnego 
napięcia i dusznej atmosfery. Klarownie pokazany jest napędzający się mechanizm przemocy wobec jednostki uzależnionej od 
wspólnoty.  
 
Tylko jedno Marcinowi Liberowi i dramaturgowi Michałowi Kmiecikowi nie udało się. Z korzyścią dla przedstawienia. Trudno 
widzieć ich „Dogville” jako komentarz do polskiej teraźniejszości: społeczności „zainfekowanej wirusem narodowościowym”, jak 
mówili, hermetycznej ze strachu przed Obcym. Bo też i trudno na nasze realia przepisać oryginalny kontekst: religijny purytanizm 
protestantów, drugiej fali kolonizatorów Ameryki, ich marzenie o stworzeniu raju na ziemi. Idea ta wraz odpowiedzialnością za 
wspólnotę nadała formę amerykańskiej demokracji. Bliski był jej pogląd, że nędzy, występkowi i ciężkiej pracy winna jest 
stworzona przez człowieka struktura społeczna. I już jesteśmy w Dogville. Ale nie mogą tu pomóc figurki w polskich strojach 
regionalnych, które zbiera chroniąca się w mieście Grace (Monika Buchowiec), a których upostaciowieniem w scenie zabawy 
stają się „dogvillczycy”. To chwyt atrakcyjny, tylko nie dość mocny, by „przepisać” kontekst oryginalnego scenariusza. Nie 
„tradycja” jest kłopotem, a to, co robią z nią ludzie (w finale Grace tuli jedną z rozbitych figurek). Bo „Dogville” mówi o nas tu i 
teraz tak, jak każda realizacja np. Szekspira, poczyniona nie tylko w celach estetycznych. Jak każdy czas ma swego Szekspira, 
tak ma swoje Dogville.  
 
Z ducha amerykańskiej powieści jest Narrator (brawo Sławomir Sulej!), relacjonujący zdarzenia, jakby Grace była bohaterką 
Wielkiej Powieści Amerykańskiej, epickiej historii tego dumnego narodu. W tonie Suleja czuć wręcz te wielkie przestrzenie. Brak 
tylko kowboja leniwie grającego na harmonijce. Cóż za wyrafinowane kłamstwo! Wszystko, co oglądamy, przeczy tej idylli o nich/o 
nas, której każdy łaknie.  
 
Kluczowa rola rzecz jasna należy do Moniki Buchowiec, wracającej w wysokie miejsca list obsadowych. Tu tworzy kreację, jak 
dotąd bodaj jedną z ważniejszych w dorobku, wyjątkową na tle kobiecych ról w łódzkich spektaklach. Subtelne środki kontrastują 
z aktorstwem reszty zespołu, czynią z Grace łup dla mieszkańców Dogville. I to nim zostanie to wypowiedziane - bo najwięcej 
wydarza się poza mową. Także gdy zaczyna się przemoc słowna, którą Grace absorbuje. Bardziej od filmowej ta Grace związana 
jest z ciałem. Wykorzystywana, nie ma tyle wyrozumiałości do ludzi z Dogville, którzy jak dzieci, są niewolnikami cielesnych żądz. 
Liber najpierw ustawia Grace (to imię znaczące - z angielskiego „łaska”) jak osobę ludzką, ale pokazuje ile wie ona o m.in. 
McKayu (Piotr Seweryński) i Chucku (Bartosz Turzyński). I jak boją się odkrycia nawet drobnych prawd. A są katalogami słabości.  
 
„Dogville” bogate jest w udane, różnorodne role, z trzymanym przez reżysera w ryzach Michałem Bielińskim (gra Toma Jr.) na 
czele. Akcja jest nieśpieszna i tak też, bez emocji, padają słowa. Za to Liber podkręca niektóre sceny - niech widz dozna 
umęczenia Grace: po scenie automatycznego spółkowania do jej łóżka włazi i półgłupi Ben (Adam Kupaj), by choć pospać obok. 
Aż trudno nie czuć satysfakcji z przybycia Wielkiego Człowieka i jego świty. Ale to nie jest Bóg, jakiego sobie wymarzyliśmy. I w 
Grace też skończyła się łaska.  
 


