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1. Manifest

�Ach, pan gada, gada, gada.�
(Wesele, S. Wyspiañski, a. I, s. 10)

�Urwali�my or³u ³eb, ¿eby zobaczyæ,
co ma w �rodku. Orze³ patrzy na nas swoim
wewnêtrznym okiem. Mo¿e to oko opatrzno�ci.
Fruniemy szybko. Wreszcie, po wej�ciu do Unii
Europejskiej, dostali�my skrzyde³. Czas jest
wyj¹tkowy. Teatr te¿ powinien byæ wyj¹tkowy�1 .
To pierwsze s³owa, sformu³owanego we
wrze�niu 2005 pod egid¹ warszawskiego Teatru
Rozmaito�ci, manifestu otwieraj¹cego projekt
TR/PL � �mocnego uderzenia polskiej
dramaturgii w polski teatr�, przedsiêwziêcia
maj¹cego dwa cele: teatr i Polskê. Zaproszeni
do wspó³pracy dramatopisarze mieli za zadanie
stworzyæ teksty opisuj¹ce now¹ Polskê i jej
problemy, teksty sprawdzaj¹ce jak �najnowsze
przemiany (polityczne, spo³eczne, kulturowe
i obyczajowe) wp³ynê³y na nasz sposób ¿ycia
i patrzenia na rzeczywisto�æ�. Grzegorz Jarzyna
pragn¹³ oczywi�cie dramatu krytycznego
i zaanga¿owanego � �niekoniecznie jednak
spo³ecznie czy politycznie. Potrzeba obserwacji
tego, co dzieje siê w Polsce, w rodzinie. Co sta³o
siê z mitami narodowymi i jak one funkcjonuj¹.
Interesuj¹ nas tak¿e prywatne przypadki:
odszczepieñcy, galernicy wra¿liwo�ci, tak typowi
dla Polski�. Z tak postawionym � zdaje siê,
¿e jednak ogólnikowo, nieco od niechcenia �
problemem dramatopisarze mierzyli siê nieca³y
rok: w czerwcu 2006 roku (pod koniec
teatralnego sezonu ochrzczonego TR/PL)
w ksiêgarniach pojawi³ siê wybór spo�ród
napisanych na zamówienie teatru tekstów: TR/
PL: Bajer/Kochan/Mas³owska/Sala/Wojcieszek.

Antologia nowego dramatu polskiego. Reszta
dramatów trafi³a wcze�niej na scenê w formie
czytañ, niektóre doczeka³y siê pe³nych realizacji
teatralnych. Tu chcia³bym jednak skupiæ siê
w³a�nie na opublikowanych dramatach
sygnowanych znakiem projektu warszawskich
Rozmaito�ci, zobaczyæ, czy � i na ile � uda³o im
siê zmierzyæ z proponowan¹ problematyk¹,
pokazaæ nie tylko to, co okazuje siê dla m³odych
dramaturgów warte opisania, ale te¿ jak staraj¹
siê tego dokonaæ, wreszcie � zapytaæ, jaka jest
cena za tempo tego projektu i za jego dora�no�æ.

We wstêpie (notabene  niepodpisanym)
mo¿na przeczytaæ: �Antologia tekstów
podsumowuj¹ca kilka miesiêcy zmagañ
z materi¹ dramatu ukazuje siê w zupe³nie innym
kraju, tak zwanej IV RP. Fruniemy coraz wolniej,
skrzyd³a nam opadaj¹, a czas wyj¹tkowy staje
siê coraz bli¿szy stanowi wyj¹tkowemu. Dlatego
postanowili�my prowadziæ dalej rozpoznanie
walk¹ na naszym poligonie�2 .

Tani patriotyzm tych � zbyt nieco �
egzaltowanych deklaracji przypomina mi trochê
rysunek Andrzeja Mleczki z okolic daty wys³ania
polskich wojsk do Iraku: nowoczesne
amerykañskie czo³gi, asekurowane z powietrza
przez zastêp F-16 ju¿ �wyje¿d¿aj¹� poza ramy
obrazka, nieco za nimi, w tumanach kurzu,
wymachuj¹c szabelk¹ galopuje na koniu nasz
polski u³an. Ale wymachuje dzielnie i minê ma
zaciêt¹. Tylko ¿e jak mu szabelkê zabraæ, to ju¿
nic nie zostaje. Nawymachiwa³ siê i Jarzyna
swoj¹ szabelk¹, narobi³ sporo pompatycznego
szumu � a chyba niepotrzebnie, bo rzecz jest
jednak powa¿na i piêknych, acz pustych wstê-
pów nie potrzebuje. Tyle kwesti¹ wprowadzenia
w � poprzedzaj¹cy ca³o�æ projektu TR/PL � stan
lokalnego podekscytowania.

1 Ten i kolejne cytaty za tekstem manifestu dostêpnym na stronie internetowej www.trwarszawa.pl.
2 TR/PL: Bajer/Kochan/Mas³owska/Sala/Wojcieszek. Antologia nowego dramatu polskiego, pod red. A. Tuszyñskiej,
Warszawa 2006, s. 5.
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2. Micha³ Bajer, Strefa dzia³añ
wojennych � czyli o (nie)przyjemno�ci
pods³uchiwania

Otwieraj¹ca zbiór sztuka jest
jednocze�nie sztuk¹ najkrótsz¹ i � formalnie �
najdziwniejsz¹. Nie ma zwyczajowego wykazu
dramatis personae, nie ma podzia³u na sceny
i akty, a didaskalia posiada raptem szcz¹tkowe
� jakby czasem tylko autor przypomina³ sobie,
¿e mo¿e nimi �poruszyæ� bohaterów lub wyposa-
¿yæ ich w rekwizyty. Mo¿na wiêc wyobraziæ sobie
odegranie tego tekstu �na stoj¹co�,
z wykorzystaniem kilku raptem przedmiotów �
indiañskiego totemu, pióropusza, topora, fajki
pokoju, packi na muchy, telefonu i gar�ci
papierów. To musia³oby wystarczyæ dla
utworzenia rzeczywisto�ci scenicznej � ca³a
reszta istnieje tylko w wypowiedziach postaci.
Ale i one okazuj¹ siê �niewygodne�, bo klarowny
kontekst sytuacyjny wy³ania siê z tekstu bardzo
rzadko � jakby leniwie snu³ siê po fabularnej
sinusoidzie, jakby przypadkiem tylko tre�ci
osobnych wypowiedzi trójki bohaterów od czasu
do czasu siê zgadza³y. Ca³o�æ brzmi jak
zawieszone w pró¿ni g³osy, przynale¿ne trzem
literom �z�, �a� i �b� � zdegradowanej formie imion
postaci:

b: Uwaga.
z: Bardzo ³adnie.
a: Kiedy wysz³am z policjantami na
schody. �wiat³o. O�lepi³o. Schowa³am.
Przes³oni³am.
z: Dzwoni³a Monika3 .

Mo¿na próbowaæ wci¹¿ te g³osy
identyfikowaæ, na bie¿¹co przyporz¹dkowywaæ
wyobra¿anym podczas czytania bohaterom � ale
nie sposób dowiedzieæ siê tak naprawdê ani
tego, kim s¹ bohaterowie Strefy..., ani tym bar-
dziej, jacy s¹. Wszystko zostaje tu zepchniête
na dalszy plan � czas, kontekst, sens,
psychologia. Zostajemy postawieni w sytuacji
pods³uchuj¹cego � kogo�, kto jest skazany na
niewiedzê, kto postrzega cudz¹ rzeczywisto�æ
fragmentarycznie, ale kto jednocze�nie odczuwa
z tego �podgl¹dania� perwersyjn¹ przyjemno�æ.

I w³a�nie to ma byæ, jak siê zdaje, zastawiona na
czytelnika pu³apka. Tym zgrabniejsza,
¿e z tekstu udaje siê wychwyæ najczê�ciej
obrazy do�æ niepokoj¹ce � aresztowanie �a�, �z�
w szpitalu po pogryzieniu przez psa, �b�
dowodz¹cy bezsensowno�ci wychodzenia do
pracy. Ta pierwsza sytuacja wydaje siê byæ
zreszt¹ emocjonaln¹ osi¹ dramatu � �a�, bêd¹ca
byæ mo¿e Ann¹ A., jedyn¹ tak wyra�nie nazwan¹
osob¹ pojawiaj¹c¹ siê w dramacie, zyskuje
wtedy rysów aferzystki, zgrabnie lawiruj¹cej
miêdzy zasadzkami obarczaj¹cych
dokumentów, s¹dowych rozpraw i ¿¹dnych
sensacji dziennikarzy. Rzecz jasna, do czasu.
W¹tek aresztowania � zastrzegam, ¿e to
interpretacja improwizowana � wybrzmiewa tym
silniej, ¿e zostaje zderzony z wyra�nie
zarysowan¹ w sztuce rol¹ domu, obiektu
niezdrowej zazdro�ci znajomych (�b: I tobie
zazdroszcz¹ nie tego, ¿e siê wybudowa³e�,
ale ¿e ci siê w³a�nie chcia³o i ¿e ci siê uda³o,
to wkurwia ludzi najbardziej�4), nowopowsta³ego
miejsca najwy¿szego szczê�cia trójki
bohaterów. Jedno z nich (matka? ¿ona?) zostaje
stamt¹d usuniête � stawia to �b� i �z�
w konieczno�ci ustosunkowania siê do szeregu,
niedaj¹cych siê tu pogodziæ, kwestii � dom,
rodzina, ³ad moralny. I tak byæ mo¿e nale¿a³oby
interpretowaæ �przynale¿ne� �b� i �z� skrawki
wypowiedzi. Byæ mo¿e � bo trudno siê w³amaæ
do zarysowanej przez Bajera rzeczywisto�ci.
Nêceni odleg³ymi skojarzeniami oresteicznymi,
�lizgamy siê po powierzchni uporczywie
nieprzystaj¹cych do siebie s³ów i, niestety,
ani o cal nie posuwamy siê w ¿adnym z mo¿li-
wych kierunków � emocjonalnym, psycholo-
gicznym, fabularnym. W zastawion¹ przez
autora pu³apkê dajemy siê w³a�ciwie z³apaæ
�wiadomie, wzruszaj¹c ramionami � bo nic
z tego nie wynika, a z ³¹czonych w przeb³ysku
iluminacji skrawków kontekstu nie p³ynie
satysfakcja, bo nie idzie za tym nic wiêcej. Dla
przyk³adu, Antoni Czechow � patronuj¹cy
przecie¿ takim modelom porozumienia �
wy³uskiwa³ spod pozornie nieprzystaj¹cych do
siebie, neutralnych wypowiedzi drugie dno,
precyzyjnie nadawa³ im ukryt¹ intencjonalno�æ.
Sarah Kane potrafi³a przepisaæ psychologiê

3 M. Bajer, Strefa dzia³añ wojennych, TR/PL...,  s. 11.
4 Tam¿e, s. 32.
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Czechowa na dramat fizyczno�ci. A Bajer
w Strefie... nie stoi nawet pomiêdzy nimi � bez
pomys³u, dryfuje gdzie� obok. Problem robi siê
powa¿niejszy po dokonaniu implikacji: bo brak
pomys³u na dramat odzwierciedla przecie¿ brak
pomys³u na Polskê czy te¿ przynajmniej � na jej
opisanie. A to niewiarygodne, ¿eby m³ody
(ur. 1981), zdolny (niez³a poprzednia sztuka
Verkläte Nacht5  � tak diametralnie inna od
Strefy..., z dobrze napisanymi, wyrazistymi
dialogami okraszonymi dawk¹ humoru), my�l¹cy
dramaturg poprzestawa³ na opisie rozwodnionej,
niejasnej, zamazanej � niczyjej tak naprawdê �
rzeczywisto�ci. Bo to metafora o tyle zgrabna,
co niewiele wnosz¹ca.

3. Marek Kochan, Argo.
Misterium komercyjne z udzia³em
Krzysztofa Kamila � czyli o
intertekstualno�ci bez pokrycia

Argo...  to mozaika literacko-
mitologicznych odniesieñ. Ca³o�ci patronuje mit
wyprawy Argonautów przepisany na � posuniêt¹
do granic groteski � opowie�æ o obsesji zdobycia
sprzedawanych po promocyjnej cenie z okazji
otwarcia centrum handlowego sprzêtów RTV �
Z³otego Runa. Wspó³cze�ni Argonauci to
czwórka mieszkañców jednego z warszawskich
osiedli � Jazon, m³odzieniec (�Mówi¹ na mnie
D¿ejson�6), Teresa, matka, Doris, dziewczyna
i Poeta-Orfeusz, jej ch³opak. Kolejni bohaterowie
to Heron, przewodnik, Hilda, stra¿niczka kluczy
oraz trzy wied�my � Asia, Cesia i Lusia. Ju¿ sam
spis osób dramatu kipi intertekstualno�ci¹
i kulturowo-historycznymi odwo³aniami �
mitologia, matka Teresa, Szekspir, �powstañczo�
kojarz¹ca siê Hilda. Tytu³ zapowiada
wykorzystywane w ramach wypowiedzi Poety
fragmenty wierszy Baczyñskiego, pojawi¹ siê
równie¿ Dante, Gombrowicz, Mickiewicz...
Pojedynczemu, nied³ugiemu dramatowi trudno
by³oby mo¿e ud�wign¹æ tak¹ ilo�æ �
zabieraj¹cych w³a�ciwie tekstowi literack¹
autonomiczno�æ � odniesieñ i aluzji, gdyby nie

to, ¿e Kochan � choæ to mocno niebezpieczne �
korzysta z nich od niechcenia, czê�ciej na
zasadzie rymu (równie¿ dos³ownie),
ni¿ faktycznej potrzeby budowania na nich g³êbi
sensów. Gdy bohaterowie bêd¹ wkraczaæ
w mroczne korytarze podziemi ogromnego
sklepu, Poeta przy mijaniu drzwi powie � choæ
w³a�ciwie raczej mruknie pod nosem � �Lasciate
ogni speranza, voi ch�entrate�7 . Ot, dla
potwierdzenia s³usznych skojarzeñ czytelnika.
Chwilê wcze�niej Jazon, w slamowej
autoprezentacji, za�piewa³: �[...] Chcecie
wiedzieæ, co tu robiê, taki czerwony, jak napalm
napalony: przyszed³em po plazmê, chcê j¹ mieæ,
chcia³bym och! chcia³bym z plazm¹ orgazmy,
[...], patrzcie na monitor, jest taki p³aski, p³aski
jak piaski, laski i karaski [...]�8 . Przyt³oczony
nagromadzeniem freestyle�owych rymów
Gombrowicz móg³by co prawda zaproponowaæ
paralelno�æ fina³u Iwony, ksiê¿niczki Burgunda
do popkulturowego paradoksu Jazona � który
jeszcze przecie¿ nie zdoby³ swojej �plazmy�,
a ju¿ jest jej umys³owym wiê�niem � ale by³aby
to interpretacja o tyle odleg³a, co krzywdz¹ca dla
Iwony.... U Kochana �karaski� po prostu rymuje
siê z �laski� i w tej sytuacji problem le¿y,
oczywi�cie, po stronie Gombrowicza,
bo wystarczy³oby przecie¿, ¿eby Ksi¹¿e Filip
inaczej wykaraska³ siê z problemów i zasadzi³
swój chytry plan na dowolnej innej rybie. Pod
wp³ywem zderzaj¹cych siê ze sob¹ sposobów
mówienia � czystego wiersza Poety-Orfeusza
i agresywnego, ulicznego slamu Jazona �
rymowaæ nie�wiadomie zaczn¹ równie¿
szekspirowskie wied�my � kobiety z kolejki
przed sklepem, mo¿e wszystkowiedz¹ce
emerytki z osiedlowej ³aweczki:

CESIA:  Wpychali ci¹gle do skrzynek
gazetki �musisz to mieæ�.
Wirus siê rozprzestrzeni³. Wszyscy z³apani
w sieæ.
ASIA:  Nie chcesz dostawaæ gazetek, to
powiedz na poczcie, ¿e nie.

5 Publikacja w: Echa, repliki, fantazmaty. Antologia nowego polskiego dramatu, pod red. M. Sugiery i A. Wierzchowskiej-
Wo�niak, Kraków 2005.
6 M. Kochan, Argo, Misterium komercyjne z udzia³em Krzysztofa Kamila, w: TR/PL..., s. 42.
7 Tam¿e, s. 44.
8 Tam¿e, s. 43.
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LUSIA:  Ja im mówi³am, ¿e nie chcê, to mi
wk³adaj¹ po dwie.
CESIA: Wyrzuæ je precz, to tylko �mieæ,
chcesz byæ czy mieæ?

Na koñcowe nagromadzenie bana³u Lusia zdo³a
siê nieco �stylistycznie� opamiêtaæ � odchodz¹c
od wiersza, choæ ci¹gle �frazuj¹c�, odpowie:

LUSIA: Jeste� m¹dra, bo masz wysok¹
emeryturê. A mi siê odkurzacz zepsu³,
trzydzie�ci lat chodzi³ jak z³oto, jak zegarek,
ale siê zepsu³, zdech³, przesta³ ci¹gn¹æ po
prostu, posz³am do punktu, a tam
powiedzieli, ¿e takich ju¿ nie naprawiaj¹,
i co? Mam teraz zrobiæ? Jedyna nadzieja to
czekaæ na jak¹� okazjê czy promocjê9 .

I tak dalej, i tak dalej. Kochan z t¹
stylistyczno-aluzyjn¹ ekwilibrystyk¹ �wietnie
sobie radzi, panuje nad kipi¹c¹ zawarto�ci¹
jêzyka swojej sztuki od pocz¹tku od koñca �
mam jednak wra¿enie, ¿e na przeciêciu tych
wszystkich p³aszczyzn � poetyki, cytatu,
skojarzenia � nie tylko nie rodzi siê nic nowego,
ale �wiat Argo... staje siê �wiatem bardzo
ubogim. Zdeformowanym, utworzonym
z przeró¿nych kulturowych skrawków � i wci¹¿
p³askim, jednowymiarowym.

Bo oto czwórka bohaterów, dziêki pomo-
cy Herona-przewodnika, ma szansê obej�æ
k³êbi¹cy siê przed wej�ciem do sklepu t³um
i doj�æ do serca wymarzonej Kolchidy okrê¿n¹
drog¹. Mroczn¹ i pe³n¹ niebezpieczeñstw. Sam
Heron okazuje siê przewodnikiem nieco zagu-
bionym, niepotrafi¹cym do koñca uchroniæ przed
niebezpieczeñstwami podró¿y � to negatyw
Dantejskiego Wergiliusza, jeden z tych
w¹tpliwych autorytetów rodem z Made in Poland
Przemys³awa Wojcieszka, próbuj¹cy
wskazywaæ drogê � ale niemaj¹cy ku temu
odpowiednich kwalifikacji. Po drodze napotkaj¹
Hildê � �stra¿niczkê kluczy�, zagubion¹
w dawnym powstañczym tunelu ¿o³nierkê,
powtarzaj¹c¹ jak mantrê formu³kê �Brzoza,
ja Sosna, odezwij siê�. Hilda wymienia czasem
jednym tchem nazwy miast Ameryki
Po³udniowej: Manaus, Iquitos, Cartagena,
Maracaibo, Caracas � miejsca powstañczych
dzia³añ Simona Bolivara, dodaj¹c do tego tylko

�Jestem mu potrzebna� albo �Zabierz mnie�.
Kochan zderza etos powstañczych walk
z �rozszala³ym konsumpcjonizmem� (�rozdmu-
chanym� jak ca³y tekst) podwójnie � milcz¹co,
poprzez umieszczenie Hildy w podziemiach
sklepu i dos³ownie, dziêki postawieniu jej na
drodze czwórki Argonautów � to ona jest
klucznikiem, to ona, z wyra�nymi historycznymi
pretensjami, sprawuje w³adzê nad Z³otym
Runem, to ona, wreszcie, narzuci Jazonowi swój
powstañczo-walcz¹cy sposób my�lenia
o �wiecie.

Od pewnego momentu sceny dziej¹ siê
w �ja�ni Jazona� (kolejna �neutralna� zabawa
jêzykowa, przenosz¹ca jednak¿e charakter
wypowiedzi bohatera na... mówi¹ce o nim
didaskalia). To one tak naprawdê ustawiaj¹
dramat w odpowiednim �wietle, spychaj¹
wcze�niejsz¹ ¿onglerkê intertekstualn¹ na
dalszy plan � okazuje siê bowiem, ¿e pragnienie
kupna plazmowego telewizora i konsoli do gier
nie jest pragnieniem z natury konsumpcyjnym �
a przecie¿ mo¿na by na tym poziomie rzecz
pozostawiæ. Bohaterowie wierz¹ mianowicie,
¿e zdobycie wymarzonego Z³otego Runa
pomo¿e im rozwi¹zaæ problemy rodzinne �
Teresie odzyskaæ utracony autorytet matki, Doris
wyjechaæ na wspólne wakacje z ch³opakiem,
Jazonowi przywróciæ powa¿nie zachwiane
proporcje w obrêbie patologicznego rodzinnego
trójk¹ta (ze �rodkiem ciê¿ko�ci przypadaj¹cym
na domowy telewizor): jego matka � jej partner-
kulturysta � on sam. Jak w Strefie... Bajera, tak
i tu pojawia siê problem domu � tym razem tego
przeciêtnego, osiedlowego, anonimowego obok
setek osiedlowych mieszkañ. Pokazanie,
uprzedniej wobec obsesji zakupu, potrzeby
ratowania sytuacji rodzinnej pozwala Kochanowi
na pe³niejsze przepisanie mitu: gdzie� na
odleg³ym planie wybrzmiewa przecie¿ tak¿e
pragnienie innej natury � dziêki dostêpowi do
najnowszych zdobyczy technologii bohaterowie
daj¹ uj�cie swojej pysze, pragnieniu kontaktu
z gnie¿d¿¹cymi siê za ekranem telewizora
i wewn¹trz komputerowej gry, wspó³czesnymi
bogami popkultury. Tutaj upatruj¹ swojej szansy
nie tylko na wymarzon¹ ucieczkê od ¿ycia
codziennego, ale te¿ na Prze¿ycie,
na nie�wiadome i bezrefleksyjne do�wiadczenie
metafizyki. Teraz dopiero banalnie brzmi¹ce

9 Tam¿e, s. 44.
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pytanie o �byæ czy mieæ� z jednej z pierwszych
scen Argo... zyskuje swoj¹ pe³n¹ odpowied� �
mieæ, bo tylko mieæ pozwoli bohaterom byæ. I to
przez ten sposób my�lenia prze�wituje
prawdziwy dramat.

Kochan stworzy³ sztukê po�wiêcon¹
jednemu, partykularnemu problemowi � i zawar³
w tek�cie wyra�n¹ ambicjê opisania go
w mo¿liwie pe³ny sposób. To bardzo powa¿nie
ró¿ni Argo... od Strefy... i jest, w moim odczuciu,
zalet¹ tekstu. Byæ mo¿e w³a�nie dziêki
znalezieniu wyra�nego tematu Kochan zdo³a³
w naturalny sposób zawrzeæ w sztuce najwiêcej
spo�ród ¿elaznych punktów analizy nowej Polski
à  la TR/PL � zdo³a³ pokazaæ rodzinê wobec
spo³ecznie dezintegruj¹cych czynników, opisaæ
ekonomiczne zjawisko nowego rynku, podj¹æ
próbê aktualizacji mitu � przeniesienia problemu
tzw. wynaturzenia kapitalizmu na p³aszczyznê
antropologiczn¹. Ca³y czas pozostaje to jednak
po pierwsze tematem ³atwym i, po drugie, raczej
naszkicowanym, ni¿ zg³êbionym. Spo³eczne
zaanga¿owanie okazuje siê w wydaniu Kochana
zaanga¿owaniem mocno pozornym, wpisanym
raczej w pokaz warsztatowej i erudycyjnej
sprawno�ci. I w³a�nie o to wpisanie w sieæ tak
potê¿nych odwo³añ mam do autora najwiêkszy
¿al � tekst broni siê, oczywi�cie, sprawno�ci¹
jêzyka, ³atwo�ci¹ budowania sytuacji metod¹
literacko-stylistycznego kola¿u, wdziêkiem
korzystania z dobrodziejstw inter-
i metatekstualno�ci � ale jednak uporczywie
pojawiaj¹ca siê potrzeba odnalezienia
archetekstu dla opowiadanej przez siebie historii
wydaje siê �chorob¹� trawi¹c¹ ten � jak i inne
z antologii � dramat, chorob¹ sztuki dla sztuki.
Ja³owy � i ju¿ tylko z pozoru wymagaj¹cy � robi
siê jednocze�nie sposób czytania, a to prowadzi
do ca³kowitego niepowodzenia planu
obustronnego zaanga¿owania, przemy�lenia
i spo³ecznego poruszenia.

4. Dorota Mas³owska, Dwoje
biednych Rumunów mówi¹cych po
polsku � czyli �spotka³a mnie dziwna
taka sytuacja, jad¹c samochodem
z Warszawy na Tczew...�

Dwoje biednych Rumunów... to,
z oczywistych powodów, najbardziej chyba
znany dramat z antologii � oto za pisanie tekstu
dla teatru zabra³a siê jedna z najzdolniejszych
m³odych polskich pisarek, laureatka NIKE
i Paszportu �Polityki�, dwudziestotrzyletnia
autorka Wojny polsko ruskiej... i Pawia królowej.
I uda³o jej siê stworzyæ sztukê wyrazist¹, wartk¹,
dowcipn¹, �wietnie napisan¹ � podejmuj¹c¹
w przewrotny sposób problem bezlitosnej
spo³ecznej normatywno�ci w kwestiach
to¿samo�ci, pochodzenia, statusu spo³ecznego.
To pierwszy w zbiorze dramat nosz¹cy znamiona
powa¿nego zaanga¿owania.

D¿ina i Parcha na narkotykowym haju
wybieraj¹ siê w podró¿ po Polsce � b³¹dz¹
gdzie� miêdzy Warszaw¹ i Elbl¹giem, dla
kaprysu udaj¹c rumuñskich Cyganów, ¿ebrz¹c¹,
bezdomn¹ biedotê (ca³o�æ zostaje podwójnie
uprawdopodobniona � Parcha jest zawodowym
aktorem, na co dzieñ gra w serialu,
a przebierana impreza, na której wymy�lili
pomys³ �odegrania� Rumunów, przebiega³a pod
has³em �nêdza, szczury i choroby�). Mas³owska
rozpoczyna sytuacj¹ nieco przewrotnego
performansu, którego �wiadomo�æ dopiero
stopniowo � na coraz powa¿niejszym �zje�dzie�
� bêd¹ zyskiwali bohaterowie. Po pierwszym
akcie przypomn¹ ju¿ sobie, ¿e s¹ Polakami,
którzy Rumunów tylko udaj¹, ¿e oboje musz¹
wróciæ do Warszawy, gdzie czekaj¹ na nich
praca i obowi¹zki rodzinne � ale nawet wtedy,
ju¿ podczas powrotu, bêd¹ wykorzystywaæ klisze
wykluczonych z przestrzeni ¿ycia spo³ecznego
Innych:

PARCHA: Nie jeste�my studentami,
jeste�my Rumunami mówi¹cymi po polsku,
lesbijkami, peda³ami, ¯ydami, pracujemy
w agencji reklamowej [...]10 .

10 D. Mas³owska, Dwoje biednych Rumunów mówi¹cych po polsku, w: TR/PL... , s. 125. Trudno oprzeæ siê tu wra¿eniu
o pokrewieñstwie tego �wyznania� ze znanym fragmentem 4.48 Psychosis Sarah Kane: �To ja zagazowa³am ¯ydów, to
ja wybi³am Kurdów, to ja zrzuca³am bomby na Arabów, to ja r¿nê³am ma³e dzieci, gdy b³aga³y o lito�æ, moje s¹ pola
�mierci�; cyt. za: M. Kleczewska, ***, �Notatnik Teatralny�  nr 43/2006, s. 7.
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Tym bardziej przewrotna robi siê �
wyci¹gana powoli spoza marginesu
narkotycznego og³upienia � sytuacja, w której
nabyta to¿samo�æ jest �wiadomie budowana na
subiektywnych, jawnie krzywdz¹cych � bo
ustawiaj¹cych w perspektywie dok³adnie
pokrywaj¹cej siê z perspektyw¹ spo³ecznego
postrzegania, konformistycznych wobec
kulturowych przyzwyczajeñ wiêkszo�ci �
wyobra¿eniach o odgrywanych postaciach:

D¯INA: Wie pani, czasem co� znajdziemy
na �mietniku, ludzie wyrzucaj¹ teraz dobre
rzeczy, kurczaki ca³e, parówki. [...]11 .

Problem fa³szywych to¿samo�ci jest tu
zreszt¹ zgrabnie rozwarstwiony � oboje boha-
terów topi rutynê codziennego ¿ycia w rutynie
imprez, przykrywa swoj¹ faktyczn¹ to¿samo�æ
dora�nym rozwi¹zaniem wieczornego
zdobywania neutralno�ci, wkraczania w prze-
strzeñ, gdzie przez chwilê mo¿na byæ
�po prostu�, realizuj¹c prosty mechanizm kultury
clubbingu. Parcha jest jednak wiê�niem swojego
publicznego wizerunku � funkcjonuje jako ksi¹dz
Grzegorz i to z ksiêdzem Grzegorzem id¹ do
³ó¿ka poznane wieczorem kobiety, nie z nim.
Kobiety, które maj¹ zreszt¹ dok³adnie ten sam
problem � poczucia przeciêtno�ci, potrzeby
wykreowania �lepszej siebie�:

PARCHA: Nienawidzê przypadkowego
seksu z jakimi� kobietami, dla których
jestem ksiêdzem Grzegorzem, a one my�l¹,
¿e w ten sposób potwierdz¹ swoje istnienie
w �wiecie, ¿e ze mn¹ spa³y, spa³am
z ksiêdzem Grzegorzem, ju¿ nie jestem
nikim, tralalala, spa³am z ksiêdzem
Grzegorzem dziewczyny, ale siê dzia³o,
my�la³am, ¿e oszalejê. [...] Ja i ty, ty i ja, i ja,
i ksi¹dz Grzegorz, bo to kompletna pomy³ka,
¿e jestem tak¹ zwyk³¹ barmank¹ w Kafe
Kafe, zwyk³¹ rozdawaczk¹ gazety Metropol
w bramie uniwersytetu, to przecie¿ jaki�
absurd, ¿ebym ja by³a tak zwyk³a, skoro
jestem ca³kowicie nie taka zwyk³a, a wrêcz
przeciwnie, bo jeste� tu ty i ja ciê znam12 .

Wystarczy jednak, ¿eby Parcha wygl¹da³ jak
¿ebrak, jak bezdomny Rumun (ni¿ej ju¿ chyba
nie mo¿na siê znale�æ na spo³ecznej drabince �
nie do�æ, ¿e bezdomny i biedny, to na dodatek
obcy, nie-swój, nie-st¹d), a jego znana twarz od
razu obraca siê przeciwko niemu:

BARMANKA: [...] od godziny nam tu
cwaniak jeden opowiada legendy, jaki to nie
jest bogaty z Warszawy aktor, a karty
telefonicznej se nie mo¿e kupiæ najtañszej,
bo mu szkoda, to narkomanie jacy� s¹.
A ten twój pysk to ja sk¹d� znam. To ty mi
jajka z kurnika wykradasz, figlarzu 13 .

KIEROWCA: [...] Mê¿czyzna, z którym by³a,
sk¹d� znam t¹ twarz, to zapewne jeden
z tych znanych mafiosów, Wo³owina czy ten
drugi, których pokazuj¹ [...]14 .

Rytm sztuki wyznaczaj¹ zeznania
�wiadków, przerywaj¹ce fabularny ci¹g krótkie
opowie�ci w czasie przesz³ym � jak w ostatnim
cytacie Kierowcy. Chwyt, który kapitalnie spraw-
dza siê jako sposób na zbudowanie utworu,
ustawia jednocze�nie wyra�ne dychotomie: my
� oni, winni � niewinni, legalni � wykluczeni. Ale
te¿ wykorzystywany przez Mas³owsk¹ jêzyk �
i ukazywany z jego wykorzystaniem sposób
postrzegania Innego � jest chyba logiczn¹
konsekwencj¹ sposobu odgrywania Innego.
Bo skoro performance D¿iny i Parchy jest
najbardziej z mo¿liwych krzywdz¹cy, to i sposób
postrzegania, filtrowany jêzykiem, zachowuje
w dramacie odpowiednie proporcje spo³eczne:

BARMANKA: Se ogl¹damy, a tam naraz
s³yszê, wrzaski jakie�, szamotanina,
ja mówiê, co to teraz tam bêdzie, robaki
Bu³garkom z cip poucieka³y i tak wrzeszcz¹?
I idê sprawdziæ. A tu otwieraj¹ siê drzwi
i wchodzi taki oddzia³ zamkniêty
dwuosobowy, nie wiem, pijani czy naæpani
czym�, czy uciekli z wariatkowa, z torbami
czy siatami jakimi� tu wchodz¹ [...]15 . I jak
ona to powiedzia³a? ¯e s¹ Rumunami
jakimi�! [...]16 .

11 D. Mas³owska, dz. cyt, s. 126.
12 Tam¿e, s. 139.
13 Tam¿e, s. 122.
14 Tam¿e, s. 100.
15 Tam¿e, s. 118.
16 Tam¿e, s. 121.
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Spo�ród napotkanych po drodze osób
jedyn¹ nastawion¹ przyja�nie do �Rumunów�
jest pijana kobieta, opiewaj¹ca w be³kotliwym
monologu uroki Rumunii (�[...] a tho jest shuper
krhaj z papryk¹ i owhocami, i wakhacjami,
i ja tam jeziemy na nharty z mhê¿em. Ale shuper.
[...]�17 ). Wydaje siê to dosyæ ³atwym pomys³em �
prostotê spotêgowania problemu wykluczenia
równowa¿y jednak jêzykowa b³yskotliwo�æ
monologu, zasadzaj¹cego siê na szybkim
³¹czeniu skrajnie stereotypowych, ewentualnie
mocno niedorzecznych skojarzeñ w rozchwianej
strukturze nietrze�wej wypowiedzi.

Osobnego omówienia wymaga kwestia
�odgrywania�. Bo do ukazania stanu polskiej
ksenofobii i nadêtej normatywno�ci Mas³owska
nie musia³a przecie¿ �podrabiaæ� Rumunów,
wcielaæ w ich role Polaków. Ale przeniesienie
siebie i swoich emocji w obce cia³o pozwala na
ukazanie czego� wiêcej � na uczynienie
z przebywanej przez bohaterów drogi metafory
stanu �wiadomo�ci. Wtedy te¿ jêzyk, którym
porozumiewaj¹ siê bohaterowie � jêzyk, w który
wpisuj¹ swoj¹ udawan¹ historiê, odlegle zreszt¹
kojarzon¹ z histori¹ Marii i Józefa, b³¹dz¹cych
w poszukiwaniu schronienia � staje siê czym�
wiêcej, ni¿ tylko ci¹giem jêzykowych gagów
obna¿aj¹cych poziom publicznych dyskursów,
wy�miewaj¹cych tzw. kulturê jêzyka (�Ja powie-
dzia³em, ¿e nie, bo nie mogê ich przyj¹æ do
samochodu poniewa¿ mam samochód
zarejestrowany na tak zwan¹ dzia³alno�æ i ze
wzglêdu na tê widoczn¹ kratkê, ze wzglêdu na
któr¹ nie mogê ich wiêc zabraæ [...]�18 ; �[...] ale
uwa¿am j¹ za wspó³winn¹ w uczestniczeniu
morderstwa. Czyjego morderstwa? Mnie
morderstwa, proszê pana [...]�19 ; �Nie zadawaj
mi teraz takich pytañ, na które ja nie mam teraz
wp³ywu�20 ). Z trudem wykraczaj¹cy poza seks
i pieni¹dze �slang� D¿iny i Parchy staje siê
symptomatycznym zapisem przera¿enia
towarzysz¹cemu wcielaniu siê w postaæ Innego
� zderza agresywne, zuchwa³e i krzywdz¹ce

odgrywanie z jednoczesnym strachem przed
bezwarunkowym przyjêciem roli, zrodzonym
dopiero w konfrontacji z ni¹. I to na tym pomy�le
zasadza siê chyba najwa¿niejszy sens Dwojga
biednych Rumunów...

5. Pawe³ Sala, Trzecie przyj�cie �
�And death shall be no more; death,
thou shalt die�21

Pomys³ na Trzecie przyj�cie jest specy-
ficzny � z jednej strony tekst jest inspirowany
true story , z drugiej � jest, passez moi
l�expression, kulawym literackim mimesis, prób¹
po³¹czenia prawdziwej historii z wizjami �wiata
zarysowanymi w Woyzecku George�a Büchnera
i Matrixie braci Wachowskich. Kulawym � bo
o ile, nawet tak powa¿ne, zapo¿yczenie nie jest
jeszcze, jako punkt wyj�cia, niczym
deprecjonuj¹cym, o tyle prostota chwytu
zastosowanego w � ambitnej byæ mo¿e � próbie
twórczego wykorzystania tych tekstów jest ju¿
podwójnie deziluzyjna � tak wobec kiepskiego
tekstu dramatu, jak i wobec intertekstualnych
starañ.

Dwa lata temu Gunther von Habens �
znany ca³emu �wiatu niemiecki lekarz-artysta �
próbowa³ kupiæ od w³adz miasteczka Sieniawa
¯arska nieczynne obiekty przemys³owe �
planowa³ postawiæ tam oddzia³ Instytutu
Plastynacji (tworz¹c jednocze�nie 300 nowych
miejsc pracy), gdzie móg³by sk³adowaæ tzw.
plastynaty (odpowiednio spreparowane ludzkie
zw³oki 22 ). Po szeregu protestów o naturze
religijnej, w³adze nie wyda³y zgody na sprzeda¿
obiektów (swoj¹ drog¹, von Habens wybudowa³
o�rodek 150 km dalej, w niemieckim mie�cie
Guben).

Sala w swoim tek�cie ponownie
sprowadzi³ Habensa do Polski � jednak tym
razem Kapitan nie ma problemów z za³o¿eniem
swojego o�rodka, posiada zastêp doradców
i pomagierów, jest wspomagany finansowo

17 Tam¿e, s. 126.
18 Tam¿e, s. 97.
19 Tam¿e, s. 99.
20 Tam¿e, s. 117.
21 J. Donne, Holy Sonet X: Death be not proud, za: http://www.luminarium.org.
22 Plastynacja � proces preparacji polegaj¹cy na usuniêciu z tkanek (zwierzêcych lub ludzkich) wody oraz t³uszczów
(potrzebnych do rozwoju bakterii gnilnych) i nasyceniu ich odpowiednimi polimerami, co powoduje zatrzymanie ich
rozk³adu, zachowany zostaje jednak ich kszta³t i kolor. Powsta³e w ten sposób eksponaty s¹ u¿ywane jako modele
anatomiczne w medycynie i w sztuce. (�ród³o: pl.wikipedia.org).
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przez swojego ojca, pe³ni¹cego równie¿ funkcje
polityczne, s³owem � zachód jawi siê na polskim
za�cianku w swojej mitycznej formie: technika,
pieni¹dze, bezb³êdna organizacja. Polski
za�cianek odpowiada równie zgrabnie: bieda,
chuligani, bezdomni M³ody (Franek) i M³oda
(Maria � imiê jest konsekwencj¹ zapo¿yczenia
z Woyzecka ) w zaanektowanej przez nich
ruderze, przyk³adnie religijni Stary i Stara,
ogniskuj¹ca ma³omiasteczkowe, leniwe ¿ycie
stacja benzynowa. To tam Franek � myj¹cy za
parê z³otych samochody � pozna Kapitana
i dostanie od niego propozycjê pracy � pracy,
której bardzo potrzebuje (jego dziewczyna
zasz³a w ci¹¿e, nadal nie maj¹ w³asnego domu).
Dalej wszystko potoczy siê szybko: najpierw
bêdzie tylko pracowa³ przy zw³okach, potem �
w perspektywie wiêkszych pieniêdzy � sprzeda
swoje cia³o, godz¹c siê na preparacjê po �mierci.
Stanie siê tym samym powa¿nie ubezw³asno-
wolniony � bêdzie podlega³ regularnym
badaniom, kontrolowanej diecie i wymogowi
czêstego seksu. W rozpaczliwej próbie
zapewnienia dobrobytu sobie i Marii Franek
zamra¿a jednak w³asne poczucie godno�ci.
Przejmuje je Maria � jego druga po³owa
(w zastanawiaj¹co poetyckim jak na prostego
ch³opca wyznaniu Franek mówi: �Mi³o�æ to tak,
jakbym znalaz³ siê w jej g³owie albo w jej duszy...
Potrafiê my�leæ jej my�lami albo ona moimi.
Jeste�my jak jedna dusza, która zros³a siê
z dwóch�23 ). Po drodze z propozycj¹ przej�cia
do wirtualnej rzeczywisto�ci pojawi siê
Büchnerowski Wywo³ywacz. A komentowaæ
wydarzenia bêdzie na bie¿¹co antyczny chór,
wystêpuj¹cy za ka¿dym razem w innej postaci �
Baboch³opów, Dziewczynek, P³aczek, Wo³aczy,
Klaunów, wreszcie � po prostu Cia³.

Ju¿ w drugiej scenie dramatu dochodzi do
rozmowy pomiêdzy dwoma �demiurgami� przed-
stawianego �wiata � Kapitanem i Wywo³y-
waczem. Przy nich, myj¹c motor Kapitana,
s³u¿alczo krz¹ta siê Franek. Spór dotyczy
wy¿szo�ci wyznawanych przez nich wizji �wiata:

KAPITAN: Mogê obroniæ ten �wiat przed
rozpadem... Mam metodê.

WYWO£YWACZ: Po co?
KAPITAN: Chroniê ludzkie cia³o przed
rozpadem.
WYWO£YWACZ: Ich nie warto, niech pan
spojrzy...24

I dalej:

WYWO£YWACZ: Wolê pracowaæ nad
zupe³nie nowymi systemami ni¿
udoskonalaæ ten.
KAPITAN: Tworzy pan nowe �wiaty?
WYWO£YWACZ: Mo¿na tak to nazwaæ.
Programujê ¿ycie wirtualne.
KAPITAN: Jak to jest?
WYWO£YWACZ: W moich �wiatach to
wszystko, co tu siê dzieje, jest nie do
pomy�lenia.
KAPITAN: To jest tre�æ ¿ycia. Jak ¿yæ bez
tre�ci?
WYWO£YWACZ: Tre�ci¹ staje siê samo
¿ycie, trwanie w uniesieniu, w ekstazie...
To, czego cz³owiekowi najbardziej
potrzeba.
KAPITAN: Ale jak umie�ci pan tam ludzi?
WYWO£YWACZ: Samo tam trafi¹. To zbyt
atrakcyjne. Powoli... powoli... ludzie
szukaj¹ tego i znajduj¹... Ten pañski �wiat
w koñcu opustoszeje25 .

Oto zderzenie dwóch wielkich wizji dokonuj¹ce
siê w biednej, zapomnianej wsi � aksjologiczny
pojedynek, od którego zale¿eæ maj¹ losy �wiata.
Racje zostan¹ na pocz¹tek wypróbowane
w mniejszej skali, dojdzie do szczególnego
zak³adu o Franka � przypominaj¹cego trochê ten
miêdzy Mefistofelesem i Bogiem w Fau�cie , tym
razem dotycz¹cego jednak cia³a:

M£ODY: W tej pañskiej grze to pewnie
b³ota nie ma i nie potrzeba niczego myæ.
WYWO£YWACZ: Chcesz sprawdziæ?
M£ODY: Chcia³bym, ale...
KAPITAN: Szukasz pracy?
M£ODY: Bardzo.
KAPITAN: Zg³o� siê! 26

23  P. Sala, Trzecie przyj�cie, w: TR/PL..., s. 171.
24  Tam¿e, s. 148.
25  Tam¿e, s. 149.
26  Tam¿e, s. 151.
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Od tej chwili Franek bêdzie balansowa³
miedzy dwoma ideologiami, skuszony
pieniêdzmi podda siê Kapitanowi, ale przyt³o-
czony makabryczn¹ cielesno�ci¹, uwierzy
Wywo³ywaczowi � który skutecznie zrodzi w nim
wiarê i nadziejê w mo¿liwo�æ innego, poza-
cielesnego ¿ycia. Zideologizowana zostanie
równie¿ jego dziewczyna � dziêki ³agodnemu,
acz uporczywemu wp³ywowi Starej i Starego
uwierzy w Boga � jemu przypisze odpowie-
dzialno�æ za kszta³t �wiata, znakiem od niego
bêdzie urodzone przez ni¹ martwe dziecko.

I oto zarysowane zostaj¹ dwa g³ówne
problemy dramatu � cia³o i ideologia, cia³o
i manipulacja. W zale¿no�ci od przyjêcia ró¿nej
z obrazowanych przez bohaterów Trzeciego
przyj�cia ideologii, ró¿nie bêdziemy postrzegaæ
problem cielesno�ci, centralny dla, wyra�nie
gnostyckiego, �wiata Sali. Z cia³em bêd¹ siê
wiêc mierzyæ warto�ci religijne, dogmat
matrixowej wirtualno�ci, czy te¿ pretensje sztuki
wespó³ z dokonaniami medycyny. Ale pytanie
zostaje postawione równie¿ �od �rodka� � co
dzieje siê z M³odym, z nim � nie z jego cia³em,
po tym, jak dobrowolnie je sprzedaje? Gdzie jest
w zwi¹zku z tym �umiejscowiona� nasza
podmiotowo�æ? Jak � w sytuacji cielesnych
ekstremów � odnie�æ siê do, podsycanego
przecie¿ przez jêzyk, problemu �posiadania�
drugiej osoby? Próby odpowiedzi na te � dobrze
postawione, ciekawe � pytania maj¹, w moim
odczuciu, powa¿ny mankament. Ilekroæ bowiem
Sala zderza ze sob¹ swoich �naczelnych�
bohaterów, tylekroæ dochodzi nie tyle do
rozmowy, co raczej do przesi¹kniêtej patosem
wymiany pogl¹dów. Nie rozmawiaj¹ ze sob¹
ludzie � �cieraj¹ siê ze sob¹, jednowymiarowe
i p³askie � dlatego równorzêdne � systemy
aksjologiczne. Gdzie� poni¿ej tych staræ,
egzystencjalny dramat prze¿ywa Franek, maj¹cy
poczucie jednego tylko obowi¹zku �
zapewnienia sobie i Marii �rodków do ¿ycia
(�Mam obowi¹zek, muszê chroniæ ciebie i to

ma³e, co siê kiedy� urodzi�27 ) ,
uprzedmiotowiony w swoich staraniach tak
samo jak Woyzeck (wynaturzony Doktor
�mieræ zwraca siê do niego z t¹ sam¹ manier¹,
z jak¹ do Woyzecka zwracali siê Tamburmajor
i Doktor � w trzeciej osobie liczby pojedynczej:
�Nie gada tyle, tylko spu�ci spodnie. Tak,
s³yszy przecie¿, co do niego mówiê�28 ),
desperacko próbuj¹cy znale�æ sposób na
przezwyciê¿enie swojej ¿yciowej beznadziei
(�Tam gdzie� nie ma �mierci29. [...] Na wy¿szym
poziomie... [...] �30 ), agresywnie i zuchwale
konfrontuj¹cy siê z, coraz wyra�niej obecn¹ w
jego ¿yciu, �mierci¹ (�Ogl¹dam ciê codziennie.
/ Nawet mi spowszednia³a�. / Przestañ za mn¹
chodziæ!�31 ). Ta ostatnia towarzyszy zreszt¹
�cia³u� na ka¿dym kroku: preparacja zw³ok,
martwe noworodki, samobój-cze pchniêcie
no¿em w brzuch � wszystko razem uk³ada siê
w mocno turpistyczny traktat o umieraniu.

Do Polski zarówno przyjezdni, jak
i tutejsi ¿ywi¹ g³êbok¹ pogardê (�B³oto tutaj le¿y
nawet na asfalcie�32 , �[...] tu, gdzie psy dupami
szczekaj¹... [...] �33 ) � wyra�ne, regularne
zaznaczanie stosunku do �tej naszej zapad³ej
dziury�34  znacz¹co wspó³gra z trupami,
umieraniem i atmosfer¹ ponurej, makabrycznej
cmentarno�ci � ustawia historyczny, �czasowy�
punkt widzenia, zadaje, wybrzmiewaj¹ce w tle,
bardzo aktualne pytania o Polskê jako miejsce
³¹cz¹ce w szczególny sposób ludzi ¿ywych
z umar³ymi, �cmentarne i nie�wiadome, teren
niepamiêci, zaw³aszczenia i manipulacji�35 .
Rzeczywi�cie, w dobie maniakalnych rozliczeñ
z przesz³o�ci¹, polityce wymazywania pamiêci,
paradoksalnie pamiêæ o �trupach historii�
wzmacniaj¹c¹, niepokoj¹cej paralelno�ci
politycznej z zamkniêtym, jak mog³oby siê
wydawaæ, okresem sprzed roku 89. � stawianie
takich pytañ jest wa¿ne. Problem Trzeciego
przyj�cia polega jednak na jego
�zerojedynkowo�ci�, skre�laj¹cej atrakcyjno�æ
ka¿dej udzielanej przez autora odpowiedzi. Sala

27 Tam¿e, s. 194.
28 Tam¿e, s. 189.
29 Tam¿e, s. 179.
30 Tam¿e, s. 180.
31 Tam¿e, s. 174.
32 Tam¿e, s. 148.
33 Tam¿e, s. 189.
34 Tam¿e, s. 206.
35 K. Szczuka, Hit, �Gazeta Wyborcza� z dnia 1-2 VII 2006, nr 152, dodatek �Wysokie Obcasy�.
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z uporem godnym lepszej sprawy buduje swój
�wiat na jednowymiarowych opozycjach �
pocz¹wszy od tych najwiêkszych, ideowych:
Polska � Zachód, Kapitan � Wywo³ywacz,
religijno�æ � �wiecko�æ, poprzez jêzykowe:

M£ODA: Nie ¿yje!
M£ODY: Ciesz siê, u¿ywaj ¿ycia!36;

M£ODA: Trupy, trupy, trupy, w kó³ko to
samo.
M£ODY: One nam ¿ycie uratuj¹37;

a¿ do tych najmniejszych � opisywanych ju¿
tylko przez didaskalia � np. kiedy Maria i Franek
winem popijaj¹ hamburgery z McDonalda.
Do problemu wyjawiaj¹cego dychotomizowania
dochodzi kwestia ich zapisu � nieudanego
prze³o¿enia problemu na dialog. Ujawnia siê to
nie tylko w przypadku wspomnianych rozmów
ociekaj¹cych patosem idei:

KAPITAN:  Zale¿y, jak na to spojrzymy.
Ustawiam nowy sposób my�lenia o
cz³owieku. Od patrzenia siê zaczyna, ale
na my�leniu siê koñczy.
WYWO£YWACZ: Ludzie nie my�l¹.
KAPITAN: Potrzebuj¹ bod�ca, który ich
zmusi do my�lenia.
WYWO£YWACZ: Jak?
KAPITAN: Niech pan spojrzy w lustro,
wtedy gdy �mieræ zajrzy panu w oczy38 .

ale równie¿ przy �le napisanych, sztucznych,
budowanych momentami na ¿enuj¹co prostej
poetyce komuna³ów � nieusprawiedliwionej tym
bardziej, ¿e niekonsekwentnej � dialogach
miêdzy M³od¹ i M³odym:

M£ODY: Wypadli�my ze �wiata.
M£ODA: I co?
M£ODY: Odpadamy...
M£ODA: To jaka� gra?
M£ODY: Wszystko jest gr¹.
M£ODA: To nasze ¿ycie39 .

Z Trzeciego przyj�cia wynika pewien �
perwersyjnie pocieszaj¹cy � paradoks. Autor
podsuwa ró¿ne mo¿liwe �rzeczywisto�ci� jako
alternatywy dla beznadziei przegrywaj¹cego
z samym sob¹ miejsca. Ale s¹ to alternatywy
u³omne, p³askie, jednowymiarowe. Dlatego te¿
najpe³niejszy, najbardziej atrakcyjny pod czysto
ontycznym wzglêdem jest w³a�nie ten �wiat,
na który dramat próbuje �zaradziæ�. �Wystarczy
odpowiednie s³owo... wszystko staje siê inne�40 ,
mówi w pewnym momencie M³ody. To chyba
drugi paradoks tego dramatu.

6. Przemys³aw Wojcieszek,
Cokolwiek siê zdarzy, kocham ciê �
czyli serial o lesbijkach

Tekst Wojcieszka jest chyba najlepszym
dramatem antologii, najdobitniej staraj¹cym siê
rozprawiæ z za�ciankowo�ci¹ polskiej mental-
no�ci, jedynym w zbiorze tekstem, który nie boi
siê wej�æ w dos³owny spór z rzeczywisto�ci¹
�aktualn¹�, dziej¹c¹ siê tu i teraz � jest sztuk¹
�szybkiego reagowania�, a takie by³o chyba,
miêdzy innymi, za³o¿enie projektu. Wojcieszkowi
nie zale¿y na uniwersalno�ci, teatr i dramat
traktuje dora�nie � i wydaje siê przy tym �wiado-
mie p³aciæ cenê za mo¿liw¹ dezaktualizacjê
tekstu za parê lat. Ale te¿ sprawy, o których pisze
powoduj¹, ¿e nale¿a³oby mieæ nadziejê na jak
najszybsz¹ dezaktualizacjê.

Cokolwiek siê zdarzy... jest opowie�ci¹
o Magdzie i Sugar, lesbijkach, zmuszanych do
nieustannego konfrontowania siê z homo-
fobicznym, heteronormatywnym �wiatem.
Dziewczyny poznaj¹ siê na zapleczu sma¿alni
kurczaków � konkuruj¹cej podobno z samym
KFC (�Wiesz, ¿e gdziekolwiek otwieramy now¹
sma¿alniê, tam dochody kejfaka spadaj¹ o jedn¹
trzeci¹?�41 ) � ich mi³o�æ rodzi siê przy brudnym,
�mierdz¹cym, przet³uszczonym zmywaku, przy
którym pracuj¹ za 4,5 z³otego za godzinê. Ale nie
jest to � jak chcia³aby efektowna poetyka
zderzeñ � uczucie idealne, pozbawione
problemów, szczególnie czyste i piêkne � ono

36 P. Sala, dz. cyt., s. 201.
37 Tam¿e, s. 169.
38 Tam¿e, s. 150.
39 Tam¿e, s. 215.
40 Tam¿e, s. 222.
41 P. Wojcieszek, Cokolwiek siê zdarzy, kocham ciê, w: TR/PL....,  s. 262.
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po prostu jest. Ze wszystkimi swoimi
przyziemnymi z jednej (Sugar zdradzi Magdê
z mê¿czyzn¹) i poetyckimi (wspólne recytowanie
wierszy przy �wietle zimnych ogni) z drugiej
strony sprawami. Ka¿da z dziewczyn ma te¿
swoje prywatne � ³¹czone powoli we wspólne �
problemy. Heniek, ziêæ w³a�ciciela sma¿alni,
nieustannie molestuje Magdê � a ona ani nie
potrafi powiedzieæ mu o swojej orientacji
seksualnej, ani te¿ nie ma w sobie wystarczaj¹co
du¿o si³y, ¿eby odeprzeæ prostackie zaloty �
¿onatego przecie¿ � seksisty. Tê s³abo�æ
t³umaczy nie tylko m³ody wiek osiemnastoletniej
Magdy, ale równie¿ ci¹g ¿yciowych
niepowodzeñ � z powodu homoseksualizmu nie
uda³o jej siê ukoñczyæ szko³y w rodzinnym
Rawiczu (�Przy³apali mnie w szatni z jedn¹
g³upi¹ pizd¹. Rzecz jasna, moja wina�42 ), zosta³a
wyrzucona przez ojca z domu. Wsiad³a w poci¹g
do Warszawy, od miesi¹ca pracuje zmywaj¹c
talerze. Sugar stopniowo zara¿a j¹ swoj¹ si³¹
i energi¹, przyczynia siê do jej odrodzenia. Ale
i ona ma problemy � z pó³rocznego pobytu
w Iraku wraca brat-¿o³nierz. Pojecha³ tam
odpokutowaæ za grzechy jej �choroby�.
Tymczasem czeka na niego na wskro�
tolerancyjny model rodziny � akceptuj¹ca
zwi¹zek córki matka pozwala dziewczynom
mieszkaæ u siebie w domu. Piotr zamierza to
zmieniæ � w imiê katolickich warto�ci si³¹ bêdzie
próbowa³ przywróciæ konserwatywny, tradycyjny
model domu. Sugar podstawia pod nos swój
medalik z Matk¹ Bosk¹, Magdzie � piê�æ.
Ponadto zaprosi³ do domu nieodpowiedzialnego
ojca, którego Teresa � matka Sugar i Piotra �
wyrzuci³a z domu, kiedy dzieci by³y jeszcze ma³e.

Stre�ci³em pokrótce fabu³ê dramatu, ¿eby
ukazaæ jego �serialowo�æ� � tekst zbudowany
jest z krótkich, szybkich scen (co jednak nie
znaczy, ¿e Wojcieszek paroma krótkimi frazami
nie potrafi dobrze sportretowaæ swoich
bohaterów), które nie maj¹ w wiêkszo�ci
pretensji do nadmiernego metaforyzowania
rzeczywisto�ci, bo opowiadaj¹ prost¹ w gruncie
rzeczy historiê. I mo¿e to w³a�nie � na tle
pozosta³ych tekstów antologii � jest
paradoksaln¹ zalet¹ Cokolwiek siê zdarzy...

Autor konsekwentnie, scena po scenie,
opowiada po prostu o homoseksualnym uczuciu
dwóch dziewczyn � i broni siê przed braniem
swojej historii w nawias wysmakowanej poetyki.
Jedynym nawiasem dla tekstu s¹ trzy slamowe
spotkania � otwieraj¹ce, dziel¹ce i koñcz¹ce
dramat � tak wa¿ne dla Sugar momenty ucieczki
od wszystkiego, czym jest dla niej codzienne
¿ycie:

SUGAR: [...] tego uczucia nie da siê
z czymkolwiek porównaæ � nie ma wtedy
znaczenia, kim jeste� � lesb¹, sresb¹ czy
kimkolwiek innym � nikogo to nie obchodzi.
Jeste� tylko ty i Pan Bóg, który przez ciebie
przemawia.[...]

Ale i tu Wojcieszek nie pozwala sobie na
przesadn¹ gloryfikacjê �nieporównywalnego
z niczym slamu� � Sugar czuje, ¿e przywo³anie
Boga to w tym miejscu do�æ tanie porównanie
(ci¹g dalszy poprzedniego cytatu):

SUGAR: [...] Stajesz siê instrumentem
w bo¿ych palcach, s³ug¹ bo¿ym
obdarowanym ³ask¹. (�mieje siê) Kurwa,
wci¹¿ jestem ostro najebana. Jutro slam.
Zabieram ciê [...] 43 .

�Lesba�, �lesbijka� � te s³owa pojawiaj¹
siê w tek�cie bardzo czêsto. Magda nie potrafi
wypowiedzieæ go w ¿adnej mo¿liwej formie
(�Jestem... Cholera, to s³owo nie przejdzie mi
przez gard³o. Ja po prostu wolê dziewczyny�44 ),
chocia¿ s³yszy je na ka¿dym kroku � Wojcieszek
bezustannie je obraca, pokazuje, ¿e mo¿e
zabrzmieæ jak obraza, jak krzywdz¹cy
wyznacznik to¿samo�ci (kiedy nie ma znaczenia
nic innego poza orientacj¹ seksualn¹, kiedy fakt
homoseksualizmu jest uprzedni wobec samego
homoseksualisty45 ), ale te¿ � ¿e mo¿e byæ
okre�leniem �przeci¹gniêtym� przez homosek-
sualistów na swoj¹ stronê, prób¹ odczarowania
jego pejoratywnego wyd�wiêku z jednej strony
i prób¹ wyst¹pienia przeciw u³adzonej,
�grzecznej� rozmowie o homoseksualizmie
comme il fault z drugiej (jak w cytacie powy¿ej):

42 Tam¿e, s. 261.
43 Tam¿e, s. 257.
44 Tam¿e, s. 273.
45 Trudno to opisaæ nie popadaj¹c w paradoks nieuchronnego szufladkowania, towarzysz¹cy dok³adnie odwrotnemu
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PIOTR: Mamo, [...] to nie jest normalne.
To s¹ dwie lesby �ciskaj¹ce siê w moim
rodzinnym domu. To jest nie do przyjêcia46 .

HENIEK: Jeste� lesbijk¹?
MAGDA: Tak.
HENIEK: Wiedzia³em. Sugar te¿?
MAGDA: Tak.
HENIEK: Wiem wszystko o lesbijkach.
MAGDA: No...
HENIEK: Widzia³em wiêcej lesbijskich
pornolni ni¿ Quentin Tarantino normalnych
filmów47 .

TADEK: Jeste� lesbijk¹?
(Magda potwierdza.)
TADEK: (z ciê¿kim westchnieniem) No to
gratulacje48 .

MIKO£AJ: Bêdziesz tak sta³a do mnie
dup¹? (Magda odwraca siê) Rzeczywi�cie
jeste� ³adna, ale wali od ciebie lesb¹ na
kilometr [...]49 .

W koñcz¹cym sztukê wierszu pojawia siê
� dopiero teraz! � zarys innej, tolerancyjnej
Europy (�[...] wiêc kiedy st¹d spierdolimy
a spierdolimy na pewno / jad¹c w stronê ¿ycia
i �wiate³ jad¹c w stronê Berlina i Pragi / to
pozostanie wam apokalipsa [...]�50 ) � i jest w tym
odwo³aniu co� przewrotnego. Wojcieszek nie
ukazuje tolerancyjno�ci spo³eczeñstw tam

w zderzeniu z homofobi¹ spo³eczeñstwa tu �
prowokacyjnie odwraca wektor problemu,
uzale¿nia w³a�nie spo³eczeñstwo od
�wykluczonych�:

MAGDA: [...] gdy ty i ja ca³owa³y�my siê
w ukryciu / i jeste�my dzi� ¿ywe i zdrowe
a oni s¹ martwi [...] wiem ¿e nasza mi³o�æ
jest jedynym usprawiedliwieniem tego
miejsca / i deszcz ¿ab nie spada tu nie
z powodu tysi¹ca �wiêtych obrazów / ale
dlatego ¿e ty i ja kochamy siê i jest to
nieskoñczenie czyste / i nasze po¿¹danie
i nasza namiêtno�æ i nasz seks ratuj¹ was
przed zag³ad¹ [...]51 .

I w zarysowanej przez Wojcieszka sytuacji ma
to swój atrakcyjny sens � przecie¿ ataki
przeciwko wszystkim Magdom i wszystkim
Sugar opieraj¹ siê w wiêkszo�ci na polityce
wykorzystywania narodowo-katolickich warto�ci
w wyra�nie negatywnym programie. W imiê
mi³o�ci Boga, Piotr t³ucze Magdê piê�ciami52 .
W imiê stabilnego modelu domu/rodziny/
spo³eczeñstwa wyrzuca matkê do kuchni, ¿eby
przygotowa³a ciasto na przyjazd znienawidzo-
nego mê¿a. Zast¹pi zwi¹zek dziewczyn � taki,
o jakim jego matka i on sam mog¹ tylko marzyæ
� autorytaryzmem silnej patriarchalnej kultury.
Wyt³umaczy to tradycj¹ i religijnymi
warto�ciami. Mówi¹c w skrócie � w walce
przeciwko trawi¹cej naród chorobie

zamiarowi � zadeklarowanie wyznawania aksjologicznego systemu, w którym homoseksualizm jest niewarto�ciuj¹c¹
cech¹ jednostki (tzn. gej, lesbijka, heteroseksualista mog¹ byæ tak samo �dobrzy�, jak i ��li� � orientacja seksualna nie
ma tu ¿adnego znaczenia) jest samo w sobie w pewien sposób naznaczone nietolerancyjno�ci¹, apriorycznie nosi
znamiê mechanizmu wykluczenia.
46 P. Wojcieszek, dz. cyt., s. 269.
47 Tam¿e, s. 273.
48 Tam¿e, s. 274.
49 Tam¿e, s. 281.
50 Tam¿e, s. 288.
51 Tam¿e, s. 288.
52 Swoj¹ drog¹, sta³o siê to (a dok³adniej � noszony przez Piotra medalik z wizerunkiem Matki Boskiej) przyczynkiem
do wielce interesuj¹cej polemiki pomiêdzy moj¹ ulubion¹ recenzentk¹, niedo�cig³ym wzorem krytyka teatralnego,
Temid¹ Stankiewicz-Podhoreck¹ (z �Naszego Dziennika�) oraz Romanem Paw³owskim (z �Gazety Wyborczej�). Ta
pierwsza zarzuci³a Wojcieszkowi (rzecz dotyczy³a ju¿ realizacji scenicznej, zob. przyp. 58) wpisywanie siê w tendencjê
do ukazywania pojawiaj¹cych siê na scenie katolików w z³ym �wietle; cytujê: �Piotr z racji swojej przynale¿no�ci do
�wiata warto�ci chrze�cijañskich jest tu ukazany jako przedstawiciel ciemnogrodu i co za tym idzie, jako symbol
nietolerancji i homofobii.� (zob. Be³kot s³owa i gimnastyka bioder, Temida Stankiewicz-Podhorecka, �Nasz Dziennik� z
dnia 3 XI 2005). Paw³owski nie omieszka³ wspomnieæ o tym parê dni pó�niej w swoim felietonie na ³amach �GW� �
próbuj¹c jednocze�nie pokazaæ, ¿e problem polega na czym innym: �Stankiewicz-Podhorecka [�] broni postawy
Piotra i traktuje go ze zrozumieniem: «nie jest on homoseksualist¹, marzy o tym, by znale�æ odpowiedni¹ dziewczynê,
o¿eniæ siê, za³o¿yæ rodzinê, zamieszkaæ razem z matk¹. Ale nie z dwiema lesbijkami.» [�] Smutno mi tylko, ¿e
medalik przes³oni³ istotê problemu, jak¹ jest pos³ugiwanie siê przemoc¹ w imiê obrony katolickich warto�ci.� (zob.
Medalik, Roman Paw³owski, �GW� z dnia 7 XI 2005, dodatek �Sto³eczna�). Nie trzeba by³o d³ugo czekaæ na odpowied�
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homoseksualizmu wszelkie warto�ci zosta³y
przekszta³cone, zawê¿one do wymiaru
argumentów ¿ywi¹cych siê ju¿ nie tylko swoj¹
normatywno�ci¹, ale przede wszystkim �
Innym, Obcym, tym, kogo trzeba wypleniæ.
Przedstawiaj¹c rzecz w ten sposób � jako
permanentn¹ wojnê � mo¿na siê rzeczywi�cie
prowokacyjnie zastanowiæ nad tym, co sta³oby
siê z prê¿nymi zastêpami patriotów (tych
m³odych i tych starych) dzielnym
wyci¹gniêciem rêki pozdrawiaj¹cych polsk¹
flagê, nieprze-branymi t³umami moherowych
oddzia³ów ds. zagro¿onej moralno�ci narodu,
ksiê¿mi wytrwale przypominaj¹cymi
o zagro¿eniu Polski ze strony miêdzy-
narodowych spisków homojudeokomuni-
stycznych � co sta³oby siê z nimi wszystkimi,
gdyby Magda i Sugar po prostu wyjecha³y?

7. Analiza analiz, czyli co z tego
wynika

Trzy z opisanych piêciu dramatów
uwa¿am za teksty kiepskie. Niemaj¹ce � tak
wyra�nie zawartej w manife�cie TR/PL � ambicji
prze³amywania sposobów my�lenia, analizuj¹ce
polsk¹ rzeczywisto�æ, ale nierzucaj¹ce jej
wyzwania, skierowane do nas, ale nie
przeciwko nam. Prezentuj¹ce Polskê, któr¹ �
jak pisa³a Kazimiera Szczuka � �czyta siê do�æ
³atwo�53 , bo to Polska z problemami teoretycz-

nie zauwa¿onymi, lecz pozostawionymi
samym sobie, ergo, najwyra�niej nie tak
wa¿nymi. Mam wra¿enie, ¿e antologiê TR/PL
spotka los równie szybkiego zapomnienia, jak
to sta³o siê ze zbiorami nowych, polskich
dramatów wydawanych na przestrzeni ostat-
nich paru lat � Pokoleniem Porno54 , Made in
Poland55 , czy Echami, replikami, fantazma-
tami56 . Z jednej strony to naturalna konsekwen-
cja �gazetowego�, dora�nego sposobu pisania
(jak w przypadku Cokolwiek siê zdarzy...
Wojcieszka), z drugiej jednak � �wiadectwo
jako�ci dramatów zbudo-wanych nawet
w sposób bardziej uniwersalny, zmetaforyzo-
wany, nieoczywisty. To coraz mniej atrakcyjne
porównanie, ale wobec takiej sytuacji same
przypominaj¹ siê dramaty angielskiego czy
niemieckiego nowego brutalizmu � silne,
odwa¿ne, prze³amuj¹ce bariery, powoduj¹ce
dyskusje (!). Tymczasem powa¿nej dyskusji ani
teatr, ani szersze �rodowisko siê nie doczeka³y.
Owszem, trzy z piêciu dramatów mia³y realizacje
sceniczne, ale mam wra¿enie, ¿e � obok
wspomnianej, nieszczególnie buduj¹cej, quasi-
polemiki57  � przesz³y one bez echa58 . Wypada,
mimo wszystko, zastanowiæ siê nad �punktami
wspólnymi� tych tekstów � nie tyle ju¿ nad
wy³aniaj¹cym siê z nich obrazem Polski, ale
raczej nad wy³aniaj¹cym siê z nich sposobem
pisania o Polsce.

Stankiewicz-Podhoreckiej: �Mam za� sporo przeciwko temu, ¿e [�] imputuje mi Pan jak¹� niezrozumia³¹, obc¹ mi
«ideologiê». Nie chce Pan zauwa¿yæ problemu, który podnoszê. [�] A jest nim permanentne ukazywanie na scenach
teatralnych wy³¹cznie negatywnego wizerunku katolika. ¯e nie wspomnê o ksiê¿ach i zakonnicach. Je�li ju¿ autor
powo³a do ¿ycia postaæ, która jest no�nikiem warto�ci �wiata chrze�cijañskiego, to koniecznie musi to byæ jaki� ³ajdak,
przyg³up, a najlepiej zbrodniarz. Przyk³adem takiego tendencyjnie i programowo negatywnego wizerunku katolika jest
w³a�nie Piotr [�] Rzeczywi�cie wystêpuje on w obronie warto�ci chrze�cijañskich, i s³usznie, ale postaæ ta zosta³a �
przez autora i zarazem re¿ysera � tak karykaturalnie wyposa¿ona w negatywne cechy, ¿e chwilami u widza mo¿e
budziæ odrazê.� (zob. Wyimkowa interpretacja, Temida Stankiewicz-Podhorecka, �Nasz Dziennik� z dnia 14 XI 2005).
53 K. Szczuka, dz. cyt.
54 Pokolenie porno i inne niesmaczne utwory teatralne. Antologia najnowszego dramatu polskiego w wyborze Romana
Paw³owskiego, red. H. Su³ek, Kraków 2003.
55 Made in Poland. Dziewiêæ sztuk teatralnych z Polski w wyborze Romana Paw³owskiego, red. H. Su³ek, Kraków 2006.
56 Echa, repliki, fantazmaty....
57 Zob. przyp. 52.
58 Najszybciej zapomniana zosta³a chyba realizacja Strefy dzia³añ wojennych Micha³a Bajera w re¿. Natalii Korczakowskiej
(premiera 28 V 2006, Teatr Rozmaito�ci Warszawa). Obok niej na scenê trafi³y jeszcze Dwoje biednych Rumunów
mówi¹cych po polsku Doroty Mas³owskiej (premiera 18 XI 2006, Teatr Rozmaito�ci Warszawa) i Cokolwiek siê zdarzy,
kocham ciê Przemys³awa Wojcieszka (premiera 15 X 2005, Teatr Rozmaito�ci Warszawa) � obie w re¿yserii tego
ostatniego. Wojcieszek w przypadku pierwszej sztuki nie poradzi³ sobie przede wszystkim z jêzykiem mocno nie-
teatralnej sztuki Mas³owskiej, z kolei autorskie Cokolwiek siê zdarzy� zrealizowa³ w bardzo charakterystyczny, �ubogi�
scenicznie sposób � Wojcieszek nie chcia³ nigdy od swojego teatru atrakcyjno�ci w rozumieniu dzie³a sztuki, tylko
w rozumieniu no�no�ci komunikatu. Dlatego te¿ tym specyficznym �teatrem s³owa� szybko przegrywa walkê
o popularno�æ � a zatem równie¿ o nasz¹ pamiêæ � ze swoimi teatralnymi rówie�nikami � Janem Klat¹ czy Maj¹
Kleczewsk¹.
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Uderza na pocz¹tek jedno �
przeniesienie, nieco nadêtych, zapowiedzi
manifestu na du¿o bardziej prywatn¹
p³aszczyznê, wyra�ne i czêste odnoszenie siê
do problemu domu i rodziny. Domu, który
pojawia siê w³a�ciwie w ka¿dym tek�cie i czêsto
pe³ni funkcjê osi dramatu. Mas³owska ukazuje
go poprzez negacjê � historia jej bohaterów jest
równie¿ histori¹ b³¹dzenia w poszukiwaniu
domu, odlegle paraleln¹ do biblijnego b³¹dzenia
Maryi i Józefa. Kochan ukazuje rodzinê jako
motor napêdowy groteskowej wyprawy
wspó³czesnych Argonautów � to troska o dom,
pragnienie uregulowania stosunków miêdzy jego
mieszkañcami powoduje ich uczestnictwo
w �konsumpcyjnym misterium�. M³odego i M³od¹
w Trzecim przyj�ciu poznajemy jako ��wie¿o
upieczonych bezdomnych� � po tym, jak sp³on¹³
ich poprzedni dom, szukaj¹ dla siebie miejsca
w opuszczonej ruderze. Bezdomno�æ wywo³uje
desperacjê, brak moralnych i emocjonalnych
fundamentów � ich zwi¹zek wkrótce zacznie siê
rozpadaæ. Wojcieszek w obrazowy sposób
zderza domy rodzinne Magdy i Sugar (zerwane
relacje z ojcami) z konserwatywnym porz¹dkiem,
który zamierza wprowadziæ w rodzinie Piotr.
Taka dba³o�æ o ukazanie tzw. podstawowej
komórki spo³ecznej jest wyra�nie
symptomatyczna � teatraln¹ dyskusjê o Polsce
m³odzi dramatopisarze rozpoczynaj¹ z poziomu
jednostki, pisz¹ m.in. o to¿samo�ciowych
problemach jako o konsekwencji niemo¿no�ci
wykszta³cenia w sobie silnego podmiotu
spo³ecznego wcze�niej, w ramach w³asnej
rodziny. Przy okazji zwraca uwagê jeszcze jedna
rzecz � apoteoza postaci matki przy
jednoczesnym dezawuowaniu postaci ojca.
Matka jako bohaterka dramatu pojawia siê
w trzech tekstach � Trzecim przyj�ciu, Argo...
i Cokolwiek siê zdarzy... � w pierwszym ma na
imiê Maria, w dwóch ostatnich, co ciekawe,
Teresa. Maria zostaje ukazana w �wietle bez
ma³a cierpiêtniczym � dwa razy rodzi martwe
dziecko, jej ch³opak pope³nia samobójstwo.
W Argo... matka d�wiga na sobie ciê¿ar
odpowiedzialno�ci za utrzymanie odpowiedniej
relacji z synem. W tek�cie Wojcieszka �
balansuje pomiêdzy w³asn¹ tolerancj¹ dla

homoseksualnego zwi¹zku córki (pozwala
dziewczynom mieszkaæ u siebie) a przymusem
powrotu do patriarchalnego modelu rodziny.
W tym samym dramacie ojciec jest �z³ym ojcem�
� w dodatku w zmultiplikowanej formie. Te zabie-
gi przydaj¹ opisanej wy¿ej, domatorskiej
tendencji nieco dok³adno�ci, s¹ jak, nosz¹cy
znamiona (radykalnego?) feminizmu, punkt
zaczepienia � jeden z niewielu. Pozwalaj¹
jednocze�nie na zastanowienie siê nad
kulturowymi mechanizmami patrolinearnymi �
konsekwencj¹ wyra�nej dekompozycji rodzinê,
u�wiêcenia matki i wystêpowania przeciwko ojcu
s¹ przecie¿ zawsze wyra�ne zachwiania spo³e-
czne, nabyte w³a�nie przy wkraczaniu w doros³e
¿ycie. I to w tych miejscach dramaturgiczne
analizy TR/PL wydaj¹ siê najciekawsze.

W �rodzinnym� kontek�cie osobnego
przywo³ania domaga siê Strefa... Micha³a
Bajera. Autor zmusza bowiem do zastanowienia
siê nad struktur¹ sztuki � pos³uguje siê od
pocz¹tku wypowiedziami, które nie tylko nie
przystaj¹ same do siebie, ale w dodatku nie
odnosz¹ siê do ¿adnego wyra�nego centrum.
Bajer obrazuje tym samym klasyczn¹ bez ma³a
sytuacjê poststrukturaln¹ � deformuje strukturê
tekstu tak dalece, ¿e w konsekwencji w jej
centrum pozostaje nic. Wywiedziony nieco
z Derridy59  pomys³ zostaje jednak obrócony �
z pozornego nic wy³ania siê dom, zyskuj¹c od
razu miano centrum struktury, potwierdzaj¹c tym
samym nie tylko nieodzowny strukturalizm
ludzkiego my�lenia i postrzegania �wiata,
ale równie¿ � to ju¿ na p³aszczy�nie samego
dramatu � fakt odnoszenia siê do domu, jako do
centrum, co poniek¹d przekszta³ca analizê
strukturaln¹ w analizê antropologiczn¹.

I to chyba dobry moment na przej�cie
do jêzyka dramatów. Bo obok Bajera � który
jednak nie osi¹ga �wiadomie jêzykowego czy
te¿ strukturalnego metapoziomu � na uwagê
zas³uguje równie¿ Mas³owska, której w³adza nad
stylem i jêzykiem jest imponuj¹ca. Lekko
i z wdziêkiem konstruuje wypowiedzi swoich
bohaterów w taki sposób, ¿e opisowe wzglêdem
nich jest zarówno to, co mówi¹, jak i � choæ mo¿e
przede wszystkim � to, jak mówi¹.
Na przestrzeni nied³ugiego dramatu autorka

59 Por. J. Derrida, Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych, t³um. W. Kalaga, w: Wspó³czesna teoria
badañ literackich za granic¹. Antologia, oprac. H. Markiewicz, t. 4, cz. 2: Literatura jako produkcja i ideologia.
Poststrukturalizm. Badania intertekstualne. Problemy syntezy historycznoliterackiej, Kraków 1992.
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potrafi � komicznie � zaprezentowaæ nie tylko
ca³e spectrum  jêzykowych i stylistycznych
b³êdów, ale te¿ oddaæ zgrabnie mechanizm
postrzegania i my�lenia o rzeczywisto�ci
poprzez u¿ywany jêzyk � kiedy wiêc Mas³owska
pokazuje rozgadan¹ barmankê, to rodzaj
rozgadania mówi o niej wszystko60 . Nie ma w tej
antologii drugiego takiego dramatu � widaæ
wyra�nie, ¿e w pozosta³ych tekstach (wy³¹czaj¹c
Cokolwiek siê zdarzy... ) jêzyk jest traktowany
nieco marginalnie, ¿e nie dotrzymuje kroku
sensom, które siê zza jêzyka wy³aniaj¹.
Nie chodzi oczywi�cie o zamierzon¹ niedba³o�æ,
kolokwializm czy wulgarno�æ � to, zgadzam siê,
bywa cech¹ niezbêdn¹ i czêsto decyduje
o charakterze sytuacji mówi¹cego itd. (byæ mo¿e
niektóre dialogi w Trzecim przyj�ciu brzmia³yby
wrêcz lepiej, gdyby autor spróbowa³ je nieco
zkolokwializowaæ � czasem jêzyk tego dramatu
rodzi, w³a�nie swoj¹ nieadekwatno�ci¹ do
sytuacji, pobrzmiewaj¹c¹ uporczywie
sztuczno�æ; dialogi budowane przez Salê s¹
w ra¿¹cy sposób niekomunikatywne � to nie
wymiana my�li, ale zbiór wypowiadanych
w przestrzeñ zdañ) � ale raczej o kwestie
warsztatu (jak wyznacznik jako�ci wci¹¿ powra-
caj¹ w skojarzeniach sztuki Kane, rzucaj¹ce
wyzwanie równie¿ na poziomie specyfiki jêzyka
i sposobu zapisu). Mam w zwi¹zku z tym
wra¿enie � choæ mo¿e to krzywdz¹ce za³o¿enie
� ¿e jedyn¹ sztuk¹ tej antologii, do której za parê
lat bêdzie mo¿na powróciæ � z czysto �czytelni-
cz¹� przyjemno�ci¹ � jest Dwoje biednych
Rumunów... Reszta, jak s¹dzê, podzieli
nied³ugo los dramatów ho³ubionych jeszcze
parê lat temu przez Paw³owskiego � choæ
zaznaczam, ¿e � dobrze, notabene, napisa-
nemu � tekstowi Wojcieszka nale¿a³oby tego
¿yczyæ z innych wzglêdów.

Jest jeszcze jedna rzecz, która oddziela
Mas³owsk¹ i Wojcieszka od pozosta³ych
autorów � jako jedyni napisali sztuki w pe³ni
autonomiczne literacko, jako jedyni nie
zdecydowali siê wpisaæ w tworzon¹ przez siebie
historiê odwo³añ do innych tekstów kultury,
do wypracowanych przez kogo innego stylów,
do istniej¹cych w innym porz¹dku schematów
budowania tekstu61 . Absolutny szczyt w ilo�ci
odwo³añ osi¹gn¹³, oczywi�cie, Marek Kochan
w Argo... � wykorzystuje do opowiedzenia swojej
historii mitologiê, Szekspira, polski romantyzm,
Baczyñskiego i parê innych. Pawe³ Sala nie tylko
wyra�nie korzysta z Woyzecka Büchnera oraz
z pomys³ów rodem z Matrixa braci Wachowskich
czy Symulakrów i symulacji Baudrillard�a,
ale umieszcza w swoim dramacie równie¿ chór,
wpisuj¹c poniek¹d Trzecie przyj�cie w struktury
tragedii antycznej. Tekst Bajera mo¿na z kolei �
dziêki proponowanemu modelowi porozumienia
� uznaæ za mocno �postczechowowski�.
Definicja postmodernizmu nie wydaje siê odpo-
wiednim t³umaczeniem dla tych, mêcz¹cych
momentami, popisów intertekstualno�ci.
Mas³owska i Wojcieszek62  nie staraj¹ siê udo-
wodniæ, ¿e b³yskotliwe odwo³anie do wybranego
archetekstu bêdzie równoznaczne szczególnej
nobilitacji (intelektualnej, znaczeniowej) ich
sztuk. I niczego na tym nie trac¹.

Taki sposób pisania wiedzie do pytania
o przyjêcie literackiej perspektywy, z której
mo¿na ogl¹daæ rzeczywisto�æ opisywan¹ przez
dramat. Widaæ bowiem wyra�nie � co po czê�-
ci jest konsekwencj¹ rozdmuchanej inter-
tekstualno�ci � tendencjê do deformowania
przedstawianej rzeczywisto�ci, filtrowania jej
przez ironiê, groteskê (Argo...), jêzyk (Dwoje
biednych Rumunów...), mechanizmy
porozumienia (Strefa...). Sztuk¹ najbardziej

60  Zob. przyp. 16.
61  Do�æ odleg³ym echem, jak pisa³em wy¿ej, wydaje mi siê paralelno�æ D¿iny i Parchy wobec Maryi i Józefa � poza tym
nie jest to chwyt, na którym zasadza siê ca³o�æ dramatu. Mo¿e jednak byæ pomocny we wspomnianej analizie figury
domu. Mo¿e równie¿ s³u¿yæ pomoc¹ w melancholijnej interpretacji Dwojga biednych Rumunów� jako sztuki o mi³o�ci
ukazanej w jej negacji � sama autorka, oby prowokacyjnie, namawia do tego w jednym z wywiadów (Mas³owska
podbija teatr, z Dorot¹ Mas³owsk¹ rozmawia Magdalena £ukaszewicz, �Dziennik� z dnia 18-19 XI 2006) � ale nie jest
to, jak s¹dzê, najwa¿niejsza z mo¿liwych interpretacji.
62  Imiê g³ównej bohaterki Cokolwiek siê zdarzy� � Sugar � jest, oczywi�cie, imieniem bohaterki Pó³ ¿artem, pó³ serio,
ale nie jest wykorzystane jako aluzja. Sugar sama mówi o tym w pewnym momencie: �Moja matka jest wielk¹ fank¹
filmów, a ja mam na nazwisko Kowalczyk. [�] Ulubionym filmem mamu�ki jest: Pó³ ¿artem, pó³ serio � widzia³a�?
Takie amerykañskie gówno. [�] Moja stara nazwa³a mnie Sugar Kane na cze�æ g³ównej bohaterki tego pierdolonego
arcydzie³a, która � uwaga � te¿ ma na nazwisko Kowalczyk. Gra j¹ taka blondyna� Kurczê, zapomnia³am. [�]�
(Przemys³aw Wojcieszek, dz. cyt., s. 259).
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realistyczn¹, w swoim �serialowym� wymiarze
realizmu, jest Cokolwiek siê zdarzy...
Wojcieszka. Reszta autorów wydaje siê
uciekaæ (niech nie bêdzie to z mojej strony
gloryfikacj¹ realizmu) od przedstawiania w skali
1:1 i szukaæ swojego chwytu na rzeczywisto�æ
gdzie indziej. Powa¿nym problemem okazuje
siê umiejêtno�æ napisania zaanga¿owanego
spo³ecznie tekstu, który mia³by jednocze�nie
ambicjê metaforyzacji rzeczywisto�ci. Czy te¿
inaczej � metafora nie s³u¿y dobrze
zaanga¿owaniu w wydaniu TR/PL. Jakkolwiek
jednak wygl¹da³by proponowany w dramatach
�wiat � zastanawia, zauwa¿ony trafnie przez
Romana Paw³owskiego63 , brak bohaterów
inteligenckich. Dramatopisarze boj¹ siê podj¹æ
próbê zarysowania bohaterów, którzy byliby nie
tylko tym, co czuj¹, ale te¿ tym, co my�l¹. Nie

chc¹ przydaæ swoim postaciom zdolno�ci do
samooceny � nie pozwalaj¹ tym samym
osi¹gn¹æ im wy¿szego poziomu, ni¿ poziom
emocjonalnej sytuacji, w której siê znajduj¹. To
ostatecznie wype³nia przykry paradoks �wiata
antologii TR/PL � autorzy daj¹ do zrozumienia,
¿e wykazuj¹ g³êbok¹ troskê o losy
wspó³czesnej Polski, sygnalizuj¹ to dramatami
o rodzinie, o homoseksualistach, o wykluczo-
nych ze spo³eczeñstwa, o konsumpcyjnym
og³upieniu � ale ich troska ma charakter
has³owy, ich �lewicowe� zaanga¿owanie jest
zaanga¿owaniem pozornym, ich dramaty s¹
jak krzepi¹cy podpis pod petycj¹ o zmiany �
ale nie oni s¹ jej autorami i nie oni zajmuj¹ siê
wprowadzeniem w ¿ycie jej postulatów.
A szkoda, bo dramat i teatr potrafi¹ wiêcej.

63 Zob. Teraz Polska u Jarzyny, R. Paw³owski, �Gazeta Wyborcza� z 31 V 2006.


