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A
interpretacje 

dramatu

Redakcja: 

Mateusz Borowski, Małgorzata Sugicra

Seria/nrerpreiac/e£)ra/Ha/u, wydawanaprzezK. sięgamięAkademicką 
we współpracy z Katedrą Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, pre
zentuje wieloaspektowe analizy dramatu współczesnego i tradycyjnego, 
polskiego i obcego. W serii ukazują się monografie autorskie i zbiorowe 
o charakterze przekrojowym i komparatystycznym oraz prace przedsta
wiające dorobek narodowych dramaturgii, dokonania wybranych dra- 
matopisarzy, prezentacje i próby zastosowania różnorakich teorii czy 
nowych metodologii do analizy tekstów dla teatru, a także ujęcia słow
nikowe. Publikujemy nie tylko książki rodzimych autorów, ale także tłu
maczenia prac obcojęzycznych, przede wszystkim takich, które odkryw
czością swoich propozycji i radykalnością ujęć mają szansę również u nas 
zainicjować pożyteczną dyskusję. 

Interesująnas nie tylko teksty dla teatru pisane zgodnie z tradycyj nymi 
regułami dramatyczności i teatralności, ale także wszystkie niekanoniczne 
spojrzenia na sztukę teatru, czyli takie, które problematyzują tradycyjne 
relacje między tekstem (słowem) a inscenizacją (przedstawieniem) czy 
między fikcyjnym, realnym a wirtualnym. Oprócz kontekstu teatralnego 
niezwykle istotne wydają się nam różnego typu konteksty kulturowe oraz 
problemy przekładu, tyleż międzyjęzykowego, co międzykulturowego, 
podobnie jak zagadnienia dramaturgii form widowiskowych i - szerzej 
- dramaturgii kultur. Seria Interpretacje dramatu chce bowiem pokazy
wać dramatologię jako dziedzinę interdyscyplinarną, obejmującą wiele 
ujęć, perspektyw i paradygmatów teoretycznych. 
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Wprowadzenie

Wyłonienie się nowego dyskursu dramatycznego pozostaje zawsze 
kwestią czasu. Oczywistość cyklicznego odnawiania się wybranych 
form ekspresji, w tym przypadku dramatu, może jednak zostać przysło
nięta przez skomplikowanie procesu kształtowania się nowych tendencji 
w sztuce dramatycznej, których dostrzeżenie zależy tyleż od wybranej 
perspektywy czasowej, ile od doboru uwarunkowań dyskursywnych, 
rozstrzygających o rozpoznaniu określonych zmian jako nowatorskich, 
a tym samym oczekiwanych. Określanie ram czasowych oraz dyskur
sywnych, jakiego dokonujemy, starając się ustanowić i opisać najistot
niejsze momenty w rozwoju dramatu, nie jest jednak nigdy ostateczne. 
Tym bardziej, że oba te porządki przecinają się w wielu punktach. 

W niniejszej pracy interesuje mnie okres ostatnich dwudziestu lat, po 
rozpoczęciu radykalnych przemian ustrojowych w Polsce w 1989 roku. 
Odrzucona przez społeczeństwo w wyborach 4 czerwca totalitarna rze
czywistość PRL-u pozostawiła po sobie próżnię, którą powoli wypełniać 
zaczęły nowe porządki ekonomiczne, społeczne oraz kulturowe. Do
tychczasowe formy dyskursu dramatycznego szybko okazały się nieade
kwatne w nowej sytuacji społecznej. Okres pierwszej dekady wolności 
stał się zatem czasem szukania takiego dyskursu dramatycznego, który 
wpisywałby się w proces tworzenia nowej rzeczywistości demokratycz
nej Polski, a zarazem odpowiadał doświadczeniu żyjących w tym czasie 
ludzi. 

O potrzebie zaistnienia nowego dramatu zaświadczają liczne dys
kusje oraz wypowiedzi krytyków i twórców tego typu tekstów. Jednym 
z głównych impulsów do poszukiwań oraz sporów o nową formułę dra
matu była świadomość przełomu, jaki dokonał się w 1989 roku. Przełom 
ten sprawił, że - jak to ujmuje Malwina Głowacka w artykule Między- 
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epoka' - o dramacie polskim lat dziewięćdziesiątych można mówić albo 
jako o „postpeerleowskim, postkomunistycznym”, albo jako o dramacie 
„rodzącego się kapitalizmu lub raczkującej demokracji”1 2. Przywołane 
przez autorkę tekstu epitety wskazują na dwa nurty twórczości okresu 
przełomu. Pierwszy wiąże się z próbami „nawiązania dialogu z przeszło
ścią, choć może też stanowić ostentacyjne z nią zerwanie. Drugi zakłada 
natomiast, że teatr (...) znalazł się w fazie dojrzewania i szuka ścieżek, 
które mogą zaprowadzić do przyszłości, gdzie osiągnie swój właściwy 
kształt”3 4. Oba wyróżnione przez Głowacką nurty będę stanowiły punkt 
odniesienia dla mojego opisu rozwoju dyskursu dramatycznego, jaki na
stąpił w ciągu ostatnich dwudziestu lat.

1 Mai wina Głowacka, Międzyepoka, „Dialog” 1996, nr 11.
2 Ibidem, s. 141.
3 Ibidem.
4 Tadeusz Słobodzianek, Obywatel Pekosiewicz, „Dialog” 1989, nr 5.
5 Teresa Walas, Słobodzianek. Pułapka oczywistości, „Dialog” 1990, nr 3.

W przypadku polskiego dramatu, który pojawił się po 1989 roku, 
dialog z przeszłością wydaje się stanowić serię nieudanych prób nawią
zania do czasów PRL-u, polegających głównie na przywoływaniu języ
ka z tamtego okresu oraz sposobów budowania wspólnoty czytelniczej, 
które jednak utraciły już swoją atrakcyjność dla odbiorców żyjących 
w nowych czasach. Strategia poszukiwania porozumienia z czytelnikiem 
za pomocą wypracowanych chwytów z wcześniejszej epoki jest zatem 
nieskuteczna, jak na przykładzie analizy dramatu Tadeusza Słobodzian- 
ka Obywatel Pekosiewicz^ przekonująco dowodzi Teresa Walas5.

Drugi nurt twórczości dramatopisarskiej, o którym piszę Głowacka, 
jest w Polsce lat dziewięćdziesiątych znacznie szerzej reprezentowany. 
Próby odzwierciedlenia nowej rzeczywistości, uchwycenia doświad
czenia Polaków zrodzonego w toku zachodzących w kraju przemian, 
podobnie jak starania dramatopisarzy, by swoimi dziełami wpisać się 
w nowy porządek ekonomiczno-kulturowy, stanowią ważny aspekt wie
lu utworów dramatycznych zarówno dawnych mistrzów, jak i począt
kujących dramatopisarzy, w tym twórców zajmujących się dotychczas 
przede wszystkim pisaniem powieści.

Podobne zainteresowanie nową, współczesną formułą dramatu moż
na zauważyć w komentarzach towarzyszących rozwojowi tej formy 
twórczości w latach dziewięćdziesiątych. O ile jednak próby odwołań 
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do przeszłej epoki krytycy kwalifikowali najczęściej jako nieudane lub 
anachroniczne, o tyle poszukiwanie formuły dramatu odpowiadającej 
nowym czasom przybrało raczej postać wspomnianego przez Głowac
ką procesu dojrzewania do oczekiwanej przez wszystkich ostatecznej 
formy.

Wypowiedzi krytyków oraz praktyków teatralnych pokazują, że 
w pierwszej dekadzie wolności ci pierwsi przede wszystkim zachęcali do 
podejmowania prób dramatopisarskich, choć nie wskazywali kierunku, 
w jakim twórczość ta miałaby zmierzać. Na początku lat dziewięćdzie
siątych często dochodziła do głosu świadomość nastania nowych czasów, 
w których wprawdzie rozpoznawano nowe zjawiska, ale ani publicyści, 
ani twórcy nie rozumieli ich w sposób zadowalający. W dyskusji, jaka 
odbyła się w 1992 roku w redakcji „Dialogu”, poświęconej ówczesnej 
sytuacji polskiego teatru oraz dramatu, Małgorzata Dziewulska podkreś
lała zmianę wrażliwości, do jakiej doszło zarówno wśród odbiorców, jak 
i twórców teatralnych. Przekonywała, że „model dwudziestowiecznego 
[polskiego] intelektualizmu”6 jest zastępowany zainteresowaniem muzy
ką oraz paranauką. Wanda Zwinogrodzka, zgadzając się z tezą Dziewul
skiej, zwracała dodatkowo uwagę na wpływ nowych mediów na wspo
mnianą przez przedmówczynię wrażliwość. Trudno się dziwić spadkowi 
„wrażliwości na słowo poetyckie, która powoduje, że młodzi odbiorcy 
nie są w stanie skupić się na wysłuchaniu monologu, skoro wychowują 
się w estetyce wideoklipu, który jest strumieniem błyskawicznie zmie
niających się obrazów, jest estetyką aintelektualną, nieprzekładalną na 
teatr”7 - podsumowuje Zwinogrodzka. W jej wypowiedzi symptoma
tyczny jest jednak inny fragment, w którym podkreśla, że bardzo trudno 
zdefiniować zmianę wrażliwości w kulturze8. Czym bowiem miałaby się 
charakteryzować innowacyjność wynikająca ze wzmożonego zaintere
sowania muzyką lub z dominacji w kulturze medialnej postawy para- 
naukowej? Uczestnicy dyskusji dokładniej tego problemu nie tłumaczą. 
Bardziej szczegółowych wyjaśnień tej kwestii nie Znajdziemy także 
w innych wypowiedziach o nowej sztuce oraz kulturze z tamtego okresu. 
Charakterystyczne w tym względzie było odwołanie się Zwinogrodzkiej 

6 Inna wrażliwość, „Dialog” 1992, nr 12, s. 141.
7 Ibidem, s. 142.
8 Ibidem.
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do poetyki wideoklipu, często przywoływanej w latach dziewięćdziesią
tych jako źródło nowej estetyki opierającej się na montażu krótkich frag
mentów nagrań, wypełnionych przyciągającymi uwagę obrazami. Jednak 
sprowadzanie kultury medialnej, która na początku lat dziewięćdziesią
tych zaczynała zyskiwać w Polsce coraz bardziej dominującą pozycję, 
do takich zjawisk jak przyspieszenie oraz fragmentaryzacja przekazu, 
których symbolem miał być wideoklip, stanowi dowód braku głębszego 
zrozumienia nowej sytuacji kulturowej, w jakiej Polska się znalazła za 
sprawą nowoczesnych mediów. Podobną tezę można postawić w odnie
sieniu do pozostałych aspektów kultury zachodnich demokracji, którą in
tensywnie wdrażano w Polsce w ramach reformy kraju, nie pozostawiając 
dostatecznie dużo czasu na refleksję nad zachodzącymi przemianami.

W obliczu wielokrotnie ogłaszanego kryzysu polskiego dramatu 
i teatru poszukiwano inspiracji dla rozwoju rodzimego dramatopisar- 
stwa. Posługiwano się przy tym często przykładami instytucji brytyj
skich i niemieckich, zajmujących się wspieraniem młodych autorów. Na 
spotkaniu, które odbyło się w 1994 roku w ramach polsko-brytyjskich 
warsztatów autorów i twórców, dramatopisarz Tony Craze oraz dyrek
tor artystyczny największego teatru poza Londynem - West Yorkshire 
Playhouse w Leeds - Jude Kelly przedstawili zarys mechanizmu wspie
rania dramatopisarstwa, jaki od lat funkcjonuje w Wielkiej Brytanii. Ich 
wystąpienie zostało opublikowane w „Dialogu” pod znaczącym tytułem: 
Dramatopisarzom trzeba pomagać9. Dwa lata później kolejna rozmowa, 
tym razem o zobowiązaniach teatru telewizji wobec młodego polskiego 
dramatu, została zatytułowana przez redaktorów „Dialogu” równie zna
cząco - Inkubator. Oba te tytuły dobrze oddają postawę krytyki wobec 
młodych twórców, przed którymi nie tyle chciała ona stawiać konkret
ne zadania i cele, ile pomagać poprzez tworzenie odpowiednich warun
ków do rozwoju. Chociaż bowiem w przywołanej dyskusji z 1992 roku 
Dziewulska przypisała krytyce zadanie stworzenia „projektów, z których 
może się coś potem rodzić. (...) Wytaczania dróg, mówienia, co się po
winno dziać”10, to jednak w praktyce nikt nie sformułował żadnej spójnej 
koncepcji tego, czym powinien być dramat w nowej Polsce.

’ Tony Craze, Jude Kelly, Dramatopisarzom trzeba pomagać, „Dialog” 1994, 
nr 7.
111 Inna wrażliwość, s. 141.
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W latach dziewięćdziesiątych krytycy ograniczali się raczej do przy
pominania o tym, jaką rolę w naszej kulturze spełniał dotychczas dramat. 
Również wśród młodych adeptów reżyserii zainteresowanie różnymi ty
pami dramatu stanowiło w tym czasie raczej zbiór indywidualnych fa
scynacji aniżeli projektów artystycznych, które chcieliby samodzielnie 
lub we współpracy z innymi twórcami realizować". O ile jednak wśród 
twórców teatralnych pojawiały się głosy postulujące powrót do klasy
ki, przypominające praktykę pisania dramatu na scenie, czy propozycje 
korzystania z epickich form literackich jako podstawy dla inscenizacji, 
o tyle krytycy najczęściej postulowali zacieśnienie związku pisanych 
tekstów ze współczesną im rzeczywistością, a także starali się przyciąg
nąć do teatru młodego widza.

Postulat oddania przez dramat tego, co typowe dla współczesności, 
nie jest w historii rodzaju dramatycznego czymś szczególnie nowym. Po 
1989 roku głosy przynaglające dramatopisarzy do zwrócenia się w stro
nę otaczającej ich rzeczywistości proponowały przemiany dość ogólne 
i nie wskazywały konkretnych celów oraz zadań, jakie dramaty mogły
by spełniać. Nowa wrażliwość medialna domaga się przecież nie tylko 
nowego ujęcia dawnych tematów, lecz również zmierzenia się ze zja
wiskami, jakie niosą ze sobą nowe formy przekazu oraz komunikacji 
społecznej. O konieczności zakotwiczenia dramatów w nowej rzeczy
wistości świadczą przywoływane powyżej wypowiedzi oraz dyskusje. 
Nawoływanie do podjęcia współczesnej tematyki daje się także dostrzec 
w krytycznych podsumowaniach twórczości dramatopisarskiej lat dzie
więćdziesiątych. Mariusz Czubaj rozpoczyna swój przegląd współcze
snych tekstów dramatycznych od stwierdzenia, że polskie dramatopisar- 
stwo „wywiesza białą flagę”* 12. Następnie zaś zadaje serię retorycznych 
pytań o związki tejże twórczości z rzeczywistością społeczną, doświad
czeniem pisarzy czy wreszcie z powstającą w tym samym czasie prozą, 
poezją czy eseistyką. O odwracaniu się młodych polskich dramatopisa
rzy od tematyki współczesnej (lub przynajmniej o braku dostatecznego 
zainteresowania aktualnymi sprawami) wspomina również Justyna Go- 
lińska w swoim przeglądzie twórczości niemieckojęzycznej opubliko
wanym w 1999 roku13. Także w kontekście teatru niemieckiego o braku 

" Sonda: Co chciałbym wystawić w teatrze?, „Didaskalia” 1995, nr 5.
12 Mariusz Czubaj, Zpustego w próżne, „Dialog” 1997, nr 10, s. 117. 
15 Justyna Golińska, Rozmaitości zza granicy, „Didaskalia” 1999, nr 34.
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tekstów dramatycznych, które podejmowałyby temat wielkich przeobra
żeń zachodzących w Polsce, wspomina Głowacka, przywołując spektakl 
Murx den Europäer'4, poświęcony upadkowi muru berlińskiego. Według 
autorki artykułu rodzima dramaturgia nie potrafiła odnieść się do tego 
typu przełomowych wydarzeń14 15. W podsumowaniu Głowacka stawia na
tomiast tezę, że teatr podejmujący temat współczesnej historii nie może 
liczyć na autorów tekstów dramatycznych. Odmiennie oceniał sytuację 
Jacek Sieradzki, wskazując - podobnie jak wielu innych krytyków - na 
brak odpowiedniego zainteresowania teatru tekstami dramatycznymi, 
które poświęcone zostały wydarzeniom historycznym w Polsce ostat
niego dwudziestolecia16. Niezależnie od rozstrzygnięcia, po której stro
nie - twórców teatru czy dramatopisarzy - leży wina za niedostateczną 
obecność współczesności w polskich teatrach, przewaga wypowiedzi 
o charakterze negatywnym sprawia, że trudno byłoby na ich podstawie 
rozpoznać jakikolwiek model polskiej dramaturgii współczesnej oczeki
wany przez krytyków.

14 Premiera wspomnianego spektaklu odbyła się w 1993 roku, co sprawiło, że stał się 
on niemal bieżącym komentarzem do zaistniałych w Niemczech wypadków.
15 Malwina Głowacka, op. cit., s. 147.
16 Jacek Sieradzki, Dramaturgia chwilowa, „Dialog” 1990, nr 11.
17 Małgorzata Dziewulska, Po premierze, „Didaskalia" 1997, nr 17, s. 7.

Roman Pawłowski, O prawo do publicystyki w teatrze, „Didaskalia" 1997, 
nr 18.

Na tle krytycznych refleksji lub indywidualnych preferencji co do 
współczesnej formy dramatycznej na plan pierwszy zaczęło się wybijać 
zagadnienie publicystyki w dramacie. Jednym z istotniejszych głosów 
w tej kwestii był artykuł Małgorzaty Dziewulskiej. Pisząc o Elektrze 
Krzysztofa Warlikowskiego, odniosła się ona krytycznie do recenzen
tów, zarzucając im, że „żyjąmarzeniem o wspaniałym, wyższym teatrze, 
(...) a miejsce wojny jugosłowiańskiej upatrują w gazetach i telewizji”. 
Tymczasem, jak pisała dalej, takiego „odizolowanego teatru od współ
czesności nie będzie nigdy, bo teatr nie rodzi się z problemów teatru”17. 
Od przytoczonego cytatu rozpoczyna swój artykuł recenzent „Gazety 
Wyborczej” Roman Pawłowski18. Tekst ten - napisany w 1997 roku - 
można potraktować jako manifest krytyka, w którym wskazuje on na 
publicystykę jako najlepszą dla nowego dramatu drogę do zacieśnienia 
związku sztuki dramatopisarskiej ze współczesną jej rzeczywistością. 
Sześć lat później Pawłowski wydał antologię współczesnego dramatu 
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polskiego Pokolenie porno i inne niesmaczne utwory teatralne, która 
w jego własnym założeniu stanowić miała w znacznej mierze realizację 
jego postulatów. Dziesięć zawartych w niej utworów, z jednym tylko 
wyjątkiem, koncentruje się na współczesnym życiu Polaków, odważnie 
nawiązując do tematów, które czytelnicy znali z pierwszych stron gazet, 
z radia czy telewizji. Sukces wydawniczy Pokolenia porno..., a także 
pojawienie się w niedługim czasie kolejnych tomów antologii polskich 
dramatów potwierdziły pozycję polskiego dramatu, który w opinii auto
rów publikowanych antologii najwyraźniej dojrzał do tego, aby można 
go było przedstawić jako głos istotny w sporze o wizerunek nowej pol
skiej rzeczywistości po 1989 roku.

Ten tradycyjny akt ustanawiania reprezentatywnego zbioru tekstów 
oraz grupy autorów, jakim jest w historii literatury publikacja antologii, 
przyczynił się do zmiany stosunku krytyki do dramatu współczesnego. 
Znalazła ona wyraźny punkt odniesienia dla dyskusji o polskim dramacie 
jako narzędziu kształtowania oraz komentowania współczesnej rodzimej 
rzeczywistości. W tym sensie utwory zebrane pod szyldem Pokolenie 
porno... spełniły w zasadzie oczekiwania krytyków oraz odbiorców na 
zaistnienie dramatu, który wpisywałby się w zachodzący w Polsce od 
początku lat dziewięćdziesiątych proces przemian.

Jednak pojawienie się nowego dramatu nie zapełniło od razu luki 
przeznaczonej na współczesny utwór wybitny. Sam Pawłowski we 
wstępie do Pokolenia porno... zastrzegał się, że „nie jest to antologia 
najlepszych polskich sztuk, jakie powstały po roku 2000”1’. W opinii 
pozostałych publicystów oraz znawców tematu krytycznej refleksji wy
magał także mimetyczny charakter nowych tekstów, tak często podkreś
lany przez recenzentów. Problem ten poruszyły w swoich artykułach 
Małgorzata Sugiera i Dobrochna Ratajczakowa. Sugiera, przedstawiając 
zagadnienie „nowego realizmu” na przykładzie najnowszej historii dra
matu zachodnioeuropejskiego, dokonała konfrontacji dokonań polskich 
dramatopisarzy z osiągnięciami twórców dramatów obcojęzycznych19 20. 

19 Idem, Wstęp, [w:] Pokolenie porno i inne niesmaczne utwory teatralne. Antologia 
najnowszego dramatu polskiego, wybór Roman Pawłowski, red. Henryk Su
łek, Zielona Sowa 2003, s. 5.
20 Małgorzata Sugiera, W poszukiwaniu realizmu. Polski dramat ostatniego pięt
nastolecia w europejskim kontekście, [w:] Literatura wobec nowej rzeczywistości, 
red. Gabriela Matuszek, Księgarnia Akademicka 2005.



16 WPROWADZENIE

Ratajczakowa wskazała natomiast na medialną proweniencję realizmu 
powstających po 1989 roku dramatów, które podstawowe mechanizmy 
uwierzytelnienia czerpały przede wszystkim z konwencji programów 
telewizyjnych typu reality show2'. Powątpiewanie w wartość prawdy 
o Polsce przedstawianej w utworach młodych dramatopisarzy wyrazi
ła także Ewa Wąchocka, która w opublikowanym w 2009 roku tekście 
poświęconym dramatowi subiektywnemu po 1989 roku podkreśliła, że 
jego „uścisk z teraźniejszością” dawał jak dotąd efekty oceniane „raz 
lepiej, raz gorzej”. Niezależnie jednak od wątpliwości zgłaszanych na 
początku artykułu autorka przyznała, że antologia Pokolenie porno... za 
sprawą przyjętej przez Pawłowskiego strategii promowania nowości sta
ła się rozpoznawalnym głosem młodego dramatu na temat teraźniejszych 
spraw Polski. Według Wąchockiej „apele o pogłębiony stosunek do rze
czywistości, realizm i «zaangażowanie społeczne» choć nadal raz po raz 
powracają, podobnie jak (...) tęsknota za «bohaterem naszych czasów», 
dziś straciły już wagę najsilniejszego argumentu krytycznego”21 22. Tym 
samym dobiegł końca etap dojrzewania polskiego dramatu do refleksji 
o nowej polskiej rzeczywistości po 1989 roku. Dojrzałość ta okazała się 
jednak dla oczekujących jej krytyków, badaczy oraz zwykłych czytelni
ków niedostatecznie satysfakcjonująca, ze względu na brak dramatów, 
które można by uznać za wybitne w odniesieniu do tradycyjnych kryte
riów warsztatu dramatopisarskiego.

21 Dobrochna Ratajczak, Reality drama, „Dialog” 2004, nr 7.
22 Ewa Wąchocka, Świat przez pryzmat „ja". Dramat subiektywny po 1989 roku, 
[w:] Dramat madę (in) Poland. Współczesny dramat polski we współczesnej polskiej 
rzeczywistości, red. Wojciech Baluch, Księgarnia Akademicka 2009, s. 71.
23 Anna Burzyńska, Sztuka szybkiego reagowania (Kilka uwag o najnowszym 
dramacie polskim), [w:] eadem, Nicland. Cztery sztuki teatralne, Księgarnia Aka
demicka 2004, s. 10-11.

Jednym z głównych impulsów, które skłoniły mnie do zaintereso
waniem się sytuacją dramatu polskiego na początku XXI wieku, było 
pojawienie się grupy utworów, w których krytycy rozpoznawali wiary
godny obraz współczesnej Polski, choć jednocześnie powątpiewali w ich 
wartości literackie oraz siłę krytyczną. Anna Burzyńska w swoich uwa
gach o dramacie najnowszym przyznała utworom polskich dramatopi
sarzy zdolność „świadczenia o rzeczywistości”23, stawiając je w jednym 
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szeregu z dramatami europejskimi wpisującymi się w nurt „poszukiwań 
historii, które opowiadają o naszych czasach i naszej generacji”24, jak 
sformułował to niemiecki dramatopisarz Marius von Mayenburg. Bu
rzyńska podkreśliła jednak wyraźnie, że silnemu nakierowaniu polskie
go dramatu na aktualną problematykę społeczną nie towarzyszy głębsze 
zainteresowanie samą sztuką. To zaś sprawia, że kwestie „autoprezenta
cji, żonglowania konwencjami czy gry intertekstualne” stają się tu mniej 
istotne25. Dystans między świadomością zachodnich oraz polskich dra- 
matopisarzy, jaki zaznacza się na gruncie artystycznych form twórczości 
realistycznej, opisała z kolei Sugiera, wskazując na brak w polskim dra
macie współczesnym prób pogłębionej refleksji nad samym problemem 
tworzenia realistycznych obrazów rzeczywistości. Teksty składające 
się na przekonujący rysunek współczesnej Polski nie wpisują się zatem 
w sposób istotny w dyskurs obejmujący refleksję nad dramatem jako 
sztuką literacką.

24 Renata Derejczyk, Żyjące trupy czyli dorośli, „Dialog” 1999, nr 7, s. 190.
25 Anna Burzyńska, Sztuka szybkiego reagowania..., s. 10-11.

Także przyciągające uwagę krytyki dramatyczne obrazy Polski prze
łomu XX i XXI wieku wydają się ograniczać do sprawnego, a może 
jedynie przekonującego tworzenia wizerunków otaczającej nas rzeczy
wistości. Zapowiadane przez Pawłowskiego we wstępie do Pokolenia 
porno... zdzieranie naskórka w celu odsłonięcia prawdy o Polsce nie 
znajduje swojego potwierdzenia w dyskusjach o dramatach. Słusznie 
lub niesłusznie prawdy, jakie są ustanawiane przez teksty nowego pol
skiego dramatu, były i są przedstawiane przez krytyków najczęściej jako 
naśladownictwo wzorców zachodnich lub stereotypowe ujęcia. Jak po
wtarzano, w swojej typowości i powtarzalności dramaty te nie mogą sta
nowić głosu na tyle wyrazistego, aby mógł stać się istotny w toczącym 
się przede wszystkim za sprawą mediów sporze o polską rzeczywistość, 
jaka ukształtowała się wyniku przemian po 1989 roku. Nowe polskie 
dramaty podejmują wprawdzie dyskusję o Polsce, same jednak stanowią 
głos w tej sprawie zbyt słaby, aby można było je zakwalifikować jako 
twórczość zdecydowanie krytyczną.

Polskie dramaty współczesne wydają się zatem raczej słabo wpi
sywać w tradycyjne konteksty interpretacyjne. Poszukiwania literac
kich nawiązań czy metarefleksji nad twórczością dramatyczną są raczej 
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rzadkie i zatrzymują się najczęściej na powierzchni tekstów. Także do
ciekania zmierzające w kierunku wydobycia ideologicznego wymiaru 
nowych dramatów nie pogłębiają w sposób istotny debaty o polskiej rze
czywistości. Co więcej, przeważnie nie wpisują się także w ramy sztuki 
popularnej, stanowiącej alternatywę dla poważnych analiz czy doznań 
artystycznych sztuki wysokiej. Czemu więc teksty, których nie da się 
zakwalifikować do żadnego znanego powszechnie modelu interpretacji, 
stały się punktem zwrotnym w rozwoju dramatopisarstwa ostatniego 
dwudziestolecia?

Kiedy szukałem odpowiedzi na to pytanie, postanowiłem wyko
rzystać propozycje kulturowej perspektywy analizy dramatu oraz kon
cepcji, która pozwala na zakreślenie szerszego horyzontu odniesień dla 
interesujących mnie tekstów. Szczególnie istotna w tej nowej metodzie 
badania utworów literackich wydaje mi się zarysowana przez Ryszarda 
Nycza koncepcja słabej profesjonalizacji jako jednej ze specyficznych 
cech kulturowej teorii literatury, ale także współczesnej rzeczywistości 
społecznej26. Koncepcję zaproponowaną przez Nycza można odnieść 
do twórczości dramatopisarskiej w dwóch zasadniczych aspektach. Po 
pierwsze podnosząc kwestię profesjonalizacji dyskursu dramatycznego, 
rozumianej jako efekt rozwijanej przez cały okres jego istnienia reflek
sji nad sposobami dramatycznego ujmowania świata przedstawianego. 
Stwarzana przez dramat możliwość uporządkowanej ekspresji ludzkich 
doświadczeń oraz zdolność do przechowywania ukształtowanych prak
tyk społecznych w celu udostępnienia ich do konsumpcji kolejnym po
koleniom sprawia, że zyskał on uprzywilejowany status wśród innych 
dyskursów. Drugim ze wspomnianych aspektów pozostaje jednak zazna
czające się współcześnie coraz wyraźniej zjawisko osłabiania związku 
dramatów z ich kontekstami kulturowymi oraz rutynowym postępowa
niem interpretacyjnym. To rozluźnienie relacji pomiędzy tekstem a jego 
kontekstami sprawia, że uprzywilejowanie dyskursu dramatycznego, 
wyprowadzane z jego profesjonalizacji, traktowane może być wyłącz
nie jako uprzywilejowanie nietrwałe, a zatem „słaba profesjonaliza
cja”. Jednak „słaby profesjonalizm” stanowi jedynie punkt wyjścia dla 

26 Ryszard Nycz, Kulturowa natura, słaby profesjonalizm. Kilka uwag o przed
miocie poznania literackiego i statusie dyskursu literaturoznawczego, [w:] Kulturo
wa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. Michał Paweł Markowski, 
Ryszard Nycz, Universitas 2006.
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opisania tego, czym jest słaby dyskurs dramatyczny. Rozwinięcie tego 
zagadnienia pozwoli pogłębić rozumienie charakteru związków drama
tu z szerokim spektrum kultury współczesnej. Jak się bowiem wydaje, 
o popularności nowych polskich dramatów stanowi właśnie to, że udat- 
nie uchwyciły one specyficzną dla współczesnej kultury skłonność do 
tworzenia słabych porządków kulturowych. Porządki te dobrze charak
teryzuje zbiór cech, zaproponowany przez Andrzeja Zawadzkiego w ra
mach jego rozważań nad „myślą słabą” w filozofii. Zbiór ten obejmuje:

Przygodność, rozpad trwałych struktur, na których oparta była egzystencja 
w społeczeństwach tradycyjnych, i wypieranie ich przez pozbawione sta
bilności i zakorzenienia w niezmiennych wartościach formy życia, zanik 
różnicy między realnym a wyobrażonym, rzeczą a jej obrazem, zapośredni- 
czenie poznania i doświadczenia siebie i świata przez , ja” i kres „mocnej” 
podmiotowości27.

27 Andrzej Zawadzki, Literatura a myśl słaba, Universitas 2009, s. 16.

Ukonstytuowanie dyskursu słabego nie ogranicza się jednak do 
odnalezienia w nim wymienionych przez Zawadzkiego cech. Starając 
się uchwycić specyfikę tego typu dyskursu na gruncie współczesnego 
polskiego dramatu, chcę powrócić do toczonej pod koniec lat dzie
więćdziesiątych dyskusji nad możliwością zaistnienia jeszcze jednego 
modelu interpretacyjnego, odmiennego od dwóch tradycyjnych, a zara
zem przeciwstawnych sobie sposobów lektury tekstu. Pierwszy polega 
na interpretacji rozumianej jako odkrywanie sensów zawartych w jego 
warstwie semantycznej oraz strukturalnej. Drugi wyrasta z braku wiary 
w autorytet tekstu jako źródło potencjalnych, choćby schematycznych, 
uporządkowań i wiąże się z metodami jego krytycznej lektury.

W dotychczasowym wywodzie wielokrotnie wskazywałem już na 
dostrzeganą przez krytyków słabość nowych polskich dramatów jako 
utworów skrywających głębsze wartości literackie, które mogłyby się 
stać przedmiotem dociekań oraz wyjaśnień. Niniejsza książka ma za 
zadanie między innymi uzasadnić potrzebę poszukiwania drogi alterna
tywnej wobec wspomnianych dwóch dominujących paradygmatów ana
lizy tekstów.

Dwa pierwsze rozdziały poświęcam ogólnym rozważaniom kulturo
wym i socjologicznym, które rozwijają się wokół zagadnień związanych 
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z kategorią pokolenia. Wybór tej kategorii jako istotnej dla kulturowego 
ujęcia polskich dramatów podyktowany został tym, że stanowi ona istot
ny punkt odniesienia dla twórczości młodych dramatopisarzy, dobrze za
kotwiczoną w tradycji badań literackich kategorię, a wreszcie dogodny 
punkt wyjścia dla uporządkowania oraz ukazania związków analizowa
nych tekstów z przestrzenią kulturową.

Następne dwa rozdziały traktują o dwóch przekrojach kulturowych, 
które pozwalają odkryć słabe aspekty dyskursu dramatycznego w kon
tekście wyznaczanym kolejno przez kategorie medialności oraz realizmu 
i prawdy. Dobór tematów wiodących we wspomnianych powyżej roz
działach wypływa z ich wyrazistej obecności we współczesnej kulturze, 
potwierdzanej na gruncie publicystyki oraz dyskursów naukowych. Dla 
niniejszej książki ważniejszy wydaje się jednak ich związek z pokole
niem współczesnej młodzieży. Jest ono bowiem pierwszym pokoleniem 
wychowanym w kulturze mediów, które ukształtowały ich sposób po
strzegania otaczającej rzeczywistości - charakteryzujący się podejrzli
wością wobec kategorii realizmu oraz prawdy. Wpłynęły również na ich 
życiowe postawy - wyrażające się dystansem wobec buntu czy zbyt sta
nowczej krytyki zastanej rzeczywistości. Młodzi ludzie żyjący na prze
łomie XX i XXI wieku są już nie tylko odbiorcami kultury medialnej, ale 
także jej znaczącymi współuczestnikami i współtwórcami. Interesująco 
w kontekście tego pokolenia zarysowuje się także wspomniane wyżej 
zagadnienie realizmu. Formułowane na gruncie teoretyczno-filozoficz- 
nym zastrzeżenia wobec możliwości odtwarzania rzeczywistości lub 
jej potraktowania jako czasu teraźniejszego28 można bez trudu odnaleźć 
w sposobie myślenia młodych ludzi o świecie. Nie bez znaczenia pozo
staje tutaj także wpływ mediów, które same odkrywając mechanizmy 
swoich manipulacji, podważają wiarę w esencjonalny i wiarygodny spo
sób przedstawiania naszego świata.

21 Przemysław Czapliński, Świat podrobiony. Krytyka i literatura wobec nowej 
rzeczywistości, Universitas 2003, s. 6.

Kolejne przekroje kulturowe, nakreślone w poszczególnych roz
działach niniejszej książki, stanowią zatem podstawę dla poszukiwa
nia słabych aspektów dyskursu dramatycznego na jego przecięciach 
z wybranymi ważnymi dyskursami współczesnej kultury. Jednocześnie 
wszystkie one ujawniają specyficzną postawę pokolenia tak twórców, 



WPROWADZENIE 21

jak i odbiorców, którzy wydają się spotykać na gruncie omawianych 
utworów. Poszczególne rozdziały łączy jednak nie tylko kategoria poko
lenia. W toku rozważań nad specyfiką dyskursu dramatycznego w kon
tekście kulturowym ujawniają się także wzajemne powiązania między 
zaproponowanymi dwoma przekrojami. Przykładem takiego powiązania 
pozostaje chociażby wspomniany powyżej wpływ kultury medialnej na 
sposób postrzegania kwestii realizmu oraz prawdy.

Wywód zmierzający do uchwycenia cech dyskursu słabego w no
wym polskim dramacie stanowi zatem rozwijający się na przestrzeni 
kolejnych rozdziałów ciąg poszukiwań, w ramach których staram się 
opisać różnego typu relacje pomiędzy tekstem dramatycznym a wybra
nymi aspektami wyróżnionych porządków kulturowych. Podział książki 
na główne segmenty tematyczne nie stanowi jednak absolutnego usze
regowania poruszanych zagadnień. Istotne powiązania między poszcze
gólnymi elementami prowadzą do powrotów lub konieczności dopełnie
nia zagadnień poruszanych już wcześniej. Kolejne rozdziały nie zostały 
też zbudowane wedle jednolitej reguły. Porządkiem górującym nad tra
dycyjnym układem opisu poetyki wybranej grupy utworów pozostaje 
w niniejszej książce zasada uwypuklania tego, co stanowi o słabym 
charakterze dyskursu dramatycznego, a zatem także tego, co pozwala 
dostrzec jego subwersywny charakter wobec porządku kształtowanego 
wedle zasad podobieństwa oraz różnicy.

Ostatni rozdział stanowi podsumowanie wcześniejszych rozważań. 
Ponownie jednak wybieram najważniejsze aspekty w taki sposób, aby 
uwypuklić kluczową dla słabego dyskursu postawę, jaka wyłania się 
zarówno z refleksji nad przywołanymi w książce aspektami współczes
nej kultury, jak również z przeprowadzanych analiz. W swojej praktyce 
unikania zajęcia określonego stanowiska ideologicznego opisuję dyskurs 
dramatyczny za pomocą takich figur, które pozwalają dostrzec nie tyle 
jego subwersywny charakter, ile - strategie, za pomocą których „odma
wia ustosunkowania się” do kategorii uznanych za kluczowe dla naszej 
egzystencji oraz recepcji sztuki.

Książka stanowi zatem propozycję lektury nowego polskiego dra
matu w kategoriach określanych przez dyskurs słaby, który staram się 
opisać w toku analiz tekstów dramatów oraz relewantnych zjawisk 
współczesnej polskiej kultury. Ze względu na zainteresowanie zjawi
skiem słabego dyskursu koncentruję się w głównej mierze na utworach 
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dramatycznych napisanych w ciągu zaledwie kilku lat przypadających 
na początek XXI wieku. Dramaty te wpisują się w nurt świadczenia 
o współczesnej rzeczywistości Polski oraz charakteryzują się większą 
skłonnością do nawiązywania kontaktu z odbiorcami i do budowania 
wspólnoty czytelniczej aniżeli do eksploatowania związków ze sztuką29.

29 Anna Burzyńska, Sztuka szybkiego reagowania..., s. 13.

Dramaty podejmujące zagadnienia związane z przemianami zacho
dzącymi w Polsce, które zostały napisane w latach dziewięćdziesiątych, 
w zbyt dużym stopniu stanowią realizację dawniejszych, utrwalonych 
już konwencji dramaturgicznych, aby mogły być fundamentem wyłonie
nia nowej kategorii słabego dyskursu. Tymczasem opisanie tej kategorii 
stanowi jeden z zasadniczych celów, jakie sobie postawiłem, pisząc ni
niejszą książkę. Ważnym powodem, dla którego teksty z ostatniej dekady 
XX wieku nie stanowią dobrego materiału do realizacji wspomnianego 
powyżej celu, pozostaje także brak szerszej reakcji krytyki na pojawiają
ce się sygnały nowej formuły dramatu. Wraz z publikacją antologii Po
kolenie porno... wyraźnie jednak zmienił się sposób pisania o dramacie. 
Komentarze ukazujące się wraz z licznymi nowymi polskimi dramatami 
stały się głosami, które raczej rozpościerają przed czytelnikiem szeroki 
horyzont kulturowy, aniżeli wyjaśniają sens poszczególnych utworów 
lub dokonują ich oceny.

Z kolei teksty najnowsze, pisane w ostatnich kilku latach, skłaniają 
się wyraźnie ku próbom rozliczeń z polską historią i w konsekwencji 
w stronę poszukiwań gotowych form odpowiadających temu zagadnie
niu. Problematyka rozliczeniowa skłania bowiem dramatopisarzy do 
bardziej koherentnych ujęć poszczególnych tematów, wokół których 
konsekwentnie zorganizowana zostaje całość tekstu.

Oczywiście w wielu najnowszych dramatach zmagających się z hi
storią Polski daje się dostrzec wpływ zjawisk opisywanych jako cha
rakterystyczne dla dyskursu słabego. Wpływy te jednak są widoczne 
dopiero z perspektywy, jaką zamierzam nakreślić na gruncie niezbyt 
rozległego czasowo, ale bogatego, jeśli wziąć pod uwagę liczbę publi
kowanych dramatów, początku XXI wieku. Okres ten lokuje się więc 
pomiędzy czasem oczekiwania na nowy polski dramat, przypadającym 
na lata dziewięćdziesiąte, oraz początkiem podejmowanych w ostatnich 
latach przez polskich dramatopisarzy prób rozliczeń z historią. Stanowi 
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tym samym czas przejściowy, który - jak się wydaje - jest momentem 
sprzyjającym wyłonieniu się dyskursu słabego.

Celem niniejszej książki pozostaje zatem określenie mechanizmów 
funkcjonowania dyskursu słabego ze szczególnym uwzględnieniem 
najnowszej twórczości dramatopisarskiej. Z tego też względu wnioski 
oraz podsumowania poszczególnych fragmentów rozważań odnoszą się 
niekiedy do głównego przedmiotu moich zainteresowań, jakim jest dra
mat, kiedy indziej znów do wybranych relewantnych zjawisk szeroko 
rozumianej kultury współczesnej, obrazujących mechanizmy działania 
słabych dyskursów oraz słabych porządków. Taki „podział uwagi” po
między sam przedmiot badań oraz ich kontekst wypływa z metody, jaką 
wyznacza koncepcja słabego dyskursu, wymykającego się wszelkim za
szeregowaniem czy ostatecznym uporządkowaniom. Wskazując na wy
branych przykładach na cechy dyskursu słabego w polskich dramatach 
współczesnych, wychodzę z przeświadczenia, że to właśnie one pozwa
lają uchwycić specyfikę nowej fali dramatów pisanych przez młodych 
polskich autorów. Jednocześnie tak wyznaczona perspektywa badawcza 
pozwala wyjść poza sferę związków tematycznych tekstu z rzeczywisto
ścią i tym samym lepiej zdiagnozować miejsce dyskursu dramatycznego 
na tle szerokiego spektrum innych dyskursów kulturowych.





I.
Aspekty dyskursu pokoleniowego

1. Geneza pokolenia w polskim dramacie przełomu wieków

Pierwszy przekrój, który wprowadzi nas w nurt rozważań nad kultu
rową panoramą Polski ostatniego przełomu wieków oraz miejsca w tej
że panoramie dyskursu dramatycznego, wyznacza kategoria pokolenia. 
Kategoria ta, jak już to zostało zaznaczone we wprowadzeniu, nie będzie 
określała całości pola przestrzeni kulturowych, jakie w niniejszym roz
dziale zostaną poddane analizie. Koncept ten, podobnie jak ramy wy
znaczające horyzonty badawcze w pozostałych rozdziałach, należy trak
tować jako punkt wyjścia oraz pewien rdzeń perspektywy analitycznej, 
który ostatecznie - zgodnie z metodą kulturowych praktyk badawczych 
- zostanie uzupełniony także o inne zjawiska oraz sfery kultury, łączące 
się z nim, a jednocześnie relewantne w kontekście omawianych tekstów 
dramatycznych czy zjawisk kulturowych.

Sposób pojmowania głównego przedmiotu zainteresowania - a za
tem zagadnienia pokolenia - wpisuje się także w nakreśloną we wstępie 
tendencję do ujęć oksymoronicznych (lub raczej wieloperspektywicz- 
nych), co sprzyja przesunięciu kategorii lokujących się jednoznacznie 
w przestrzeni badań kulturowych w stronę tradycyjnych zagadnień opisu 
literaturoznawczego. Mówiąc o pokoleniu oraz o sposobie funkcjonowa
nia dramatów w przestrzeni dyskursów wyodrębnianej przez to pojęcie, 
będziemy jednocześnie starali się uchwycić relewantne zjawiska, cha
rakterystyczne dla obrazu społeczeństwa jako pewnej całości, już to wy
korzystując wizerunek pokolenia jako wiodącego prototypowego ujęcia, 
już to konfrontując z nim wizerunki innych grup społecznych.

Wybór pokolenia jako kategorii wprowadzającej do rozważań nad 
przemianami kulturowymi w Polsce oraz nad procesem tworzenia się 
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dyskursu dramatycznego mocno wpisującego się w te przemiany wy
pływa z kilku powodów. Pierwszy z nich wiąże się z pojedynczym 
w zasadzie wydarzeniem, które jednak dla współczesnego polskiego dra
matu miało żywotne znaczenie. Chodzi o publikację antologii Pokolenie 
porno..., wspominaną już kilkakrotnie. Roman Pawłowski, który był ini
cjatorem jej wydania oraz decydował o doborze utworów, zadośćuczynił 
toczącym się przez całe lata dziewięćdziesiąte dyskusjom oraz nawoły
waniom do stworzenia nowego polskiego dramatu. Wyodrębnił bowiem 
grupę autorów oraz tekstów, które niezależnie od ocen krytyków zyskały 
sobie pozycję utworów dramatycznych reprezentatywnych dla polskie
go dramatopisarstwa początku XXI wieku. Pojęcie reprezentatywności 
nie posiada przy tym waloru wartościującego w sensie estetycznym ani 
ideologicznym, a jedynie określa pozycję tychże utworów w dyskusji 
o współczesnym polskim dramacie.

Spoglądając na okres poprzedzający pojawienie się antologii Poko
lenie porno..., łatwo zauważyć, że głosy w sprawie polskiej twórczości 
dramatopisarskiej tego czasu postulują bogaty zakres form estetycznych, 
jakie powinny/mogłyby przydać wartości artystycznych pisanym utwo
rom dramatycznym. Z jednej strony zwracano się w stronę tradycji lite
rackiej i teatralnej, szukając wzorców w arcydziełach minionych epok 
oraz popularnych prądach artystycznych. Z drugiej postulowano podjęcie 
tematów, które w sposób żywy dotykałyby współczesnej rzeczywistości. 
Często także podkreślano konieczność zainteresowania sztukami tea
tralnymi ludzi młodych. Zazwyczaj jednak tego typu rozważania pro
wadzono bez stałego punktu odniesienia. Ten brak zaznacza się wyraź
nie chociażby w rozmowie opublikowanej przez „Dialog” w 1992 roku, 
w której Małgorzata Dziewulska zwróciła uwagę na „konieczność 
tworzenia - przez krytyków oraz praktyków - pewnych projektów, 
z których może się coś potem rodzić [wyróżnienie - W. B.]”'. Niedo- 
określoność postulowanych działań dobrze oddaje brak konkretnej wi
zji przyszłości nowego dramatu w polskim teatrze. Brak, który wynika 
nie tyle z niedoboru koncepcji, oczekiwań czy nawet marzeń, ile raczej 
z niemożności odniesienia się do określonej rzeczywistości artystyczno- 
kulturowej, której te projekty miałby dotyczyć. Dobrze obrazują to słowa 
Wandy Zwinogrodzkiej, która odnosząc się do przytoczonej wypowiedzi

1 Inna wrażliwość, s. 141.
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Dziewulskiej, zwraca uwagę na fakt, że „cały problem polega na tym, 
że nie bardzo wiadomo, z czego lepić te projekty”2. Zwinogrodzka 
z jednej strony wskazuje na niepewność co do przedmiotu toczących się 
w latach dziewięćdziesiątych dysput o polskim dramacie najnowszym, 
z drugiej zaś słusznie diagnozuje potrzebę powstania takich utworów, 
które pozwolą na to, aby dyskusja o dramacie nabrała merytorycznej 
wartości.

2 Ibidem.
’ Od 2007 roku przyznawana jest także Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna.

Sytuacja, o której wspomina Zwinogrodzka, zaczęła zmieniać się 
w okolicach 2003 roku. Wtedy została wydana antologia Pokolenie 
porno... oraz rozpoczęło działalność Laboratorium Dramatu Tadeusza 
Słobodzianka3. Publikacji kolejnych antologii, a także wprowadzeniu 
w 2004 roku nowej formuły prezentowania polskiej twórczości drama- 
topisarskiej przez „Dialog”, towarzyszyła zmiana w sposobie myślenia 
o polskim dramacie współczesnym. Publicyści oraz badacze tej dziedzi
ny twórczości zyskali wyraźny punkt odniesienia dla swoich wypowie
dzi. Mogli już bowiem odwołać się do grupy tekstów wykreowanej przez 
wspomniane publikacje oraz inicjatywy. Najnowszy dramat polski zys
kał zatem swoje oblicze, choć nie było ono ani wypadkową twórczości 
dramatopisarskiej, ani składających się na nie dramatów nie można było 
nazwać najdonioślejszymi osiągnięciami polskich twórców początku 
XXI wieku. Do czynników, które decydują o reprezentatywności grupy 
tekstów, jakie znalazły się w wydanych w ostatniej dekadzie antologiach, 
należy ich popularność mierzona częstotliwością odniesień - zarówno 
aprobatywnych, jak i krytycznych - a także pewien znaczący potencjał 
rozwojowy, potwierdzany kolejnymi dziełami pokolenia młodych pol
skich dramatopisarzy. W większości inicjowanych w ostatnich latach 
projektów nakierowanych na promocję tej dziedziny twórczości, czy to 
w sferze ideowej, czy też praktycznych działań, wzięli bowiem udział 
autorzy, których teksty włączyły się w proces kształtowania wizerunku 
młodego polskiego dramatopisarstwa.

Można zatem zasadnie przypuszczać, że na scenę wkroczyło nowe 
pokolenie twórców tekstów dramatycznych. Przypuszczenie to, choć 
w znacznym stopniu uzasadnione, domaga się weryfikacji w procesie 
analizy oraz oceny twórczości tego nowego pokolenia. Głównym jednak 
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motorem pojawienia się koncepcji pokolenia w refleksji publicystycznej 
oraz badawczej pozostaje kreacyjny akt Pawłowskiego, który dokonu
jąc wyboru dziesięciu współczesnych dramatów polskich, opatrzył ich 
wydanie wstępem oraz biografiami wszystkich twórców. Jedno i dru
gie nakłania odbiorców do spojrzenia na czytane teksty przez pryzmat 
współczesnej im rzeczywistości i jednocześnie życiowych doświadczeń 
ich autorów. Toczące się wokół publikacji dyskusje oraz towarzyszące 
jej komentarze dowodzą, że nakreślona przez redaktora antologii, a za
razem autora wstępu do tego zbioru dramatów, perspektywa ich czyta
nia przyjęła się niezależnie od ocen krytyków i badaczy. Kwestię do
świadczenia zawodowego autorów tekstów dramatycznych, a zatem ich 
swoistego statusu społecznego, podnoszono wielokrotnie w recenzjach 
oraz omówieniach wspomnianego tomu. Także publicystyczny wymiar 
utworów młodych dramatopisarzy stał się niemalże niekwestionowaną 
kwalifikacją gatunkową sztuk, które podejmowały współczesne pro
blemy oraz zagadnienia codziennego życia Polaków. W konsekwencji 
antologia Pawłowskiego, wydana pod prowokacyjnym, a jednocześnie 
atrakcyjnym dla dyskursów kulturowych tytułem Pokolenie porno..., 
w znacznym stopniu przyczyniła się do ustanowienia kategorii pokolenia 
jako jednej z centralnych dla rozważań o polskim dramacie ostatniego 
przełomu wieków.

O „pokoleniu porno” pisano zarówno w kontekście doświadczeń au
torów dramatów, jak i w odniesieniu do świata przedstawianego w ich 
utworach. Rzeczywistości te pozostają czasami w bliskiej korelacji, jak 
na przykład w dramacie Joanny Owsianko TiramistP. Autorka przedsta
wia tu codzienne życie kobiet pracujących w firmie reklamowej, a zatem 
w zawodzie, który przez trzy lata wykonywała ona sama. Taka przyleg- 
łość obu światów skłania do przyjrzenia się bliżej relacji zachodzącej 
pomiędzy doświadczeniem autora a stworzonym przez niego tekstem. 
Wymiar kulturowy odsłania jednak znacznie szerszą perspektywę oglą
du kategorii „pokolenie”, która w krąg dociekań włącza inne dyskursy, 
w ramach których pojęcie pokolenia odgrywa istotną rolę, określając 
także szczególną dla badania dramatu perspektywę odbiorcy. Wyraźne

4 Joanna Owsianko, Tiramisu, [w:] Madę in Poland. Dziewięć sztuk teatralnych 
z Polski, wybór Roman Pawłowski, red. Henryk Sułek, Korporacja Ha!art 
& Horyzont 2006.
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wiązanie przez krytykę zawartości tekstów dramatów z doświadcze
niem zawodowym - i w dalszej perspektywie: życiowym - ich autorów 
przyczynia się jednak w sposób istotny do ustanowienia pokolenia jako 
jednego z głównych pojęć kształtujących dyskusje i indywidualne wypo
wiedzi o współczesnym dramacie polskim.

Wylansowanie pokolenia jako jednego z reprezentatywnych ujęć dla 
interesującego nas zespołu dramatów koresponduje z bogatą tradycją tej 
kategorii w dyskursie nauk literaturoznawczych oraz społecznych. Na 
gruncie historycznoliterackim porządek pokoleniowy pozostaje jednym 
z oczywistych narzędzi systematyzacji dziejów literackich, jeśli przyj
miemy linearną koncepcję ich rozwoju. W naukach społecznych, a także 
w paranaukowych wypowiedziach rozpowszechnianych przez media, 
a zatem w dominujących w dzisiejszym społeczeństwie źródłach wie
dzy, popularność terminu „pokolenie” znajduje swoje potwierdzenie 
w zadziwiającym wręcz nagromadzeniu określeń opisujących zmieniają
cą się rzeczywistość. W niedługim czasie, jaki dzieli nas od 1989 roku, w 
Polsce pojawiły się: „pokolenie ’89”, „pokolenie X”, „pokolenie MTV” 
„pokolenie nic”, „pokolenie JPII”, „pokolenie maruderów końca wieku”, 
„pokolenie iPoda”, „pokolenie nomadów”, „pokolenie 1200 brutto” itd. 
Listę tę można by w zasadzie ciągnąć bez końca. Inwencja w wynajdy
waniu nowych nazw dla żyjących współcześnie pokoleń stanowi konse
kwencję wyrazistej tendencji we współczesnym świecie, by szczególną 
wagę przykładać do autopromocji i tworzenia silnych efektów. Pozwa
lają one na dokonywanie aktów perfomatywnych, na tworzenie włas
nej wizji rzeczywistości, a nie szukanie takich ujęć przez osoby piszące 
o dramacie, sztuce czy sytuacji społeczno-politycznej, które znajdowały
by potwierdzenie w innych pracach lub też same wpisywałyby się w po
rządek opisów już istniejących oraz powszechnie uznanych. Wskazując 
na akceptację dla działań „wytwórczych”, a nie klasycznych paradyg
matów opisu rzeczywistości, które prowadzą do niczym nieograniczonej 
produkcji nowych określeń oraz atrakcyjnych terminów, należy zwrócić 
uwagę na to, że wzmożona częstotliwość używania terminu „pokolenie” 
wiąże się również z wyparciem innych określeń, które równie skutecznie 
pozwalają na kreowanie nowych zjawisk życia społecznego. Określe
nia takie stanowią echo ważnych zdarzeń i przemian kulturowych lub 
powstają w efekcie dynamicznego rozwoju technologii jako emblematu 
współczesnej rzeczywistości. Tradycyjne pojęcia „epoka” czy „czas” do
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skonale mogłyby oddawać charakter najnowszej rzeczywistości: „epoka 
iPoda” lub „czas nomadów”. Jednak we współczesnym dyskursie dominu
je termin „pokolenie”, narzucając zdecydowanie antropocentryczną per
spektywę opisu mocno stechnicyzowanej współczesnej rzeczywistości.

Wypromowane przez antologię Pawłowskiego określenie „pokole
nie porno” można połączyć z mocno zakorzenioną w naukach społecz
nych praktyką wykorzystywania kategorii pokolenia dla opisu zjawisk 
tak społecznych, jak literackich oraz jej popularnością w portretowaniu 
współczesnej rzeczywistości. Widać bowiem wyraźnie, że kategoria ta 
obejmuje i wytwarza rozmaite dyskursy, w tym dyskurs dramatyczny. 
Jak już zostało zaznaczone, dla niniejszej książki pojęcie pokolenia sta
nowi kategorię wprowadzającą do dalszych rozważań nad statusem dys
kursu dramatycznego w przestrzeni dyskursów kulturowych, kształtują
cych współczesną polską rzeczywistość. Wyróżniona pozycja pokolenia 
nie ogranicza się jednak do porządku wyrażanego przez układ rozdzia
łów. Kolejne części książki, poświęcone współczesnej rzeczywistości 
medialnej oraz realizmowi w dramacie, będą stanowiły bowiem rozwi
nięcie rozważań oraz refleksji poświęconych współczesnemu pokoleniu 
młodych Polaków, wiążącej się z nim kulturze oraz obecności tego po
kolenia w dramatach. Rozwinięcie to stanowi jednocześnie próbę wska
zania zjawisk relewantnych zarówno dla opisu współczesnej kultury, jak 
i dla uchwycenia specyfiki poddawanego analizom młodego pokolenia 
i Jego dramatu”.

Zagadnienia medialności czy realizmu wyznaczą główne osi anali
zy dyskursu dramatycznego rozwijającego się wokół kategorii pokole
nia. Niniejszy rozdział, pełniący rolę wprowadzenia do wspomnianych 
rozważań, zostanie poświęcony opisowi tytułowej kategorii, próbom 
komparatystycznego nakreślenia wizerunku pokolenia w wymiarze so
cjologicznym i artystycznym oraz określenia sposobu funkcjonowania 
pokolenia w dyskursie dramatycznym, jaki wyłania się z najnowszej 
twórczości polskich dramatopisarzy.

2. Doświadczenie i trauma pokoleniowa

Duża popularność oraz bogactwo określeń coraz to nowszych poko
leń, pojawiających się w naszej przestrzeni kulturowej z częstotliwością 
równą niemalże rytmowi nowych kolekcji mody, przyciąga uwagę socjo-
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logii. Dostarcza ona szeregu szczegółowych analiz oraz opisów wyłania
jących się grup młodych ludzi, jak również refleksji nad samą kategorią 
pokolenia. Walcząc z najprostszym - a jednocześnie nieprzystającym do 
badanej rzeczywistości - rozumieniem pokolenia jako grupy społecznej 
determinowanej przez ramy czasowe lub dodatkowo związki genetycz
ne, nauki społeczne zwracają uwagę na konieczność wyróżnienia czynni
ków dodatkowych, stanowiących o wyłonieniu się grupy pokoleniowej. 
Z jednej zatem strony jej członków łączą problemy, zainteresowania oraz 
dążenia, z drugiej grupa taka określa się poprzez potwierdzane w co
dziennych działaniach oraz zachowaniach zwyczajowe wzory moralne 
oraz prawne5. Samo uwzględnienie specyfiki ideowej i performatywnej 
nie usuwa jednak problemu uzasadnienia wyznaczanych przez badaczy 
granic kolejnych pokoleń. Sześćdziesięcioletni hipis może wyznawać te 
same ideały oraz żyć wedle tych samych zasad, do których odwołują 
się dwudziestoletni adepci idei zrodzonych w latach sześćdziesiątych, 
tworząc z nimi jednorodną grupę, której jednak nikt nie będzie określał 
mianem grupy pokoleniowej.

3 Marian Filipiak, Socjologia kultury. Zarys zagadnień. Wydawnictwo Uniwersy
tetu Marii Curie-Skłodowskiej 2003, s. 24-26.

W celu związania doświadczenia oraz postawy danej grupy z określo
nym czasem historycznym do definicji pokolenia wprowadzona została 
wywodząca się z myśli Wilhelma Diltheya kategoria „przeżycia pokole
niowego”, kształtowanego przez „wielkie zdarzenia i przemiany”, które 
miały miejsce w okresie młodości jego członków. W konsekwencji arbi
tralne ramy czasowe kolejnych pokoleń zostały zastąpione historyczną 
kotwicą w postaci wydarzenia, wybieranego wprawdzie przez badacza, 
jednoznacznie jednak wiążącego doświadczenie historyczne jednostek 
oraz grup społecznych z ich poglądami oraz postawami życiowymi.

Na grunt polskiego literaturoznawstwa, a w efekcie także i szerszego 
pola badań społecznych oraz kulturowych, ideę „przeżycia pokolenio
wego” przeszczepił Kazimierz Wyka. W swojej rozprawie poświęconej 
pokoleniom literackim omówił on wpływ istotnych wydarzeń historycz
nych na kształtowanie się kolejnych pokoleń polskich pisarzy. Zaryso
wując między innymi wizerunek młodych polskich romantyków, Wyka 
podkreślił zarówno rolę, jaką w ich postawie twórczej odegrał zapocząt
kowany z chwilą upadku Polski projekt reformy wychowania, stworzony 
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przez pseudoklasyków oraz racjonalistów, jak i wstrząs historyczny, ja
kim dla młodych Polaków owego okresu były wojny napoleońskie6 7.

6 Kazimierz Wyka, Pokolenia literackie, przedmowa Henryk Markiewicz, 
Wydawnictwo Literackie 1977, s. 156.
7 Dominik LaCapra, Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie tożsamość 
teoria krytyczna, tłum. Katarzyna Bojarska, Universitas 2009.

W refleksji teoretycznej, a w konsekwencji w świadomości wielu 
badaczy odwołujących się do spopularyzowanej przez Wykę kategorii, 
„przeżycie pokoleniowe” ogranicza się często do drugiego z wymienio
nych - wyrazistego wydarzenia, którego doświadczali młodzi ludzie, sta
nowiący trzon nowego, wschodzącego pokolenia. Sam Wyka we wstę
pie do swojej książki przywołuje przykład analizy socjologicznej Emsta 
Günthera Griindela, w której „przeżycie pokoleniowe” utożsamione zo
stało z przeżyciami młodych Niemców w czasie pierwszej wojny świa
towej (1914-1918). To wydarzenie historyczne miało wyraźne granice 
czasowe i bez wątpienia wywołało wstrząs u ludzi, których dojrzewanie 
przypadło na ten trudny moment historii. Casus „pokolenia frontowego”, 
który przywołuje Wyka, stanowi jeden z najczęściej wykorzystywanych 
przykładów, tłumacząc powiązania pomiędzy doświadczaniem przez 
młodych ludzi dramatycznych wydarzeń a późniejszym kształtowaniem 
się grup pokoleniowych.

W nowszej pracy poświęconej kształtowaniu się tożsamości pokole
niowej, wydanej w 2004 roku Historii w okresie przejściowym1, Dominik 
LaCapra odwołuje się również do wydarzeń wojennych. Wplata w swoje 
rozważania kategorię pamięci traumatycznej, która pozwala uwzględnić 
nie tylko doświadczenia oraz następujące bezpośrednio po nich skutki, 
ale także późniejsze efekty oddziaływania tych wyjątkowych zdarzeń, 
które na dłużej utkwiły w zbiorowej pamięci danej społeczności. Spo
soby ich przekazywania oraz odnawiania będą stanowiły jeden z aspek
tów przeprowadzanych w niniejszej książce analiz dramatów. Natomiast 
w kontekście refleksji nad czynnikami wpływającymi na wyłonienie 
się pokolenia, czy to w ujęciu obiektywistycznym, czy dyskursywnym, 
kwestią zasadniczą pozostaje wyraźna tendencja do hiperbolizacji do
świadczeń jako tych właściwych dla kształtowania się grup społecznych, 
które jesteśmy skłonni określać mianem „pokolenie”.

Dobitność takich określeń jak „wielkie przemiany”, „wstrząsające 
wydarzenia” czy wreszcie „trauma pokoleniowa” sprawia, że znaczna 
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część refleksji poświęconych wyłanianiu się pokoleń z natłoku histo
rii dotyczy wydarzeń o wyrazistych granicach czasowych, a przy tym 
o takim charakterze, który pozwala na klarowną charakterystykę oraz 
przekonującą argumentację potwierdzającą ich wpływ na porządek spo
łeczny. Trauma czasu wojennego, wielkie kryzysy ekonomiczne czy rea
lizacja programów nowej edukacji młodzieży bezdyskusyjnie wpływają 
na grupy pokoleniowe, które znajdą się pod ich wpływem. Oczywistość 
wielu aspektów oddziaływania tego rodzaju wydarzeń sprawia jednak, 
że sytuacje mniej spektakularne nie pozwalają na tak jednoznaczne uję
cie zagadnienia wyłaniania się pokolenia, jakie oferuje większość przy
kładów wpisujących się w zasadniczej mierze w model przyczynowo- 
skutkowy. Wbrew bowiem oczywistej konstatacji, że oto w 1989 roku 
doszło do jednego z najpoważniejszych przełomów w historii Polski, 
zmiana, jaka się wtedy dokonała, nie daje się ani sprowadzić do prostych 
ram czasowych, ani też określić poprzez wyliczenie istotnych wydarzeń 
społecznych i politycznych, które ukształtowały doświadczenie pokole
nia przełomu 1989 roku.

Można wskazać co najmniej dwie przyczyny, dla których sytuacja 
transformacji systemu polityczno-społecznego w Polsce nie poddaje się 
prostemu modelowi wpływu, ograniczonemu do wydarzeń zamkniętych 
w wyznaczonych ramach czasowych. Wymagają one jednak szerszego 
komentarza.

3. Milczenie w czasach kryzysu

Zacznijmy zatem zgodnie z logiką wspomnianego modelu od ele
mentu inicjalnego, a więc od samego „wydarzenia” oraz jego usytuowa
nia w czasie i przestrzeni społecznej. Nietrudno dostrzec, że w zesta
wieniu z takimi momentami w historii, jak wojna czy też opisany przez 
Wykę projekt reformy wychowania, zmiana systemu, jaka nastąpiła 
w wyniku umowy zawartej pomiędzy opozycją a władzą w 1989 roku, 
sprowadza się w zasadzie do wydarzenia o charakterze punktowego 
zwrotu. Pokolenie przemiany ukształtowane zatem zostało przez relację 
pomiędzy tym, czego doświadczano przed i po zmianie systemu, nie zaś 
przez doświadczenia kumulujące się przez wyodrębniony okres.

W konsekwencji nawet jeśli zainteresowanie badacza skupi się na 
wydarzeniach kształtujących życie Polaków w nowym systemie społecz
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no-gospodarczym, to i tak emblematyczny dla tego zjawiska 1989 rok 
będzie stanowił jedynie początek całego szeregu przemian, którego za
kończenia nie da się wyznaczyć przez wskazanie analogicznego w swoim 
charakterze zdarzenia (podczas gdy np. zakończenie wojny może być 
uznane za korelat jej początku). Zatem interesujący nas okres kształto
wania się nowej rzeczywistości wyznaczany może być jedynie poprzez 
zewnętrzne dyskursy badawcze, które tworząc swój własny porządek, 
istotny dla danej perspektywy oglądu, narzucają własne kalendarium na 
historyczny bieg zdarzeń oraz zjawisk społecznych. Konstatacja ta nie 
jest równoznaczna z zanegowaniem zasadności badania wpływu wyra
zistych wydarzeń historycznych na późniejszy kształt życia społeczne
go. Sam wybór 1989 roku jako daty granicznej stanowi przecież decyzję 
sankcjonującą nadanie części porządku historycznego pierwszeństwa 
wobec pozostałych przejawów kultury. Jednak określenie zakresu oraz 
specyfiki czasu przemiany uzależnione jest przed wszystkim od głów
nego przedmiotu zainteresowania niniejszej książki, jakim jest rozwój 
dyskursu dramatycznego w czasie tworzenia się w Polsce nowego społe
czeństwa o charakterze demokracji zachodniej.

Próba ustalenia, który z porządków dyskursywnych - dramatyczny 
czy historyczny - posiada charakter pierwotny wobec drugiego, byłaby 
sprzeczna z przyjętą w niniejszej pracy kulturową perspektywą badań. 
Dostrzegane powiązania dają się bowiem opisywać raczej jako wynik 
wzajemnej interakcji, uwarunkowanej jednocześnie oddziaływaniem ca
łego szeregu dyskursów zewnętrznych wobec tego układu dwójkowego, 
dlatego nie sposób opisać tych relacji w kategoriach przyczyny i skutku. 
Model odpowiedniości, jaka miałaby łączyć porządek historyczny z kul
turowym, wydaje się także nie przystawać do sytuacji lat dziewięćdzie
siątych. Wystarczy bowiem przyjrzeć się wydarzeniom ostatnich dwu
dziestu lat, które socjologowie uznali za istotne dla ukształtowania się 
specyficznego charakteru danego pokolenia, aby uświadomić sobie, że 
ich nagromadzenie nie daje się uporządkować w ciąg, któremu odpowia
dałyby zauważalne przemiany w sferze kultury lub postaw społecznych.

„Terapia szokowa” z początku lat dziewięćdziesiątych, przegra
na sił opozycji z lewicą, głębokie reformy gospodarcze wprowadzane 
za rządów AWS i UW, kryzys gospodarczy połączony z dwudziesto- 
procentowym bezrobociem, afera Rywina ujawniająca stopień korupcji 
w Polsce czy emigracja zarobkowa po otwarciu granic Unii Europejskiej 
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to jedynie część wydarzeń o charakterze traumatogennym, z których 
każde mogłoby stanowić podstawę dla wyłonienia się nowej grupy spo
łecznej. Nietrudno jednak zauważyć, że wszystkie te wydarzenia kon
kurują ze sobą, bowiem rozegrały się w czasie jednego pokolenia. Taka 
sytuacja podważa zasadność poszukiwania wyróżniającego się, szoku
jącego zdarzenia, które mogłoby stanowić fundament doświadczeniowy 
dla wybranej grupy społecznej. Piotr Sztompka postawił zatem w książ
ce Trauma wielkiej zmiany słuszną diagnozę, wskazując na to, że traumy 
okresu przejściowego nie determinuje jakiś pojedynczy aspekt życia Po
laków w czasie transformacji, ale składa się na nią cały zbiór wydarzeń 
o charakterze ekonomiczno-społecznym“.

Pomijając dyskusję związaną z zasadnością doboru wyróżnionych 
przez Sztompkę zjawisk o wyraźnie negatywnym wydźwięku, warto 
w ich kontekście przyjrzeć się sformułowanej we wcześniejszej części 
książki definicji, która wydarzenie traumatogenne określa jako to, któ
re „zaburza dotychczasowe, rutynowe sposoby postępowania i nawyki 
myślowe, często drastycznie zmieniające światopoglądy oraz wzorce 
postępowania i myślenia”* 9. Określenie „drastycznie zmieniające” jedno
znacznie wskazuje na charakter zmian, jakie stanowią podstawę zakwa
lifikowania danych wydarzeń jako traumatogennych.

’ Sztompka w swoim wyliczeniu zdarzeń traumatogennych wymienia: bezrobocie, 
inflację, spadek poziomu życia, zmianę dotychczasowej hierarchii stratyfikacyjnej, 
kryzys wymiaru sprawiedliwości i napływ cudzoziemców. Por. Piotr Sztompka, 
Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji. Instytut Studiów Politycz
nych PAN 2000, s. 66-71.
9 Ibidem, s. 23.

Spojrzenie na trudny dla społeczeństwa okres z perspektywy bar
dziej ogólnej, bez rozdzielania poszczególnych zdarzeń oraz ich efek
tów na osobne kategorie, prowadzi do wniosku, że znacznie płodniejsza 
w tym wypadku będzie pierwsza część definicji. Uwypukla ona moment 
zaburzenia dotychczasowego porządku społecznego, co prowadzi do za
kwestionowania skuteczności dotychczasowych sposobów postępowania 
oraz pojmowania rzeczywistości. Negatywnie wartościowany stan wy
wołany przez tak zdefiniowaną traumę będzie trwał tak długo, jak długo 
nie ukonstytuują się nowe praktyki kulturowe, które zostaną uznane za 
„rutynowe sposoby postępowania oraz relewantne nawyki myślowe”.
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Jeśli sprowadzimy traumę do jej pierwotnego doświadczenia, analiza 
tego zjawiska społecznego będzie koncentrowała się w pierwszym rzę
dzie na jego symptomach, aby dopiero później odwołać się do przyczyn 
zdiagnozowanych stanów, postaw oraz zachowań. Dla socjologii efekty 
działania traumy ujawniają się w statystykach mierzących poziom ży
cia społecznego w różnych jego wymiarach. W badaniach kulturowych 
skutki załamania się dotychczasowego porządku społecznego lokują się 
bezpośrednio w sferze zainteresowania przedmiotu badań, jakim jest wy
brany dyskurs. W przypadku dyskursu dramatycznego, podobnie zresztą 
jak w innych porządkach aktywności artystycznej, traumatycznym do
świadczeniom z przestrzeni społecznej towarzyszą utwory artystyczne 
często szokujące swoją negacją dotychczasowych norm oraz wartości 
estetycznych. Chęć mierzenia się z nową rzeczywistością, łącząca się 
z potrzebą jej współtworzenia, przyczynia się w wykładni historii litera
tury do powstawania dzieł o wyjątkowej wartości artystycznej. Kryzys 
pełni zatem funkcję zaczynu, twórczego fermentu, który zapewnia roz
wój sztuki, wpływając na jej żywotność. Sam moment kryzysu szybko 
jednak zostaje wymazany z pamięci kultury, której historia wspiera się 
na rusztowaniu z dzieł istotnych oraz wybitnych. Wielkie cierpienia od
ciskają się w „wielkich dziełach”.

Tymczasem kryzys twórczy posiada także swoje drugie, nieme ob
licze, składające się z niezliczonego zbioru nieudanych prób, niezado
walających dokonań oraz zaniechań. Porażki te stają się przedmiotem 
zainteresowania w zasadzie jedynie wtedy, gdy torują drogę do uzna
nych osiągnięć, zapisanych przez potomnych na kartach historii. Taka 
perspektywa zaciera jednak w znacznym stopniu ich kulturowy wymiar, 
traktując je najczęściej zaledwie jako wprawki do późniejszych arcy
dzieł. Tymczasem okres konstruowania nowego dyskursu artystycznego 
ujawnia powiązania z szerokim spektrum kultury, jakie z perspektywy 
późniejszej, uformowanej już twórczości wysokiej - o ile etap ten zo
stanie w ogóle osiągnięty - nie zawsze daje się dostrzec. W kontekście 
zagadnienia traumy stanowi zaś moment, w którym jest ona nie tyle 
przetwarzana przez kulturę wysoką, ile doświadczana jako brak rele
wantnych dla danej sytuacji kulturowej form ekspresji. Relewantnych, 
a zatem takich, które pozwolą na wyłonienie się dyskursu wyodrębnia
jącego się z przestrzeni kulturowej i jednocześnie rozpoznawanego jako 
reprezentatywny - choćby częściowo - dla danego czasu.
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4. Cykliczność doświadczania traumy

Pojęcie traumy, które pojawia się we współczesnej socjologii oraz 
kulturoznawstwie na określenie wstrząsających, niezwykłych wyda
rzeń historycznych, pozwala spojrzeć nieco szerzej na relacje między 
faktem historycznym a procesem jego doświadczania. W ramach swojej 
redukcjonistycznej perspektywy doskonale broni się przejrzysty i nie- 
wymagający tłumaczenia model, w którym wyjątkowe przeżycie okre
su młodości, jakie stało się udziałem niektórych pokoleń, wpływa na 
kształt ich późniejszej aktywności społecznej oraz kulturowej. Pytanie 
o wpływ wojny na postawy życiowe grupy młodzieży, która swoje młode 
lata spędziła na froncie, znajduje klarowne odpowiedzi w badaniach póź
niejszej aktywności tej grupy, potwierdzanych szczególnie w perspekty
wie porównawczej, jaką wyznaczać może na przykład część młodzieży, 
która wojnę przeżyła poza polami bitewnymi. Jest rzeczą oczywistą, że 
wydarzenie takie jak wojna pozostawia trwały ślad w psychice grup, 
które doświadczyły tego koszmaru. Dlatego nietrudno odnaleźć wspól
ne - w ujęciu statystycznym - cechy charakteru dla osób dzielących 
w młodości podobnie wstrząsające doświadczenia. W wymiarze twór
czości artystycznej nietrudno także wskazać na pewną grupę autorów 
oraz tekstów, dla których niedawne wyjątkowe wydarzenia stanowią 
główny fundament twórczości. Tak uproszczony model, sprowadzony 
do oczywistości wpływu, wszędzie tam, gdzie udaje się go odnaleźć, nie 
oddaje jednak złożoności procesu funkcjonowania traumy w kulturze.

Przywoływane dotychczas przykłady koncentrowały się wokół wy
darzeń, których gwałtowność wyrastała ponad codzienny porządek ży
cia społecznego. Wymagały one tym samym wytworzenia nowych form 
ekspresji, które pozwoliłyby na przepracowanie wywołanej wydarze
niami traumy. Jak jednak dowodzi LaCapra, obecność traumy w życiu 
społecznym nie zamyka się w krótkim czasie od jej zaistnienia do wy- 
eksplikowania w wybranym systemie symbolicznym. Zwraca on uwagę 
na sytuację, w której dochodzi do jej międzypokoleniowego przekazy
wania „poprzez często nieświadome procesy utożsamiania - szczegól
nie z bliskimi. W sytuacji takiej może dojść do ponownego przeżywania 
widomych, posttraumatycznych symptomów wydarzeń i doświadczeń, 
których się bezpośrednio nie przeżyło”10. Przytoczona refleksja LaCapry 

10 Dominik LaCapra, op. cit., s. 61.
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odsłania dualizm funkcji symbolicznej wobec wydarzeń traumatogen- 
nych. Język oraz inne środki ekspresji stanowią bowiem nie tylko na
rzędzie przepracowania traumy, ale równocześnie mechanizm jej od
nawiania. W konsekwencji dochodzi czasem do „opętania przeszłością 
i ponownego przeżywania widomych posttraumatycznych symptomów 
wydarzeń i doświadczeń, których się bezpośrednio nie przeżyło”". Dys
kursy artystyczne stanowią zatem swoisty rezerwuar doświadczeń trau
matycznych, które w dużej mierze właśnie dzięki nim istnieją w społecz
nej świadomości. Twórczość przetwarzająca traumę pełni więc nie tylko 
funkcję emotywną, ale równocześnie zmierza do dzielenia się ową trau- 
mą z odbiorcą, do swoistego zarażenia go doświadczeniem, które legło 
u źródeł danego dzieła. Proces „zarażania” odbiorcy dotyczy zresztą tak
że innych rodzajów doświadczeń zawartych w dyskursie artystycznym, 
który - zgodnie z przypisaną mu przez Julię Kristevę funkcją - służy 
budowaniu „wspólnoty osób mówiących oraz czujących”11 12.

11 Ibidem.
12 Julia Kristeva, Czarne słońce. Depresja i melancholia, tłum. Michał Paweł 
Markowski, Remigiusz Ryziński, wstęp Michał Paweł Markowski, Uni
versitas 2007, s. XLV.

Podwójna funkcja, jaką pełni dyskurs artystyczny - wyrażania oraz 
przekazywania doświadczenia - podważa prosty porządek linearny, 
który prowadzi od wydarzenia (faktu historycznego) do jego dyskursyw- 
nego opracowania (stanowiącego istotny aspekt procesu przeżywania 
rzeczonego wydarzenia). Doświadczanie danego wydarzenia nie ograni
cza się bowiem do momentu bezpośredniej z nim styczności, ale rozwija 
się właśnie w dyskursach, które zarówno w indywidualnym, jak i wspól
notowym wymiarze kształtują jego obraz. Doświadczenie rozwija się za
tem w czasie w formie jego kolejnych dyskursywnych opracowań, także 
w interakcji z innymi podmiotami. O ile zatem w przypadku niektórych 
wydarzeń historycznych można wyznaczyć moment ich końca, o tyle ka
tegoria traumy zaciera granicę między bezpośrednim przeżywaniem da
nej chwili historycznej a kształtującym się na jej bazie doświadczeniem, 
które może przekraczać granice samych wydarzeń, a także powracać lub 
odradzać się, jak postuluje LaCapra, w kolejnych pokoleniach. Odradza 
się ono nie tyle jako pamięć o minionych dziejach, ile jako rodzaj „opę
tania przeszłością”, powodowanego perswazyjną siłą dyskursów, wyra
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stającą z potrzeby dzielenia się swoim doświadczeniem z innym człon
kami wspólnoty (podmiotami poddanymi działaniu tychże dyskursów)13. 
Tym samym linearny porządek rozwoju danej społeczności, znaczony 
od czasu do czasu wyjątkowymi wydarzeniami, po których następuje 
okres aktywizacji twórczej, służącej przepracowaniu pozostałej po nich 
traumy, zmienia się w złożony układ nawrotów oraz kontaminacji. Fun
damentem owych nielineamych procesów pozostaje opisana powyżej 
specyfika traumy, jednak bezpośrednie przyczyny owych nieregularnych 
nawrotów leżą w złożoności zagadnienia, ujawniającej się w szerokiej 
perspektywie kulturowej. Składają się na nią powiązane wzajemnie dys
kursy, które jednak w różny sposób, w różnych interwałach czasowych 
i często w różnym celu przetwarzają wcześniejsze doświadczenia dzielo
ne przez daną wspólnotę kulturową.

13 W niektórych przypadkach dochodzi do świadomego i celowego wykorzystywa
nia siły perswazyjnej różnych typów działań symbolicznych w celu uformowania 
dyskursów, które w zamierzony sposób wpłyną na krąg osób poddanych ich oddzia
ływaniu. Z taką sytuacją mamy do czynienia choćby w przypadku polityki historycz
nej, ale także w praktyce dydaktycznej. Możliwość intencjonalnego kształtowania 
przestrzeni dyskursywnej w celu budzenia określonych odczuć wśród wspólnoty po
dzielającej daną przestrzeń nie podważa jednak zasadniczej dla niniejszego wywodu 
tezy o możliwości powrotu do wcześniejszego okresu poprzez wzbudzenie choćby 
częściowej traumy wśród grupy pokoleniowej, dla której podstawa tejże traumy sta
nowi odległą historię.
14 Konstatacja ta nie oznacza obiektywizacji wiążącej się z uznaniem pewnych 
szczególnych wydarzeń za niekwestionowane źródła traumy. Pisząc o „istnieniu w his
torii kultury szczególnych wydarzeń”, zwracam jedynie uwagę na fakt, iż w więk
szości dotychczasowych opracowań historycznych różnych przejawów kultury po
wiązanie to stanowi istotny element ustanawianego porządku lub przynajmniej jest 
potwierdzane poprzez jego wyróżnienie spośród całego ogromu zjawisk i poddanie 
analizie.

Choć kategorie wydarzenia, doświadczenia i dyskursu łączą się ze 
sobą na wiele sposobów, trudno zanegować fakt istnienia w historii kultu
ry wydarzeń szczególnych14, znajdujących swoje odbicie w następującej 
bezpośrednio po nich aktywności twórczej. Ich wyjątkowość zbyt często 
jednak przyczynia się do postrzegania takich zjawisk jako wyizolowa
nych. Tymczasem ich osadzanie się w dominujących formach kultury 
stanowi wynik działania olbrzymiej siatki dyskursów oraz wzajemnych 
wpływów konkurujących ze sobą sił. Wcześniej wspomniałem o uwikła
niu związanym z funkcjonowaniem mechanizmu międzypokoleniowego 
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przekazywania (podtrzymywania) traumy. Mit traumatogennych wyda
rzeń przesłania jednak często także wpływ warunków zastanych przez 
grupę społeczną, która w takiej chwili historycznej uczestniczy (przeży
wa ją). Koncentracja na anarchizującej sile szokujących wydarzeń pro
wadzi nierzadko do przyjęcia perspektywy, w której poddanych takim 
bezpośrednim doświadczeniom ludzi postrzega się jako pozbawionych 
odpowiednich środków wyrazu oraz wzorców zachowań. Tymczasem 
modele możliwych postaw wobec nieoczekiwanej, niszczącej dotychcza
sowy porządek burzy dziejowej często istnieją i bywają przywoływane 
przez doświadczające jej pokolenia. Jednym ze znanych zewnętrznych 
przejawów odwołania się do historycznego wzorca było noszenie przez 
Polaków przeżywających traumę wprowadzonego w 1981 roku stanu 
wojennego czarnych krzyżyków z orłem w koronie, które nawiązywały 
do biżuterii powstańczej z okresu po powstaniu styczniowym. Tym spo
sobem polscy opozycjoniści nie tylko odwołali się do znanego sposobu 
wyrażania swojej postawy obywatelskiej, ale także utworzyli rodzaj po- 
nadhistorycznej wspólnoty ze swoimi poprzednikami, którzy zmagali się 
z podobnymi doświadczeniami w XIX wieku.

Traumatogenne wydarzenia skłaniają bowiem do poszukiwania od
powiednich wzorców w historii. Jednak nawet wtedy, gdy nie docho
dzi do odtworzenia postaw lub modeli utrwalonych przez historię, ich 
oddziaływanie na współczesną sytuację może ujawniać się w szerszym 
spektrum przestrzeni dyskursywnej.

Taką właśnie sytuację przynosi wyznaczający perspektywę histo
ryczną niniejszej książki rok 1989, w którym doszło do gwałtownej prze
miany systemowej. Nowa rzeczywistość, jaka nastała w wyniku umowy 
zawartej przy okrągłym stole, została poddana próbom oswojenia, które 
-jak dowodzi Przemysław Czapliński - opierały się w znacznej mierze 
na przywoływaniu analogii do 1918 oraz 1956 roku: „Prozę lat dziewięć
dziesiątych zestawiano z powieściami Dwudziestolecia międzywojenne
go, zaś «bruLionowców» z futurystami”15. Odpowiedź na pytanie, na 
ile porównania te znajdują swoje uzasadnienie w dyskursach literaturo
znawczych, wykracza poza rozstrzygnięcia istotne dla niniejszej książki. 
Jednak opisane przez Czaplińskiego praktyki interpretacyjne, oparte na 
odpowiednio dobieranych analogiach historycznych, dowodzą po pierw

15 Przemysław Czapliński, Świat podrobiony..., s. 22-23.
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sze, że .język początku” po wstrząsie historycznym nie musi powstawać 
w próżni i z niczego, po drugie zaś odsłaniają mechanizm dyskursywny, 
w którym analogia funkcjonuje jako kategoria uprzednia względem li
terackich artefaktów. W konsekwencji modele kulturowe utrwalone we 
wcześniejszym okresie historycznym mogą splatać się ze współczesnym 
dyskursem literackim niezależnie od jego cech specyficznych, gdyż po
jawiały się na mocy oczekiwań kształtujących się w ramach dyskursów 
zewnętrznych względem samej literatury.

Niezależnie zatem od klarownego w miarę porządku, jaki wyzna
czają wstrząsające dla danej społeczności wydarzenia, ze względu na 
brak możliwości wyznaczenia granicy ich przeżywania, wynikający 
z mechanizmu podtrzymywania oraz odradzania się symptomów traumy 
(ale również innych stanów powodowanych szczególnymi wydarzenia
mi w naszym życiu), a także z asynchronii rozwoju konkurujących ze 
sobą dyskursów - konsekwencje owych wydarzeń charakteryzują się 
niemożliwym do dookreślenia uwikłaniem w szerokie spektrum dyskur
sów kulturowych.

5. Porządek źródeł kształtujących kategorię pokolenia

Wyłonienie się po 1989 roku wizerunku i świadomości nowego po
kolenia postrzegane może być zatem nie tyle jako konsekwencja wy
branych zdarzeń historycznych lub zjawisk politycznych, ile raczej jako 
wynik stałej pracy dyskursów kształtujących samoświadomość polskie
go społeczeństwa czy refleksji nad własną tożsamością. Jej wartość leży 
nie tyle w ostatecznym doprecyzowaniu przedmiotu, ile w szukaniu dys
kursów - w tym przypadku dyskursu dramatycznego - które pozwalają 
uporać się z sytuacją niedookreśloności, czyli braku języka mówienia 
o nas samych i naszych doświadczeniach. Języka, który mógłby zostać 
rozpoznany jako adekwatny i istotny w zaistniałej sytuacji.

Przeniesienie części ciężaru zainteresowania na sam proces mówie
nia o nas samych i otaczającej nas rzeczywistości, czy - szerzej rzecz 
ujmując - jej wytwarzania, nie uwalnia od odpowiedzi na pytanie, jaki 
typ wizerunku Polaków jest ustanawiany jako efekt pracy analizowa
nych dyskursów. Opisywane powyżej uwikłanie doświadczeń danego 
pokolenia w szerokie spektrum odniesień oraz dyskursów kulturowych 
skłania z jednej strony do przyjęcia szerokiej kategorii tożsamości Po
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laków jako przedmiotu wyznaczającego horyzont analityczny dyskursu 
dramatycznego. Z drugiej jednak strony trudno pominąć podejmowane 
w dyskursach naukowych oraz samych tekstach dramatycznych pró
by nakreślenia wizerunku wybranych grup społecznych, które składa
ją się na obraz pokolenia wyrastającego w trudnym okresie przemian. 
W dalszej części refleksji nad dyskursem dramatycznym kształtującym się 
w okresie transformacji Polski po 1989 roku ogólnym punktem odnie
sienia dla prowadzonych anąliz będzie zatem zagadnienie rodzącej się 
tożsamości, a także wyraźnie kreślony obraz kształtującego się w nowej 
Polsce pokolenia. Obraz wyłaniający się z samych tekstów dramatycz
nych, dyskusji prasowych i socjologicznych oraz popularnych wzorców, 
które ugruntowały się w niektórych krajach zachodnich.

Ta kolejność dochodzenia do interesującego nas wizerunku poko
lenia w ramach dyskursu dramatycznego wskazuje na korpus tekstów 
dramatycznych jako pierwotne źródło pochodzenia interesujących nas 
grup społecznych. W ujęciu dyskursywnym ważniejszy jednak od sa
mych dramatów, stanowiących całościowe wypowiedzi narzucające 
ramy pewnej współczesnej formy dramatycznej, jest towarzyszący im 
kontekst kulturowy. Kontekst ten wyznaczają aktorzy społeczni poprzez 
swoje wypowiedzi i spory (negocjacje) wokół współczesnego dramatu 
oraz zagadnień związanych z wizerunkiem kolejnych pokoleń. Takie 
uprzywilejowanie kontekstu wobec samego przedmiotu badań pozwala 
jednocześnie uwydatnić komparatystyczny wymiar analiz. Pewne „na
rzucone” z zewnątrz postrzeganie wizerunku pokolenia konfrontuje się 
tu następnie z praktykami ujawniającymi się w samych tekstach drama
tycznych. Oczywiście wybór wizerunku pokolenia nie stanowi decyzji 
arbitralnej. Uzasadnienie funduje się, zgodnie z metodą zaczerpniętą 
z koncepcji „zagęszczonego opisu”, na pozornie słabych powiązaniach, 
pozwalających jednak na relewantną refleksję nad statusem oraz miej
scem dyskursu dramatycznego w procesie stanowienia tożsamości poko
leniowej po 1989 roku.

6. Modelowe „pokolenie X”

Punktem odniesienia dla dyskursu rozwijającego się wokół nowej 
tożsamości Polaków będzie wizerunek „pokolenia X”, jaki ukształtował 
się w przestrzeni kulturowej społeczeństw zachodnich. Tak jednoznacz
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ny wybór nie wiąże się jednak z negacją obrazów innych pokoleń, jakie 
opisują nauki społeczne. Prowadzone w dalszej części książki rozważa
nia oraz analizy będą stanowiły tylko jedno z możliwych, modelowych 
ujęć dyskursu dramatycznego skupiającego się wokół zagadnień związa
nych z tożsamością, a w szczególności kategorią pokolenia.

„Pokolenie X” wybieram nieprzypadkowo jako kontekst dla mo
ich analiz. Istnieje kilka powodów, dla których jego wizerunek zajmuje 
miejsce szczególne zarówno w refleksji nad współczesnym społeczeń
stwem, jak również w analizie przemian, jakie zaszły w Polsce w okre
sie transformacji systemowej. Pokolenie to obejmuje osoby urodzone 
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych w USA, które doświad
czyły dotykających w tym czasie Stany Zjednoczone kryzysów ener
getycznych oraz finansowych. W sferze kulturowej swoją popularność 
„Iksy” zdobyły dzięki wydanej w 1991 roku książce Douglasa Coup- 
landa16, który - sam urodzony w 1961 roku - nakreślił obraz swoich 
północnoamerykańskich rówieśników. Początkowo zaplanowany jako 
praktyczny przewodnik dla dwudziestolatków projekt rozwinął się 
w szereg opowiadań, które jako całość, bez specjalnej promocji, w krót
kim czasie zdobyły pozycję bestsellera na rynku amerykańskim. Później
sze nawiązania do pokolenia sportretowanego przez Couplanda, szcze
gólnie w postaci obrazów filmowych, upowszechniły jego wizerunek 
także w innych krajach. W konsekwencji „pokolenie X” jest jak dotąd 
ostatnim tak powszechnie rozpoznawalnym opisem grupy społecznej, 
której przyszło żyć w warunkach współczesnej cywilizacji.

16 Douglas Coupland, Pokolenie X. Opowieści na czasy przyśpieszającej kultury, 
tłum. Jan Rybicki, Prószyński i S-ka 1998.

Tak duża popularność decyduje o silnej pozycji obrazu tego pokole
nia w dyskursach podejmujących temat tożsamości współczesnych spo
łeczeństw. Pokolenia późniejsze opisywano często jako następujące po 
„Iksach”, co podkreślano oznaczaniem kolejnych roczników następują
cymi w alfabecie po literze „x” indeksami „y” i „z”. Opisy grup społecz
nych w innych krajach często nawiązują do wzorca amerykańskiego, co 
sugerują już choćby same ich nazwy. Polskie „pokolenie nic” czy póź
niejsze „pokolenie zero” różnią się w wielu aspektach od amerykańskich 
„Iksów”, jednak podnoszony w ich określeniach brak - nic, zero - na
wiązuje do postawy „Iksów” oraz ich strategii wymykania się wszelkiej 
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opresji społecznej, która mogłaby im „coś” narzucić - wybrany model 
postępowania, właściwy system wartości itd. Na gruncie - na przykład - 
mody taka postawa określona została mianem wyglądu zerowego, który 
stanowi nie tyle protest przeciwko tradycyjnemu sposobowi pojmowania 
estetycznego wyglądu, co raczej sposób zlekceważenia tej sfery życia 
społecznego: „Co do włosów iksy nie nadużywają szamponu, nie bawią 
się w starannie przemyślane grzywy w stylu hard rock - włosy powinny 
być tłuste, przydługawe, nie uczesane”. Najistotniejsze dla strategii „wy
glądu zerowego” pozostaje wytłumaczenie takiego stanu rzeczy, które 
brzmi: „A... fryzjer, ok... znowu zapomniałem!”17. Te same pojęcia 
oraz określenia przenikają zatem do charakterystyk grup pokoleniowych 
w różnych krajach i choć ich sens często nie oznacza tego samego - 
w Polsce „nic” było nacechowane zdecydowanie negatywnie - to jednak 
ustanawiają one pewne powiązania, które zmuszają co najmniej do roz
poznania różnic kryjących się pod podobnie brzmiącymi zapożyczonymi 
nazwami.

17 Maciej Cydzik, Pokolenie X (X-Generation), „Pismo PG” 1998, nr 4, s. 10. 
Hartmut Griese, Socjologiczne teorie młodzieży. Wprowadzenie, tłum. Jacek

Dąbrowski, Oficyna Wydawnicza Impuls 1996, s. 125.

Oczywiste różnice w doświadczeniu amerykańskich „Iksów” oraz 
młodszych zaledwie o dekadę Polaków nie zmieniają jednak faktu, że 
obie grupy żyją w bardzo ujednoliconej przestrzeni cywilizacyjnej. Nie
miecki socjolog Friedrich H. Tenbruck zwraca uwagę na to, że „mło
dzież we wszystkich społeczeństwach uprzemysłowionych jest podobna. 
Następuje zjawisko konwergencji młodzieży krajów uprzemysłowio
nych, spowodowane tym, że warunki życia w tych krajach są do siebie 
dość podobne, mimo różnic narodowych i etnicznych”18. Polacy, których 
okres młodości przypada na czas transformacji, dorastali w nieco innych 
warunkach niż ich rówieśnicy zza zachodniej granicy. Dystans do krajów 
zachodnich, jaki przyszło nadrabiać społeczeństwu polskiemu, bardzo 
szybko zmieniał się na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Dostęp do 
informacji oraz dóbr konsumpcyjnych, chociażby tych gorszej jakości, 
sprawiał, że życie w Polsce w coraz większym stopniu upodabniało się 
do tego, jakie toczy się w krajach zamożnych. Jednocześnie koniecz
ność przyspieszonego przekształcania Polski wedle modelu demokracji 
zachodniej z jednej strony doprowadziła do dramatyzacji tego procesu, 
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z drugiej - do kryzysów gospodarczych, politycznych oraz społecznych. 
Tym samym gorzkie doświadczenie bezrobocia oraz konieczności po
dejmowania prac poniżej swoich kwalifikacji sprawiło, że sytuacja mło
dych Polaków pod koniec XX wieku przypominała położenie młodych 
Amerykanów wchodzących w życie na przełomie lat osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych.

Obok wymiaru ekonomicznego wspólną płaszczyznę doświadczenia 
bardzo szybko zaczęły wyznaczać pojęcia i koncepcje charakterystycz
ne dla dyskursu opisującego rzeczywistość postindustrialną, a zarazem 
krytyczną. Pojęcia z zakresu zachodniej socjologii oraz filozofii kultury 
przeniosły się poza granice dyskursu naukowego. Stały się częścią co
dziennej mowy Polaków, używano ich również w mediach. Niezależnie 
zatem od faktycznego etapu rozwoju Polski takie hasła, jak mcdonaldy- 
zacja, koniec historii, symulakrum czy globalna wioska, stały się wspól
nymi określeniami, funkcjonującymi także w refleksji Polaków nad rze
czywistością, w której żyją. Jednakże nie można ulegać złudzeniu co 
do jednorodności obrazów świata ze względu na podobieństwo języka. 
Po pierwsze, w wielu przypadkach te same terminy mają diametralnie 
różne znaczenie w zależności od kraju, w jakim funkcjonują. Na przy
kład ukształtowane w Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie ważne dla 
współczesnego dyskursu społecznego określenie „polityczna popraw
ność” posiada zupełnie inny sens w Polsce. Po drugie, sama konwencja 
nowoczesnego ujmowania otaczającej nas rzeczywistości niesie ze sobą 
spory ładunek autoironii, co podważa zasadność wielu rozpoznań, gdyż 
opierają się one często nie tyle na wyliczeniu cech charakterystycznych, 
ile na uwypuklaniu sprzeczności tkwiących w języku tworzącym obraz 
współczesnego świata. Dystans wobec prób zamknięcia doświadczenia 
pokolenia „Iksów” w zbiorze istotnych definicji dobrze oddaje towarzy
szący opowiadaniom Couplanda słownik „pokolenia X”. Ujawniając 
lekceważenie wobec tabu społecznych, które stabilizują relacje między
pokoleniowe, a także drwiąc sobie z naukowej formy dyskursywnego 
porządkowania rzeczywistości, Coupland zamieszcza jawnie absurdalne 
definicje niektórych sformułowań, przypisując przeciwstawnym termi
nom tak samo brzmiące objaśnienia. I tak na przykład „niedosyt histo
rii” to: „Życie w czasach, w których nic się nie dzieje. Główne objawy 
to uzależnienie od gazet, czasopism i wiadomości telewizyjnych”; na
tomiast „przesyt historii” to: „Życie w czasach, w których nic się nie 
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dzieje. Główne objawy to uzależnienie od gazet, czasopism i wiadomo
ści telewizyjnych”19. Niestałość, niepewność oraz rozmycie obrazu ży
cia „Iksów”, wynikające z ujawnianych przez Couplanda sprzeczności 
językowych, wpisują się zarówno w ogólną specyfikę wizerunku tego 
pokolenia, jak również szerzej - w stosunek do języka jako narzędzia 
porządkowania rzeczywistości, który co najmniej od czasów postmoder
nizmu traktowany jest ze szczególną podejrzliwością.

19 Douglas Coupland, op. cit., s. 37.

Pozycję wizerunku pokolenia „Iksów” na polu szerszej refleksji nad 
współczesną rzeczywistością określa także wyjątkowa mnogość dyskur
sów, które kreślą wielostronny obraz tej grupy społecznej. „Iksy”, wpisu
jąc się w ściśle określone ramy czasowe, wyznaczone w ustanawianym 
przez nauki społeczne kalendarzu pokoleniowym, funkcjonują jedno
cześnie jako grupa, którą określają doświadczenia kryzysów ekonomicz
nych w Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie postawa zazdrości wo
bec pokolenia rodziców, których życie przypadło na okres wyjątkowej 
prosperity i którzy nie zamierzają odstępować zdobytych przez siebie 
pozycji na rzecz młodszej generacji. Charakter „Iksów” cechuje także 
specyficzne połączenie pragmatyzmu z krytyczną postawą wobec życia, 
co skłania do spojrzenia na to pokolenie w kontekście dyskursu kryty
ki kulturowej. Młodzi ludzie na początku lat dziewięćdziesiątych stali 
się także niepokojącą dla marketingu grupą nietypowych konsumentów. 
Stąd jej częsta obecność w refleksji ekonomicznej rozwijanej przez spe
cjalistów z tej dziedziny w latach dziewięćdziesiątych. Konsekwentnie 
tę grupę próbował objąć dyskurs mody, jeden z najważniejszych dla 
ekonomii, a zarazem kształtowania się tożsamości grupowej. To właśnie 
specyficzny sposób ubierania się wyrastający z kultury grunge, a jedno
cześnie opór wobec dotychczasowych schematów marketingu stanowią 
najlepszy przykład charakterystycznej strategii pokolenia „Iksów”, która 
pozwala im stawać ponad dotychczasowymi porządkami społecznymi 
oraz kulturowymi. Różnorodność spojrzeń na „pokolenie X” jest dopeł
niona mnogością dyskursów artystycznych - obejmujących film, litera
turę fabularną oraz dramat - w ramach których starano się uchwycić spe
cyfikę tej grupy młodzieży. Pokolenie „Iksów” pozostaje zatem obecne 
w większości dyskursów kluczowych dla refleksji kulturowej.
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Odbiegający od standardowych modeli pokolenia wizerunek „Ik
sów” pozwala także na rozwijanie refleksji nad specyfiką współczesnego 
społeczeństwa w wymiarze diachronicznym. Po raz pierwszy określenie 
omawianej grupy pojawiło się w pracy Jane Deverson i Charlesa Hamb- 
letta Generation X w 1964 roku i od tej pory stanowi emblemat, który 
powraca w wypowiedziach podejmujących próby nakreślenia warunków 
życia oraz postawy młodych ludzi. Dzieje się tak choćby w refleksji Zyg
munta Baumana. W książce z 2003 roku Życie na przemiał zastanawia 
się on nad tym, jak w nowej rzeczywistości radzi sobie młode pokole
nie, które - podążając za książką Couplanda - również oznacza symbo
lem „X”. Dla refleksji nad współczesnym polskim dramatem, dla które
go jako punkt odniesienia obrany został moment publikacji antologii Po
kolenie porno..., nie bez znaczenia pozostaje fakt, że książka Baumana 
wydana została także w 2003 roku.

7. Historia terminu „pokolenie X”

Dzieje określenia „pokolenie X” stanowią istotną składową refleksji 
nad życiem współczesnego społeczeństwa i są według mnie kolejnym 
argumentem przemawiającym za wyborem tej kategorii jako głównego 
punktu odniesienia dla analizy dyskursu dramatycznego w kontekście 
kulturowym. Stanowi ona jednocześnie dobry punkt wyjścia dla poszu
kiwania elementów relewantnych w dyskursie dramatycznym.

Jak już wspomniałem, terminu „pokolenie X” po raz pierwszy użyli 
Jane Deverson i Charles Hamblett w 1964 roku. W swojej książce Ge
neration Xprzedstawili wyniki badań obejmujących brytyjską młodzież, 
która nie wierzyła w Boga, nie lubiła królowej i nie szanowała rodzi
ców20 21. Dwadzieścia lat później tym samym określeniem posłużył się 
Paul Fussell w wydanej w 1983 roku książce Class. A Guide Through the 
American Status System2'. Do swojego opisu struktury klasowej społe
czeństwa Ameryki lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych wprowadził 
kategorię „Iksów”, oznaczając nią tę grupę społeczną, która wymyka 

20 Jane Deverson, Charles Hamblett, Generation X: What’s Behind the Re
bellious Anger of Britain's Untamed Youth, Gold Medal 1964.
21 Paul Fussell, Class. A Guide Through the American Status System, Touchstone 
1983.
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się - czy może jedynie stara się wymknąć - ustalonemu porządkowi, 
pozwalającemu na zidentyfikowanie każdej jednostki jako reprezentanta 
określonej klasy społecznej. Do powszechnej świadomości Ameryka
nów pojęcie to trafiło dekadę później za sprawą wspominanej już wie
lokrotnie książki Douglasa Couplanda Pokolenie A'22 23, w barwny sposób 
opisującej specyfikę życia dorosłych dzieci amerykańskiego pokolenia 
prosperity, określanych także mianem baby-boomers11,.

22 Douglas Coupland, op. cit.
23 Określenie to odnosi się do grupy ludzi urodzonych w USA podczas powojennego 
wyżu demograficznego w latach 1946-1964.

Pojawiający się w nazwach kolejnych pokoleń znak „X” symbolizu
je labilność charakteru danej grupy oraz brak możliwości dopasowania 
jej przez badaczy do znanych dotychczas modeli. W przypadku De ver
son i Hambletta źródłem tego braku jest szokująca dla badaczy postawa 
młodzieży kontestującej stary porządek. Natomiast Fussell próbował 
scharakteryzować postawę, która nie daje się ująć w żaden schemat de- 
skryptywny, gdyż polega na negacji wszelkiego porządku klasowego 
oraz na podejmowaniu próby ucieczki z niego, ale bez tworzenia nowej 
grupy społecznej w postaci na przykład kontrkultury. Każda grupa kontr- 
kulturowa pozostaje bowiem w gruncie rzeczy pewnego rodzaju klasą 
lub co najmniej buntem przewidzianym przez porządek społeczny. Z ko
lei bohaterowie Couplanda to uciekinierzy ze współczesnej cywilizacji. 
Andy, Clair i Dag żyją na przedmieściach Palm Springs w Kalifornii 
i opowiadają sobie bajki o współczesnym świecie. Ich doświadczenie 
oraz charakter odpowiadają w znacznym stopniu opisom socjologicznym 
„pokolenia X”, jednak ich ironiczny typ refleksji nad własnym życiem 
oraz zbiór haseł przeplatających się z narracją - stworzonych przez Coup
landa dla oddania specyfiki świata bohaterów jego książki - uwydatnia
ją dystans „Iksów” wobec ich własnego świata, zarówno w wymiarze 
deskryptywnym, jak i performatywnym. Ostatecznie w opisach socjo
logicznych jedną z cech specyficznych grupy młodzieży z przełomu lat 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych pozostaje pewna ich niedookreś- 
loność oraz postawa nieprzylegająca do dotychczasowych wzorców.

W Polsce pokoleniem o podobnych do „Iksów” cechach pozostaje 
o niecałą dekadę młodsze „pokolenie nic”. Termin stworzony został przez 
Kubę Wandachowicza, basistę grupy muzycznej Cool Kids of Death. 
W 2002 roku ogłosił on krytyczny wobec swojego pokolenia dwudzie
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stolatków manifest, wchłonięty następnie przez dyskurs socjologiczny, 
w ramach którego opis „pokolenia nic” wyrasta z analizy szerokiego zbio
ru głosów publicystycznych, odnoszących się do ukutego przez Wanda- 
chowicza terminu, oraz prowadzonych badań. Niektóre z podnoszonych 
przez socjologów cech tego pokolenia pokrywają się z tymi, które okreś
lają tożsamość amerykańskich „Iksów”. Jednak protokół rozbieżności 
ujęć deskryptywnych obu grup pokoleniowych nie odgrywa większej roli 
w analizie, w której punktem wyjścia do dalszych rozważań pozostaje 
szeroka przestrzeń dyskursywna, określająca istotne dla danego zagad
nienia perspektywy oraz typowe sposoby, w jakie się go ujmuje.

8. Korporacje w dramaturgii „pokolenia porno”

Poszukując relewantnych punktów wyjścia dla rozważań nad pokole
niem lub raczej pokoleniami żyjącymi na przełomie XX oraz XXI wieku, 
warto rozpocząć od instytucji korporacji, wokół której skupiły się dys
kursy podejmujące refleksję nad współczesną rzeczywistością społeczną. 
O wadze pojęcia korporacji świadczą zarówno teksty naukowe, jak i te 
określające dominujące perspektywy w sztuce popularnej. Nie bez zna
czenia pozostaje spore zainteresowanie korporacją wykazywane przez 
sztukę filmową, która od 1989 roku, a zatem od upadku ZSRR jako świa
towej potęgi, za głównego wroga obrała sobie właśnie międzynarodowe 
korporacje. Cała seria współczesnych produkcji eksploruje ten temat, co 
sprawia, że instytucja ta urasta do roli jednego z kluczowych elementów 
w naszym myśleniu o współczesnej rzeczywistości24. Także w poświę
conej „pokoleniu X” książce Couplanda znaleźć można obszerne opisy 
pracy w korporacji, od której uciekł główny bohater Andy. To z jego per
spektywy opisane zostały panujące tam warunki pracy, międzyludzkie 
relacje i specyficzny styl życia, a nawet pewien typ doświadczenia, by 
tak rzec - sensualnego, które rodzi się z pracy wśród „smrodu kseroko
piarek, korektora oraz papierów wartościowych”25.

24 Temat wrogiej korporacji pojawia się w wielu współczesnych filmach sensacyj
nych, takich jak Erin Brockovich, Syriana, Michael Claylon czy Furia. Zagrożenia 
związane z tą instytucją ukazują także filmy o charakterze dokumentalnym. Za waż
niejsze produkcje tego rodzaju, jakie ukazały się w Polsce, uznać należy: Doktrynę 
szoku. Drogę do Guantanamo, Aleję Snajperów i Na tym świecie.
25 Douglas Coupland, op. cit., s. 18.
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Korporacja kształtuje także polski dyskurs dramatyczny rozwijający 
się po 1989 roku, a zatem od chwili rozpoczęcia budowy kapitalizmu. 
Jest obecna jako główny temat utworów, a także jako przestrzeń, w któ
rej rozgrywa się akcja, oraz w postaci drobniejszych intruzji, poprzez 
które jej rudymenty wplatają się w całość dyskursu dramatu.

Jednym z popularniejszych dramatów o życiu kształtowanym, 
a być może odkształcanym przez pracę w korporacji jest Tiramisu Joanny 
Owsianko26. Premiera tej sztuki odbyła się w 2005 roku w Laboratorium 
Dramatu w Warszawie. Całość utworu składa się z monologów siedmiu 
bohaterek, odsłaniających ich wewnętrzne dylematy, oraz z komediowo 
zarysowanych scen zbiorowych, wypełnionych dialogami prowadzony
mi przez pracownice firmy marketingowej. Tiramisu jest nie tylko dra
matem, który wykorzystuje doświadczenie pracy w korporacji, ale tak
że spektaklem kierowanym do wyraźnie określonego kręgu odbiorców. 
Jego komediowo-naśladowczy potencjał doceniła miejska publiczność 
warszawska, która zapewniła mu długą żywotność na scenie. Przeryso
wane wizerunki bohaterek dostarczały z jednej strony dobrej zabawy, 
z drugiej zaś pretekstu do refleksji nad dramatycznym rozdźwiękiem 
między zewnętrznym wizerunkiem kobiet sukcesu a ich rozchwianym 
życiem emocjonalnym, będącym konsekwencją zindywidualizowanych 
doświadczeń poszczególnych postaci na scenie.

26 Joanna Owsianko, op. cit.
27 Tiramisu nasze powszednie, „Foyer” 2005, nr 4.

Kwestia wizerunku, jaki kreuje dramat Owsianko, wzbudziła szereg 
dyskusji o wydźwięku ideologicznym. W rozmowie z kwietnia 2005 roku 
prowadzonej przez Jacka Rakowieckiego doszło do ostrego sporu o spo
sób przedstawiania kobiet między Ireneuszem Krzemińskim a Magda
leną Środą, Hanną Samson i Kazimierą Szczuką, ostro krytykującymi 
dramat Owsianko27. Wysoka temperatura dyskusji oraz zasadniczy ton 
przytaczanych tez i ocen uwydatniły wagę w dużej mierze rozrywkowego 
utworu, a jednocześnie wpisały go w przestrzeń dyskursu krytycznego.

Krytyka sposobu przedstawienia kobiet w dramacie Owsianko ze
pchnęła na plan dalszy kwestie związane z presją modelu korporacyjne
go, którego wpływ sięga daleko poza mury agencji reklamowej, gdzie 
pracują bohaterki. Przyczyną zawężenia perspektywy jedynie do kwestii 
kobiecej - co w przywołanym sporze podniosły dyskutantki - bez wąt
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pienia pozostaje to, że przedstawicielkami osób pracujących w korpora
cjach są w dramacie Owsianko wyłącznie kobiety. Niezależnie jednak 
od takiej akurat selekcji, stanowiącej o komediowej atrakcyjności dzieła, 
która bez wątpienia uwypukla kwestię wizerunku kobiet we współczes
nej Polsce, Tiramisu dobrze oddaje specyfikę ujmowania korporacji 
przez najnowszy dyskurs dramatyczny, gdzie porządek korporacyjny 
splata się z osobistym życiem bohaterów. Kolejne monologi bohaterek 
Tiramisu stanowią rodzaj osobistej refleksji nad wybranymi najważniej
szymi doświadczeniami, są głosami osób starających się wyrwać poza 
schemat codziennych rozmów w firmie lub czasem - jak w przypadku 
Kreatywnej - zdradzają całkowite uzależnienie od dyskursu kariery, któ
ry w stu procentach opanowuje nawet jej osobiste refleksje i marzenia. 
Sztuczność języka, jakim posługują się na co dzień bohaterki, ujawnia 
się przede wszystkim w ich monologach. Bezwzględnie profesjonalna 
Menadżerka, która nie waha się mobilizować swoich pracownic przy 
użyciu wulgaryzmów, wygłasza nagle nadzwyczaj wzruszające osobiste 
wyznanie, w którym wyjawia historię swojego życia intymnego. Fałsz 
indywidualnego występu Kreatywnej tkwi w karykaturalności języka, 
jakim się ona posługuje: „Najważniejsze to mieć dobre entrée. Ja zawsze 
mam dobre entrée. Dbam o to. Inaczej w ogóle nie ma po co bywać”28. 
Z kolei w przypadku Dyrektorki brak zaufania do jej wyznań bierze się 
z naiwnej próby stworzenia wizerunku wyluzowanej profesjonalistki. Jej 
przywitanie, kierowane do odbiorcy dramatu: „Hi everybody! Nazywam 
się Zdzisława. (...) Moje życie jest idealne praca, dom”29, wpisuje się po 
trosze w zestandaryzowany układ CV, a po trosze w konwencje wystąpie
nia na korporacyjnym wieczorku zapoznawczym. Monologi kolejnych 
pracownic agencji marketingowej nie są wewnętrznie aż tak jednorodne. 
Pod powierzchnią mniej lub bardziej naiwnych form wypowiedzi można 
wyczuć poważniejsze, tragiczne wręcz problemy. Niezależnie od sposo
bu, w jaki zinterpretujemy wizerunek kobiet sukcesu z utworu Owsian
ko, jego charakterystyczną cechą pozostaje osaczenie refleksji nad ży
ciem jednostki przez szereg dyskursów generowanych przez instytucję 
korporacji. Zaczerpnięte z tych dyskursów schematy kreowania własnej 
kariery czy autoprezentacji - wypracowane przez specjalistów tworzą

28 Ibidem, ś. 365.
29 Ibidem, s. 376.
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cych porządek korporacyjny - łączą się z modelami prywatnych rozmów 
pracowników biur oraz samotnych rozważań nad własnym życiem, które 
odsłaniają znaczący wpływ modnych w danej firmie lub, szerzej rzecz 
ujmując, środowisku zawodowym gazet, programów telewizyjnych oraz 
innych mediów. W tym sensie język, jakim posługują się postacie, jest 
generowany przez określony typ korporacji, ale poszczególne modele 
ich wypowiedzi oraz postawy znajdują swoje źródło także w popular
nych w danym kręgu tekstach medialnych.

Z podobnej, spersonalizowanej perspektywy życie w rzeczywisto
ści korporacyjnej pokazują także inne dramaty z tego okresu. Pokolenie 
porno, któremu pierwsza w XXI wieku antologia dramatu polskiego za
wdzięcza swój tytuł, jest króciutkim satyrycznym obrazkiem środowiska 
młodych ludzi pracujących w mediach lub posiadających artystyczne 
ambicje. W pracy i w życiu prywatnym przybierają oni narzucaną od
górnie postawę dystansu wobec wszelkich działań i na każdym kroku 
manifestują zadowolenie ze swojej sytuacji. Kryjący się pod tym wize
runkiem rozpad więzi społecznych oraz jałowość wykonywanych prac 
ujawnia chociażby rozmowa młodej dziennikarki Agnes, która informuje 
swojego przyjaciela, że właśnie piszę przebojowy artykuł o tym, „gdzie 
najlepiej zrobić w Warszawie kupę”30. Informacja o raczej nietypowym 
temacie dziennikarskiego dochodzenia stanowi punkt wyjścia do żartów 
i dobrej zabawy, która do prowadzonej z przymrużeniem oka konwer
sacji o pracy wprowadza także inne tematy, związane z funkcjonowa
niem współczesnej rzeczywistości. W tej rozmowie dziennikarka opi
suje absurdalne zestawy dodatkowych usług dla klienta w barze „Smak 
sukcesu”, w którym po wykonaniu przez klienta czynności opisanej już 
w tytule artykułu obsługa „dyskretnie to usuwa, pakuje i oddaje przy 
wyjściu. (...) Przy którym dostaje się butelkę tlenową oraz próbkę wody 
toaletowej «Fanaberia» na bazie niebieskich różyczek rosnących w Sierra 
Leone”31. Fascynacja wszystkim, co nowe, a jednocześnie absurdalne, 
znajduje swój finał w pytaniu skierowanym przez Dżonnego do Agnes 
o to, czy da mu pudło, w którym trzyma pozostałość z wizyty w barze, 
kiedy opakowanie nie będzie jej już potrzebne. W tym zakresie zacho
wania młodych bohaterów oraz ich język ponownie przekraczają grani

30 Paweł Jurek, Pokolenie porno, [w:] Pokolenie porno..., s. 77.
31 Ibidem.
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ce dyskursu korporacji medialnych, dla których pracują. Wciąż jednak 
zobowiązania zawodowe, modele postaw oraz ekspresji wpływają na 
całość ich życiowej aktywności. Artykuł „o najlepszym miejscu w War
szawie, w którym można zrobić kupę”, nie jest pomysłem młodej dzien
nikarki, ale zleceniem z gazety. Cóż pozostaje ludziom poddanym presji 
machiny medialnej, która wymaga całkowitego podporządkowania się 
mechanizmom sprzedaży? Trzymać się swoich zawodów, udawać, że się 
świetnie bawisz, i bywać na imprezach, by dać świadectwo przynależno
ści do młodej miejskiej elity. Jednak prywatne życie również dochodzi 
momentami do głosu. Kaśka trzyma w zamrażarce własne pomordowane 
płody, a Dżonny w akcie desperacji dokonuje groteskowego zabójstwa 
przyjaciół. Niezależnie jednak od charakteru poszczególnych wypowie
dzi czy działań bohaterów ich obecność pozwala dostrzec silne powiąza
nie pomiędzy osobistymi lękami i pragnieniami a obowiązującym dys
kursem ludzi sukcesu. Powodzenie zawodowe okupione ogromną pracą 
i poświęceniem wypada jednak skrywać pod maską osoby zrelaksowanej 
oraz zdystansowanej do wykonywanego zawodu.

Podobny wizerunek bezstresowego środowiska ludzi mediów i sztu
ki wyłania się z Uśmiechu grejpruta Jana Klaty32. Pojęciem, które określa 
ich sposób bycia, jest swoiście rozumiany profesjonalizm, „pełny profe
sjonalizm”. Dwójka dziennikarzy, instalująca się w mieszkaniu z wido
kiem na okno papieskie w Watykanie, to starzy wyjadacze medialni, 
których zadaniem będzie przesłanie najgorętszego newsa o śmierci 
papieża. Czas oczekiwania na to wydarzenie skracają sobie drwinami 
ze sposobu mówienia innych ludzi, o mniejszej od nich, ludzi mediów, 
ogładzie językowej. W statyczny obraz oczekiwania autor wplata histo
rię awangardowego artysty oraz jego ojca zajmującego się tworzeniem 
zapachów. Wątek ten ma duże znaczenie dla zaplanowanej przez artystę 
intrygi. Finguje on bowiem własną śmierć w celu zyskania medialnej 
popularności, a w konsekwencji zainteresowania sponsorów. Fałsz bez
troskiego modelu dyskursu medialnego, nakierowanego na efektowność 
i efektywność, ujawnia się w takich momentach, jak donos na koleżankę 
dziennikarkę, która opuściła na kilka dni miejsce, z którego miała rela
cjonować ewentualną śmierć papieża, czy szczery, wzruszający list ojca 
odbierającego sobie życie na wieść o sfingowanej śmierci syna. Oba wy

,2 Jan Klata, Uśmiech grejpruta, [w:] Pokolenie porno...
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darzenia, podobnie jak w poprzednich dramatach, ujawniają indywidual
ny wymiar działań i odczuć bohaterów w świecie ludzi ślizgających się 
po powierzchni modnego dyskursu władzy medialnej. Oba są jednak tyl
ko sygnałami fałszu i niezrozumienia produkowanego przez dominujący 
mechanizm wytwarzania newsów oraz wydarzeń w celu zdobycia środ
ków na jeszcze skuteczniejsze przedsięwzięcia medialno-artystyczne.

Skutek donosu kolegi zostaje jednak przesunięty poza ramy fabu
larne dramatu. Dziennikarz nie potrzebuje bowiem konfliktu ani drama
tu, na który nie ma miejsca w świecie profesjonalnie wymodelowanej 
szczęśliwości. Dlatego powstrzymuje osobę z centrali koncernu słowa
mi: „Nie wyrzucaj jej teraz. Spokojnie. To by musiało dojść do Szefa. 
Potem mu powiemy. Dyskretnie”. A następnie bezwstydnie ujawnia 
przyczyny swojego postępowania: „Nie chcę, żeby dziewczyna miała 
do mnie pretensje”33. Także szczere wyznanie ojca w liście do syna po 
prostu nie zostaje przez tego drugiego zrozumiane. Tym samym wszel
kie przejawy osobistych wypowiedzi usuwane są poza ramy dramatu, 
który zostaje w całości opanowany przez specyficzny dyskurs młodych 
medialnych wilków (a także artystów całkiem dobrze odnajdujących się 
w nowej rzeczywistości).

” Ibidem, s. 122.

Symptomatyczne pod tym względem pozostaje także zakończenie 
dramatu, oparte na metaliterackiej grze. Nieoczekiwany efekt intrygi ar
tysty ujawnia się w momencie, w którym zamierza on zgarnąć profity 
swojej prowokacji. Trafia jednak na zaskakującą przeszkodę. Okazuje 
się bowiem, że niechętna mu żona zdążyła już zidentyfikować jego zna
lezione przez policję ciało. Ten zaskakujący zwrot akcji przesłonięty zo
staje obrazem, na który wszyscy czekają. Papież umiera, biją dzwony, 
zaś dwójka dziennikarzy ustawia się na swoich stanowiskach w gotowo
ści do rozpoczęcia nadawania najbardziej oczekiwanej korespondencji. 
Dramatyczna akcja zostaje więc wyparta bezwzględnie przez medialny 
obraz. A jednak Klata nie zamyka taką refleksją swojego utworu, załą
czając „ewentualny epilog”, w którym śmierć papieża musi zostać zdjęta 
z anteny ze względu na nieoczekiwaną konferencję celebrytów Davida 
Beckhama i Victorii Adams. Od oczywistego przekazu, jaki niesie ze 
sobą żart Klaty, ważniejsze jest jednak to, że podwójne zakończenie sta
nowi podwójne potwierdzenie władzy medialnego dyskursu. Wydarze
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nie staje się bowiem znaczące jedynie w oku kamery, której towarzyszy 
komentarz profesjonalistów. Śmierć ojca, jego szczere wyznanie, nie
oczekiwana „zdrada” żony wpisują się w model tradycyjnego dyskursu 
dramatycznego, który prześwituje jedynie przez pełne napięcia oczeki
wanie bohaterów-dziennikarzy na „prawdziwy news”.

Kolejnym dramatem, którego przestrzeń wypełnia dyskurs o korpo
racji górującej nad życiem jednostki, jest Epizod o kupowaniu z Tok
syn Krzysztofa Bizio34. Tym razem sposób mówienia sprawdza się jako 
skuteczne narzędzie w procesie urabiania pracownika przez firmę, dla 
której powinien nie tylko z oddaniem pracować, ale także całkowicie się 
jej poświęcić. Sens istnienia firmy przekazują najlepiej słowa młodego 
kandydata na kierownicze stanowisko, który - odpowiadając na pytania 
zwierzchnika o sens działań prowadzonych przez korporację - wyjaśnia, 
że chodzi o „zapełnienie pustki, chęć rządzenia. Chęć zapełnienia i za
pomnienia. A tu jest prawdziwy początek nowej obsesji”35. MM, odpo
wiadając na pytania szefa, od czasu do czasu zdradza swoje wątpliwo
ści, poza tym jednak idealnie wpisuje się w oczekiwania władzy. Aż do 
momentu, kiedy okazuje się, że dla objęcia nowego stanowiska będzie 
rnusiał usunąć tatuaże, które stanowią dla niego wartość osobistą. Od
mowa podporządkowania się w tym względzie wymogom korporacji zo
staje jednak zawieszona w chwili zakończenia dramatu. Prezes sugeruje, 
aby pracownik nie udzielał jeszcze ostatecznej odpowiedzi, tylko sprawę 
tak ważnej decyzji życiowej przemyślał, jutro zaś stawił się na zebraniu 
Zarządu. MM zgodnie z poleceniem nie mówi już nic i wychodzi. Nie 
wiadomo jednak, czy opuszcza gabinet prezesa ze względu na posłu
szeństwo wobec niego, czy po to, aby tu więcej nie wrócić.

34 Krzysztof Bizio, Toksyny, [w:] Pokolenie porno...
35 Ibidem, s. 41.

Wizerunek wszechmocnej korporacji stanowi zatem istotny element 
dyskursu najnowszego polskiego dramatu. Sposób mówienia oraz dzia
łania przedstawiony w tekstach dramatopisarzy, wychowanych w cza
sach budowy kapitalizmu w naszym kraju, ma źródło w codziennych 
rozmowach oraz rytuałach pracowników firmy, w języku stwarzającym 
korporacyjną wspólnotę, technicznym żargonie, czasem w grach i zaba
wach, które budują wizerunek ludzi korporacyjnego sukcesu w czasie 
przeznaczonym na rozrywkę. Napięcie dramaturgiczne oraz zwroty ak
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cji czy sposób kreślenia wizerunku bohatera kształtowane są bowiem na 
wzór dyskursów wytwarzanych przez kulturę korporacyjną.

Na poziomie ideologicznym korporacja zyskuje wizerunek bardzo 
zbliżony do tego, jaki istnieje w dramacie angielskim lat dziewięćdzie
siątych. Jeśli przywołamy lekcję, jakiej w Shopping and fucking Mar
ka Revenhilla36 Brian udziela głównym bohaterom dramatu, bez trudu 
rozpoznamy te same cele, które w sposób bezpośredni wyraża ostatnia 
z przywołanych polskich sztuk, czyli Toksyny. Brianowi również nie 
chodzi o pieniądze, które mają mu zwrócić Robbie i Lulu. Oddaje je im 
w momencie, kiedy ma pewność, że przyswoili sobie jego lekcję. Osta
tecznym celem bowiem nie jest rozliczenie się ze zobowiązania. Rob
bie i Lulu mają się dostosować i być gotowi, aby - jak to ujmuje Brian 
- „dołączyć do nas” jako posłuszni regułom życia uczestnicy nowego 
porządku. Porządku, który wciąż nie jest idealny, choć wizja, jaką przed 
bohaterami dramatu Ravenhilla roztacza Brian, zyskuje wymiar millena
rystyczny. W dramacie Toksyny cel działań korporacji ujawnia się wyraź
niej w wymiarze świadomości aniżeli porządku zewnętrznego. Chodzi 
bowiem - jak powtarzają obaj rozmawiający ze sobą bohaterowie - 
o „zapełnienie pustki”. MS, który pełni funkcję przełożonego, wskazuje 
w swoim wywodzie na te same wyższe cele, które leżą u podstaw odmo
wy przyjęcia zwrotu pieniędzy przez Briana. „NASZA KORPORACJA 
powstała po to - wyjaśnia MS - żeby prowadzić ludzi. Oczywiście, zaj
mujemy się handlem, sprzedajemy, kupujemy; mamy sklepy samochody 
armię ochroniarzy, gazetę, ale to przecież nie ma żadnego znaczenia, żad
nego. Nam chodzi o coś więcej, więcej.. ,”37. Korporacja winna wytyczać 
drogę zagubionym w nowym świecie ludziom i tym sposobem zyskiwać 
władzę. Liderzy nowej rzeczywistości mają zamiar zapanować nad ze
wnętrznym światem i życiem wewnętrznych swoich pracowników. Oba 
dramaty odsłaniają zatem religijny wymiar projektu nowego porządku. 
W swoich eksplikacjach istoty przedsięwzięcia MS wspomina szczegól
nie szkolenie poświęcone Kościołom jako kluczowe dla zrozumienia, 
jakiego produktu w rzeczywistości dostarcza korporacja. Komentując 

16 Mark Ravenhill, Shopping and fucking, [w:J idem, Plays 1, Methuen Drama 
2001.
37 Krzysztof Bizio, op. cit., s. 40.
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wywód swojego przełożonego, MM dookreśla jego sugestie, wylicza
jąc dwa fundamentalne pragnienia ludzi, jakie ich organizacja pomaga 
zaspokajać: „chęć zapełnienia pustki” oraz „chęć zapomnienia”. One 
zaś z kolei pozwalają zaspokoić pragnienie sprzedawców, czyli „chęć 
rządzenia”. „Tu jest prawdziwy początek nowej obsesji” - kończy swój 
wywód MM, kładąc fundament pod nową metafizykę świata, a zarazem 
ujawniając jej fałszywy, złowieszczy wymiar.

Splatanie się dyktowanych przez korporacyjny pragmatyzm precy
zyjnie stanowionych procedur działania z ideologiczno-metafizycznym 
wymiarem celów tych instytucji staje się tematem wiodącym dramatu 
Marka Kochana Holyfood z 2004 roku38. Jego główna bohaterka, mło
da dziewczyna Cecylia, zgłasza się na casting do agencji, która poddaje 
ją serii nieco nietypowych testów. Rudi, który zaprasza Cecylię do sie
bie, wyjaśnia, że zainteresował się nią, gdyż jest wyjątkowa, inna od 
typowych kandydatek. W czasie rozmowy oboje kpią sobie ze sposobów 
testowania zdolności kandydata do pracy oraz ze standardowych odpo
wiedzi, które dowodzą, że przyszły pracownik poddaje się bez reszty, 
ale też bez zastanowienia regułom wyznaczanym przez pracodawcę, za
nim jeszcze ten go zatrudni. Oficjalna rozmowa kwalifikacyjna Cecylii 
odbiega od znanych powszechnie standardów, sposoby testowania jej 
podporządkowania się zwierzchnikom są znacznie bardziej wymyślne 
i odznaczają się pewną dozą perwersji. Zmuszana do „wypięcia tyłka”, 
w który Rudi uderza gazetą, a następnie wydziobania pokruszonego na 
podłogę herbatnika Cecylia wychodzi demonstracyjnie z pokoju przesłu
chań. Jednak to ona ostatecznie zostaje wybrana do roli nowej świętej, 
bo właśnie kandydatki do takiej niecodziennej pracy szukają Rudi i jego 
wspólnik Teo. Pełna zwrotów i nieoczekiwanych rozstrzygnięć akcja 
prowadzi do ustanowienia nowego kultu, którego miejscem staje się bar 
szybkiej obsługi, w którym wszędzie widać „wizerunki CECY z aureolą 
i stylizowanym hamburgerem”39.

“ Marek Kochan, Holyfood, [w:] Echa, repliki, fantazmaty. Antologia nowego 
dramatu polskiego, red. Małgorzata Sugiera, Anna Wierzchowska-Woź- 
niak, Księgarnia Akademicka 2005.
” Ibidem, s. 151.

Groteskowy efekt, jaki uzyskuje Kochan w wyniku konfrontacji kul
towego wymiaru działań korporacji z niskim statusem fast foodu, dobrze 
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oddaje stan niepewności, jaki towarzyszy młodemu pokoleniu Polaków 
z przełomu XX i XXI wieku, starającemu się rozpoznać otaczającą je 
rzeczywistość. Składa się ona z przedmiotów oraz zjawisk dobrze zna
nych przedstawicielom tego pokolenia, w głównej mierze za sprawą in
formacji oraz obrazów, jakich dostarczają im wszechobecne media. Jed
nak jakakolwiek próba uporządkowania tak bliskiej im rzeczywistości 
prowadzi do rozpoznania nierozwiązywalnych w ramach tradycyjnych 
paradygmatów sprzeczności oraz zawikłań. Traumatyczne milczenie 
z czasu gwałtownych przemian w latach dziewięćdziesiątych zastąpio
ne zostaje językiem pełnym wahania oraz postawą wycofania z walki 
o nowy porządek. W tym sensie zarówno wizerunek bohaterów, jak 
i mieszanie się (przenikanie) różnych dyskursów współczesnej kultu
ry, stanowiące charakterystyczny rys dramatów pisanych na początku 
XXI wieku, można uznać za wiarygodną ilustrację cech charakterystycz
nych dla pokolenia wychowanego w świecie konsumpcji oraz rewolucji 
medialnej.



II.
Pokolenie w dyskursie dramatycznym

1. Korporacja jako źródło dyskursu słabego

Instytucja korporacji, wyróżniona jako jeden z głównych generato
rów dyskursów, które kształtują nowy obraz1 życia współczesnych poko
leń, wpisuje się w zasygnalizowaną we wstępie koncepcję „słabych tota- 
lizacji”. Z jednej strony poszczególne analizy pozwalająna szczegółowe 
wychwycenie szeregu swoistych cech pokolenia żyjącego w świecie 
rządzonym przez porządki korporacyjne, z drugiej zaś heterogeniczny 
charakter obrazu wyłaniającego się z takich analiz utrudnia dokonanie 
jakiejkolwiek syntezy, która pozwalałaby choćby naszkicować granice 
badanego zjawiska społecznego.

1 Pojęcia „obraz” używam tu i w dalszej części książki w rozumieniu szerszym ani
żeli zbiór charakterystycznych cech pokolenia. Obejmuje ono bowiem także pewne 
modele zachowań oraz wzorce działań kształtowane przez różnorakie procesy dys- 
kursywne.

Przyjmując jedną z najbardziej rozpowszechnionych w socjologii 
tez, że kluczowym czynnikiem dla wyłonienia się pokolenia jest wspól
ne doświadczenie, wypada zgodzić się z tym, że jednym z najsilniej od
działujących na świadomość współczesnych społeczeństw doświadczeń 
jest praca w jednej z korporacji lub przynajmniej spotkanie z wypra
cowanymi przez tę instytucję dyskursami (wzorcami postępowania). 
O istotnym wpływie dyskursów generowanych przez korporacje na na
sze życie świadczy ich powszechność, a także osadzanie się w przestrze
ni konwersacji prywatnych oraz w dziedzinie sztuki literackiej, teatralnej 
czy filmowej jako popularnych oraz istotnych elementów tychże dzieł. 
Łatwość wychwytywania w otaczającej nas kulturze zjawisk wyrasta
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jących z życia korporacyjnego oraz wyodrębniania jego specyficznych 
cech pozwala opisywać współczesne społeczeństwo przez pryzmat spe
cyfiki właśnie tej instytucji. Jednym z modelowych ujęć funkcjonowania 
międzynarodowej korporacji stała się praca George’a Ritzera Mcdonal- 
dyzacja społeczeństwa1. Jej autor opisuje zjawisko rozpowszechniania 
się we współczesnym świecie biznesowego modelu, jaki realizuje kor
poracja McDonalda. Jego szczególne cechy to: kalkulacyjność, efektyw
ność i przewidywalność, które prowadzą do standaryzacji życia prze
ciętnego konsumenta, jednocześnie umożliwiając manipulowanie tak 
klientami, jak i pracownikami. Mcdonaldyzacja społeczeństwa, a zatem 
rozpowszechnianie się pewnego modelu biznesowego, który oddziałuje 
także na pozostałe instytucje społeczne, sprawia jednak, że nie sposób 
wyodrębnić grupy, która mogłaby ten wyabstrahowany model przyjąć za 
wyróżniający ją spośród reszty społeczeństwa. Doświadczenie porząd
ku korporacyjnego, lub co najmniej różnorodnych jego wariacji, dotyka 
bowiem prawie wszystkich członków rozwiniętych społeczeństw. Po
wszechność stykania się z instytucjami o charakterze korporacyjnym nie 
pozwala jednak przyjąć perspektywy, w której moglibyśmy zgodzić się 
co do tego, że mamy do czynienia z jednym i jednorodnym typem no
wego człowieka. Już choćby na przykładzie analizowanych dotychczas 
dramatów widać wyraźnie, że ich autorzy pokazują różne grupy spo
łeczne, które podporządkowane dyskursom korporacji reprezentują gru
pę menedżerów (Toksyny) lub ludzi mediów (Pokolenieporno, Uśmiech 
grejpruta). Heterogeniczność społeczności korporacyjnej wynika z po
wszechności tego modelu. Człowiekiem korporacji zostaje zarówno pra
cownik McDonalda, jak i broker giełdowy. Jednocześnie menedżerowie 
zarządzający potężnymi kompaniami zmieniają często miejsca pracy, 
przenosząc się nikiedy do firm o całkowicie odmiennym profilu.

2 George Ritzer, Mcdonaldyzacja społeczeństwa, tłum. Sławomir Magala, 
Wydawnictwo Literackie Muza 1997.

Argumentem decydującym o słabości kategorii wizerunku pokole
nia ukształtowanego w znacznej mierze przez doświadczenie porządku 
określanego przez praktyki korporacyjne jest jednak nie sama różno
rodność grup uczestniczących w tak regulowanym życiu, ale trudność 
we wskazaniu modelu dominującego. W konsekwencji jakiekolwiek 
wnioski dotyczące specyfiki pokolenia, wyciągane na podstawie ana- * 
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lizy - na przykład - wybranej grupy zawodowej, ale także krytyczne 
przedstawienie takiej grupy stają się jedynie fragmentaryczne, wątpliwe 
w wymiarze istotnych rozstrzygnięć i tym samym w znacznym stopniu 
pozbawione mocy dyskursywnej.

Labilność obrazu współczesnego pokolenia ludzi dorastających 
w świecie korporacji pogłębiana jest dodatkowo przez ich trudny do 
uchwycenia stosunek do własnej tożsamości, ujawniający się w różnych 
dyskursach kulturowych. W pewnym uproszczeniu brak jednoznaczne
go wizerunku młodych Polaków, wchodzących w dorosłe życie na prze
łomie XX i XXI wieku, można sprowadzić do opozycyjnego modelu 
afirmacji i negacji. Podobnie było w przypadku twórczości brutalistów, 
kiedy to recenzenci zwrócili najpierw uwagę na takie zjawiska, jak epa
towanie szokiem czy łamanie społecznych tabu, by dopiero potem do
trzeć do krytycznej postawy autorów wobec przedstawianego świata. 
Także w przypadku dramatu polskiego na plan pierwszy wybiły się ta
kie jego cechy, jak wulgarność czy obsceniczność obrazów, które miały 
prowokować, a jednocześnie przyciągać uwagę odbiorców. Widać to już 
chociażby w samym tytule antologii Pokolenie porno i inne niesmaczne 
utwory teatralne, która spopularyzowała twórczość nowej grupy dra- 
matopisarzy. Proces stopniowego odkrywania krytycznego wymiaru 
młodego polskiego dramatopisarstwa nie doprowadził jednak do tego, 
że komentującym tę twórczość odbiorcom udało się dotrzeć do właściw
szej prawdy czytanych utworów. Zagęszczenie satyrycznych lub mocno 
udramatyzowanych scen, prezentujących wizerunek współczesnej rze
czywistości, stanowi nie tylko chwyt retoryczny, skierowany do żądnej 
rozrywki publiczności. To także dowód fascynacji twórców współczesną 
rzeczywistością - jeśli nawet nie jej całością, to co najmniej pewnymi 
jej aspektami. Trudność napisania dramatu o charakterze jednoznacz
nie krytycznym jest w historii tego i nie tylko tego rodzaju literackiego 
dobrze znana. Jednak w przypadku współczesnego dramatu polskiego 
jego wymiar estetyczny stanowi nie tyle kompromis w obliczu koniecz
ności zainteresowania odbiorcy nie zawsze porywającym politycznym 
(krytycznym) tematem, ile element wiodący i równocześnie przejaw fa
scynacji nowymi warunkami życia, jaka ogarnęła liczne kręgi społecz
ne wraz z zachodzącymi w Polsce lat dziewięćdziesiątych przemianami 
cywilizacyjnymi.
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2. Dyskurs fikcji jako przestrzeń niepewnej identyfikacji

Dominacja pierwiastka tradycyjnej dramaturgii nad refleksją krytycz
ną stanowi po części zapewne wynik gwałtownej zmiany systemowej, 
która odkryła przed Polakami całe spektrum nowych zjawisk kulturowych 
i cywilizacyjnych. Nie można jednak zapominać, że nieco wcześniej po
dobne zainteresowanie oraz wiarę w wartość wytwarzania świata przed
stawionego, z którym odbiorca mógłby się identyfikować lub wobec niego 
się dystansować, zaprezentowali w swoich utworach angielscy brutaliści. 
W przypadku dramatu polskiego z ostatniego przełomu wieków jest to 
o tyle ważne, że w czasie, kiedy kształtował się zrąb tekstów pierwszej 
antologii Pawłowskiego, w polskich teatrach popularnością cieszyły się 
dramaty przedstawicieli angielskiego brutalizmu: Marka Ravenhilla oraz 
Sarah Kane. Przywołując twórczość popularnych w latach dziewięć
dziesiątych angielskich dramatopisarzy, nie chcę jednak wskazywać na 
zakres wpływu dramatu angielskiego na dramat polski, choć zjawisko 
takie miało zapewne miejsce. Porównanie sposobu operowania mecha
nizmami dramatyzacji tekstu oraz budowania fikcji przy jednoczesnym 
krytycznym stosunku do przedstawianej rzeczywiści służy uchwyceniu 
tego, co w polskim dramacie w tym względzie swoiste i specyficzne.

Podjęcie krytycznej refleksji w ramach fikcyjnego świata przedsta
wionego nie jest wewnętrznie sprzeczne. Budzi jednak szereg wątpliwo
ści, przede wszystkim o charakterze etycznym. Rodzi bowiem podejrzenia 
o możliwość manipulacji odbiorcą, który wychodzi z roli zdystansowa
nego krytyka, aby pozwolić wciągnąć się w akcję. Trudno jednak nie do
strzec, że co najmniej od czasów Bertolta Brechta niezmiennie powraca 
wciąż nierozstrzygnięty dylemat, w jakim stopniu teatr polityczny może 
sobie pozwolić na rezygnację z tworzenia iluzji, która przyciąga uwagę 
widzów i jednocześnie pozwala im lepiej wczuć się w przedstawiany po
rządek rzeczywistości. Jedna z czołowych krytyczek kapitalizmu Naomi 
Klein w wywiadzie udzielonym niedawno dla czasopisma „Newsweek 
Polska” bez wahania opowiada się za wykorzystaniem filmu w sporze po
litycznym jako medium, które sprawia, że „abstrakcyjne wywody nabiera
ją znaczenia, a widz jest w stanie osobiście doświadczyć pewnych uczuć”3.

’ Krzysztof Kwiatkowski, Pasja aktywistki. Wywiad z Naomi Klein, „Newsweek 
Polska” 2010, nr 15, s. 89.



POKOLENIE W DYSKURSIE DRAMATYCZNYM 63

Tym samym jawnie sankcjonuje konieczność posłużenia się narzędziem 
emocjonalnej manipulacji odbiorcą.

Jednak samo wykorzystanie fikcji dla umożliwienia odbiorcy iden
tyfikacji z wybranymi postaciami oraz treściami dramatu niekoniecznie 
musi prowadzić do zajęcia przez niego jednoznacznej postawy wobec 
przedstawianej rzeczywistości lub podążenia za skrywaną pod warstwą 
przyjemności ideologią. Dowodem na to pozostają dramaty angielskich 
brutalistów, konstruowane w ten sposób, aby sfera rzeczywistości fik
cyjnej oraz wyrazista ekspresja stawały się nie tyle platformą sporu, ile 
raczej przestrzenią niepewności, gdzie samodzielnie należy dotrzeć do 
prawdy.

W Polaroidach Marka Ravenhilla4 perspektywa krytyczna zaryso
wuje się w wyniku zderzenia postaw prezentowanych przez młodych 
przedstawicieli świata komercji z poglądami wypuszczonego po latach 
z więzienia lewicowego rewolucjonisty, którego w latach sześćdziesią
tych skazano za akty terroru. Stronami w konflikcie pozostają zatem 
postacie fikcyjnego świata Polaroidów, choć ich spór nie zostaje osta
tecznie rozstrzygnięty. Ravenhill nie kwestionuje prezentowanych przez 
obie strony racji na gruncie dyskursywnym, ale podważa autorytet wy
powiadających się postaci w wymiarze moralnym i etycznym.

4 Mark Ravenhill, Polaroidy, tłum. Małgorzata Semil, „Dialog” 2001, nr 5/6.
5 Idem, Shopping andfucking.

Ten sam dramatopisarz w Shopping andfucking konfrontuje ze sobą 
różne dyskursy, które podejmują temat uzależnienia5. Wielogłos składa
jący się z dyskursu medycznego, ekonomicznego, miłosnego, wreszcie 
ideologicznego podobnie jak w Polaroidach ujawnia złudność wiary 
w możliwość ustanowienia jednej perspektywy krytycznej. Problem uza
leżnienia okazuje się bowiem wszechobecny we wszystkich dyskursach, 
za pomocą których bohaterowie próbują uporządkować własne życie 
i zapanować nad nim.

Jeszcze inną perspektywę rozważań nad krytycznym stosunkiem do 
przedstawianej rzeczywistości ustanawia dramat Sarah Kane 4.48 Psy- 
chosis. Całość tekstu to rodzaj mozaiki różnorodnych dyskursów, spra
wiającej wrażenie zestawu elementów kodów językowych, jak gdyby 
„literackiej instalacji”. Całość jednak, jak dowodzi Mateusz Borowski, 
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„odznacza się niezwykłą spójnością i konsekwencją”6. Wprowadzona 
przez Kane rama „subiektywnego dyskursu szaleństwa”7, który miałby 
uzasadniać mozaikowatość tekstu, to jedynie narzędzie służące ukazaniu 
obcości języka czy raczej języków, jakimi się posługujemy, aby uchwy
cić prawdę naszego doświadczenia w ramy tłumaczącego je dyskursu. 
A zatem podstawowym efektem krytycznym w dramacie Kane staje się 
odczucie obcości języka jako narzędzia opisu. Odczucie to według Bo
rowskiego świadczy o tym, że „możliwości ekspresji to jedynie stwa
rzana przez język iluzja”8. Pod nią zaś skrywa się tylko prymamy chaos 
psychozy.

6 Mateusz Borowski, W poszukiwaniu realności. Przemiany formy dramatycznej 
końca XX wieku a nowe mimesis, Księgarnia Akademicka 2006, s. 148.
7 Ibidem, s. 149.
8 Ibidem.

Dramaty brutalistów wykorzystują zatem rozmaite mechanizmy bu
dowania fikcji, żeby podważyć autorytet pojawiających się w jej prze
strzeni dyskursów. Publikowane niecałą dekadę później sztuki polskich 
autorów również konstruująrzeczywistość fikcyjną, pod pewnymi wzglę
dami podobną do tej, którą opisywali Ravenhill i Kane. Polscy dramatopi- 
sarze również przedstawiają realia korporacyjnego świata i bez wahania 
posługują się ekspresyjnym, lirycznym językiem, inkrustowanym czasa
mi wulgaryzmami lub szokującymi scenami. Na próżno jednak szukać 
w rodzimych tekstach ścierających się racji lub różnorodnych perspek
tyw ideologicznych. W polskim dramacie początku XXI wieku dominuje 
jednogłos. W przypadku dramatu angielskiego lat dziewięćdziesiątych 
ulokowana w świecie fikcji krytyczna refleksja nad współczesną rzeczy
wistością wyrastała z konfrontacji lub zestawienia różnych dyskursów, 
które ujawniają swoją słabość w nierozstrzygniętym sporze o prawdę 
opisywanego świata. W polskich tekstach zaliczanych do nowego dra- 
matopisarstwa deskryptywna słabość stanowi raczej konsekwencję ich 
autodenuncjacji. Demaskacja iluzoryczności mocy danego dyskursu lub, 
szerzej rzecz ujmując, pewnej postawy ideologicznej reprezentowanej 
przez bohaterów dramatu odbywa się zatem nie tyle przy wykorzysta
niu transcendentnej perspektywy innego dyskursu, ile głównie dzięki 
wyrastającym na gruncie wiodącego dyskursu figurom ironii, parodii, 
kpiny czy wykorzystaniu struktury otwartej fabuły dramatycznej. Figury 
te poddam szczegółowej analizie w rozdziale poświęconym prowokacji.
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Dla rozpoznania specyfiki dyskursu dramatycznego na obecnym etapie 
rozważań istotnym spostrzeżeniem pozostaje jego znaczna homogeniza
cja. Trudno jednak potraktować ją jako solidny grunt dla ukształtowania 
wspólnoty - czy to społecznej, czy ideologicznej.

3. Strategie podważania dyskursywności świata przedstawionego

Jednolity niemalże wizerunek rzeczywistości, jaki w Pokoleniu por
no kreśli Paweł Jurek’, jest zbyt nachalny w swoim farsowym nagroma
dzeniu językowych kalek oraz sztampowych sytuacji. Dlatego przedsta
wiony taką metodą obraz środowiska nie wydaje się wiarygodny nawet 
w tych miejscach, które wpisują się w stereotypowe wyobrażenia o życiu 
ludzi mediów oraz nowej sztuki. Podobnie jednorodny, a przy tym prze
rysowany obraz rzeczywistości Odnajdziemy w dramacie Jana Klaty Weź 
przestań'0 czy w misteryjno-paranoidalnej wizji Matki cierpiącej Toma
sza Kaczmarka".

Z kolei w dramatach, w których ujawnia się różnorodność dyskur
sów oraz języków, jakimi posługują się postacie, często pojawiają się 
figury retoryczne lub strukturalne, które zderzenie różnych postaw oraz 
ideologii podporządkowują jednorodnej perspektywie podmiotowej. 
W omawianym już Uśmiechu grejpruta list ojca, wpisujący się w styli
stykę szczerego wyznania, zostaje całkowicie zlekceważony przez syna, 
który nawet na chwilę nie zamierza oderwać wzroku od prawd stwa
rzającej świat medialnej promocji. Tym samym wyrastający z sytuacji 
dramatycznego nieporozumienia dyskurs prawdy zostaje usunięty poza 
ramy głównego toku zdarzeń.

Ideologiczny spór pomiędzy idolami Bogusia, głównego bohatera 
Madę in Poland Przemysława Wojcieszka9 10 * 12, jest tak naprawdę sporem 
pozornym13. Zasadniczy wydawałoby się dla Polski lat dziewięćdziesią

9 Paweł Jurek, Pokolenie porno.
10 Jan Klata, Weź przestań, [w:J Echa, repliki, fantazmaty...
"Tomasz Kaczmarek, Matka cierpiąca, [w:] Madę in Poland...
12 Przemysław Wojcieszek, Madę in Poland, [w:] Madę in Poland...
13 „Pozorny spór” odpowiada opisanemu przez Bożenę Chrząstowską i Sewerynę 
Wysłouch dialogowi dyskusyjnemu, który nie spełnia jednak funkcji dramatycznej. 
Por. Bożena Chrząstowską, Seweryna Wysłouch, Poetyka stosowana, Wy
dawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1978, s. 444-445.
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tych konflikt między ideologią lewicową („postkomunistyczną”) a kato
licyzmem ucieleśniony został w dramacie Wojcieszka przez nauczyciela 
historii, nałogowego alkoholika Wiktora, oraz miejscowego księdza Ed
munda. Rozmowa kończąca ciąg dramatycznych zdarzeń z życia głów
nego bohatera rozwija się bowiem od próby wzajemnego zrozumienia 
- a właściwie uprzejmości wobec ideologicznego oponenta - do rzuca
nia wyzwisk, które sprawiają, że obie postacie ostatecznie nie przesta- 
ją żywić do siebie pogardy. Tym sposobem zderzenie dwóch ideologii 
(dyskursów politycznych) nie zmienia w najmniejszym stopniu relacji 
pomiędzy bohaterami. Różnica postaw, reprezentowana przez nauczy
ciela historii i księdza Edmunda, zostaje zaś ostatecznie unieważniona 
w naiwnym wyznaniu Bogusia, który identyfikuje siebie jako „młodego 
katolika z klasy robotniczej”* 13 14. Zasadność rozpoznania własnej tożsa
mości przez wchodzącego w dorosłe życie Bogusia pozostaje kwestią 
interpretacji. Wzajemnie krytyczne dyskursy, jakimi posługują się Wik
tor i Edmund, okazują się jednak dramatycznie niepłodne. Sprzeczne dą
żenia zostają naiwnie pogodzone w bezkompromisowej afirmacji życia 
i otwarciu się na miłość głównego bohatera. „Wiem, czego chcę - mówi 
Boguś - Chcę... Żyć, chcę...”. Kiedy nie znajduje słów dla wyrażenia 
swoich pragnień, w drzwiach zakrystii pojawia się jego narzeczona Mo
nika, przed którą klęka, aby się jej oświadczyć. Dyskursywizacja postaw 
życiowych zostaje w ten sposób podporządkowana jednorodnemu, góru
jącemu, pozadyskursywnemu uczuciu miłości, wcielonemu w postawę 
Bogusia. W rzeczywistości pozatekstowej tę dominującą perspektywę 
oglądu świata przedstawionego narzuca autor dramatu.

14 Przemysław Wojcieszek, Madę in Poland, s. 461.
13 Marek Kochan, Argo. Misterium komercyjne z udziałem Krzysztofa Kamila,
[w:] TR/PL. Bajer, Kochan, Masłowska, Sala, Wojcieszek. Antologia nowego drama
tu polskiego, red. Agata Tuszyńska, Teatr Rozmaitości 2006.

Obok jednostkowej perspektywy, która podporządkowuje pozostałe 
dyskursy dominującemu dyskursowi pojedynczego podmiotu, pojawiają 
się także konstrukcje, w których odmienność dyskursów, reprezentowa
nych przez poszczególne postacie lub ich grupy, zaciera się w wyniku 
gier intertekstualnych oraz metarefleksji samych bohaterów. W drama
cie Marka Kochana Argo. Misterium komercyjne z udziałem Krzysztofa 
Kamila15 splata się kilka rzeczywistości, z których każda prezentuje się 
za pośrednictwem odpowiednich dyskursów. Opowieść o wielkiej wy
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prawie, w której uczestniczą Jazon i Orfeusz, rozpoczyna zrytmizowana 
proza, odsłaniając wzniosły obraz zmagań okrętu z piętrzącą się grozą fal 
morskich. Słowa Orfeusza przerywa na chwilę żeglarskie nawoływanie 
pozostałych postaci, kojarzące się raczej ze współczesnymi szantami. Na 
początku w pieśni dominuje obrazowanie marinistyczne, by po dwóch 
wersach znienacka spleść się z metaforyką zaczerpniętą wprost z tech
nicznego języka mediów. Sprawia to, że szalejąca wokół okrętu burza 
może zatopić podróżników ,jak piksel w ekranie” lub nieoczekiwanie 
odsłonić senną krainę „zaklętą w hi-fi i w 3D”16. Mityczna rzeczywi
stość wyprawy po złote runo raz po raz ustępuje rzeczywistości, w której 
grupa współczesnych amatorów wyprzedaży stara się dotrzeć do upra
gnionych produktów tylnym wejściem do hipermarketu. Droga ta jed
nak wiedzie nie tyle przez zaplecze, ile raczej przez bliżej nieokreślone 
podziemia, ożywiając obrazy składające się na wyobrażenia o powstaniu 
warszawskim. Historia ujawnia się tutaj nie tylko poprzez bezpośred
nie przywołania obrazów lub wrażeń słuchowych, stanowiących ślady 
minionej rzeczywistości, ale także za pośrednictwem wykorzystanych 
niejednorodnych dyskursów, kształtujących świadomość dzisiejszego 
czytelnika. Świat współczesny ujawnia się zarówno w języku określają
cym rzeczywistość zakupów (komercji), jak też w żargonie ingerujących 
w działania bohaterów służb bezpieczeństwa - pograniczników oraz po
licji. Dramat nie posiada zatem klarownej kompozycji nakładających się 
na siebie lub splecionych ze sobą dyskursów pamięci o różnych momen
tach historycznych. Próby dotarcia do głównej hali hipermarketu można 
odczytać na przykład w kontekście współczesnego dyskursu komercji, 
który atrakcyjność wyprzedaży buduje często na tajemnicy sugerującej, 
że jest ona dostępna jedynie dla wybranych, ale można je także potrakto
wać jako nawiązanie do czasów PRL-u, kiedy to dotarcie do celu tylnymi 
drzwiami świadczyło o godnej podziwu zaradności.

16 Ibidem, s. 39.

Ujawniający się w dramacie Kochana splot dyskursów nie pozwala 
zatem na proste uporządkowanie rzeczywistości dramatycznej poprzez 
przypisanie poszczególnych dyskursów wybranym postaciom lub też 
stworzenie w oparciu o strukturę wypowiedzi przejrzystej mapy histo
rycznych oraz ideologicznych odniesień. Najdobitniejszym przykładem 
swobody w wiązaniu języka z osobą mówiącą pozostają dwie dominu
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jące postacie dramatu: Jazon i Orfeusz. Jazon po pierwszych słowach 
„pieśni”, nawiązującej do morskiej wyprawy antycznego bohatera, prze- 
dzierzga się w Dżejsona, osiedlowego osiłka, którego język odpowia
da wyznaczonej mu roli. Orfeusz także posiada podwójną osobowość: 
antycznego poety oraz młodego intelektualisty. Jednak prosta symetria 
między obiema postaciami zostaje zaburzona już choćby ze względu 
na czasowe zróżnicowanie odniesień języka poety, który raz posługuje 
się językiem antycznego eposu, kiedy indziej przytacza cytaty z poezji 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Opozycja „realnej współczesności” 
wobec „antycznej fikcji” zostaje zatem podważona przez odniesienie 
do wydarzeń z okresu powstania warszawskiego. Zgodnie z koncepcją 
LaCapry można je potraktować jako rodzaj posttraumatycznych symp
tomów tego historycznego wydarzenia, a zatem jako jeden z przykładów 
opętania historią. Powstanie warszawskie funkcjonuje w dramacie dzięki 
kliszom oraz stereotypom rozpowszechnionym przez filmy wojenne, zaś 
bezpośredni stosunek do tego wydarzenia funduje się na gruncie poezji 
Baczyńskiego. Tym samym góruje ono zarówno nad siłą fikcji antycz
nego eposu, jak również nad siłą przeżywania wydarzeń kształtujących 
współczesną rzeczywistość. Poezja nie spełnia jednak funkcji dyskursu 
ustanawiającego porządek rzeczywistości i jednocześnie wspólnej prze
strzeni dla bohaterów dramatu. Fascynacja Dżejsona poezją oraz tra
dycją patriotyczną zdradza wyraźnie symptomy choroby, utraty poczu
cia rzeczywistości. Kiedy recytuje liryczno-patriotyczne strofy, wśród 
uczestników wyprawy wciąż powracają pytania o to, czy otrzymał już 
swoje tabletki. Poetyckie obrazy rzeczywistości pozostają także całko
wicie poza granicą zainteresowania pozostałych postaci. Odnajdują się 
one natomiast w innych przestrzeniach fikcji dramatu Kochana. Osta
tecznie zatem wspólnota grupy kontynuujących wędrówkę bohaterów 
wyznaczana jest jedynie przez łączącą wszystkich sytuację wyprawy 
oraz punkty przecinania się ich doświadczeń wyrażanych w różnych 
dyskursach kulturowo-literackich, a także przez wspólną rzeczywistość 
Polski początku XXI wieku.

4. Silne głosy, które nie składają się w całościowy wizerunek

Spoglądając na dramat Kochana w kontekście stosunku tego tekstu 
do historii oraz tradycji literackiej, można go określić jako kolejny krok 
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po radykalnym „zerwaniu”17 dramatów zawartych w antologii Pokolenie 
porno... z odniesieniami do poprzedzających je praktyk literackich oraz 
przeszłych wydarzeń. Jednak wyrazista różnorodność wykorzystywa
nych dyskursów oraz odniesień historycznych dobrze oddaje niejedno
znaczność obrazu współczesnego polskiego społeczeństwa, kreślonego 
we wcześniejszych dramatach, przy jednoczesnym silnym uwypuklaniu 
wagi problemu tworzenia jakiejś wspólnoty lub przynależności do niej. 
Aspektem wiodącym w kwestii przynależności do pewnej wspólnoty kul
turowej pozostaje, podobnie jak w pozostałych omawianych utworach, 
wymiar fikcyjny tych tekstów - przestrzeń świata przedstawionego.

17 Termin „zerwanie" z przeszłością oraz tradycją literacką nie oznacza rzeczywiste
go oderwania się od wszelkich ukształtowanych już dyskursów, czy to artystycznych, 
czy literackich, lecz wiąże się ze zwróceniem uwagi na pewien efekt, jaki te dramaty 
wytwarzają - wrażenie nowej rzeczywistości, jakby niczego wcześniej nie było.
18 Marek Kochan, Argo..., s. 49.

Z jednej strony mamy zatem do czynienia z tak klasycznymi kate
goriami, jak wspomniana już sytuacja wspólnej wyprawy, wspólny cel 
podróżników, z drugiej natomiast - z dramatyzacjami kwestii wzajemnej 
lojalności i odpowiedzialności oraz szczerości w relacjach międzyludz
kich, jakie ujawniają się w dialogach między postaciami. Spór o miejsce 
w windzie (miejsc jest tylko cztery, a osób pięć) kończy eksklamacja Ja
zona, będąca wyrazem wiary w wartość wspólnoty: „Wszyscy albo nikt. 
Jak muszkieterowie”18. Kilka scen później grupajednak musi się rozdzie
lić. ZostawiająDoris z zaklejonymi ustami „dla jej dobra”. Później Jazon 
i Poeta obiecują sobie iść tylko we dwóch. „Ona nie dojdzie” - uzasadnia 
decyzję Jazon. W następnej zaś scenie Teresa, starsza kobieta, wyraża 
swoje wahanie co do sensu kontynuacji wędrówki, przywołując argu
ment natury moralnej: „Miałam się opiekować. Matce jej obiecałam”. 
Jazon natychmiast replikuje bezrefleksyjnym: „I co tam. Dalej, dalej”. 
Konieczność posuwania się do przodu przeciwstawia on zatem rozterkom 
i wahaniom tych, którzy przeszłość i teraźniejszość poddają refleksji.

Fałszywy okazuje się także aksjologiczny fundament wspólnoty, po
strzeganej jako wartość transcendentna względem doraźnych celów gru
py. „Chodzi o to, że nie musimy się ze sobą zaprzyjaźniać”, „Kto by się 
zaprzyjaźniał” - mówią Heron i Jazon. „Jasne” - doprecyzowuje Doris. 
I dodaje: „Wynosimy towar i zapominamy o sobie”. W odpowiedzi na 
pragmatyczną propozycję Hildy, aby „małą zostawić”, Poeta jednak pro
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testuje: „Jesteśmy razem”. Natomiast Jazon wysuwa kontrpropozycję: 
„Możemy pójść we dwóch, reszta zaczeka”. Analiza wzajemnych sto
sunków postaci nie pozwala jednak nakreślić przejrzystej mapy rozkładu 
takich fundamentalnych dla wspólnoty wartości, jak lojalność i odpowie
dzialność oraz szczerość. Walka o ich zachowanie lub szczere wyznanie 
ich doraźnego charakteru nie składa się jednak w ciąg zmierzający do 
puenty lub jakiejś konkluzji, lecz wyznacza raczej naprzemienny rytm 
rozproszonych dramatyzacji. Strategia takiego rozproszenia nie ograni
cza się do prostego braku możliwości rekonstrukcji logicznego rozwoju 
postaw członków grupy oraz ich wzajemnych relacji, ale przypomina 
opisywaną na przykładzie twórczości brutalistów metodę negowania 
zasadności interpretacji, które obejmowałyby całość tekstu dramatu. 
Jeśli czytelnik podąży, dla przykładu, tropem przyjaźni Orfeusza-Poety 
z Jazonem-Dżejsonem, której prawdziwości mogłyby dowodzić ostatnie 
słowa tego drugiego nad ciałem zmarłego przyjaciela, to tak rozumiane 
pozytywne zakończenie potwierdzające wartość przyjaźni będzie rnusiał 
skonfrontować z losem, jaki spotkał dwie inne uczestniczki wspólnej 
wyprawy, Terę i Doris. Pierwsza zostaje odrzucona przez Jazona, który 
najpierw nie chce jej podać ręki, a potem w wulgarnych słowach odtrąca 
„starą”, „tlenioną”, a zatem nieatrakcyjną już kobietę. Druga, młodsza, 
zostawiona dla jej własnego dobra, jest zmuszona zmagać się z pytania
mi i oskarżeniami „policyjnego przesłuchania”, które rozbija sekwencję 
tragicznego finału, pieczętującego przyjaźń Dżejsona i Poety.

Dramatyzacja zagadnienia wspólnoty zaznacza się zatem już na 
podstawowej płaszczyźnie świata przedstawionego. Jednak mechanizm 
kształtowania się słabego dyskursu, który mógłby konstytuować katego
rię wspólnoty, daje się obserwować także na poziomie językowym dra
matu. Opisując hierarchię typów wypowiedzi w sztuce Kochana, zwró
ciłem już uwagę na to, że dominującego języka poetyckiego nie można 
uznać za wiarygodny w stanowieniu rzeczywistości przedstawianej, ze 
względu na sugerowaną chorobę psychiczną Orfeusza. Tak dobrane cy
taty oraz pseudocytaty zdają się pochodzić z listy podstawowych lek
tur, ale właśnie dzięki temu mogą zyskać powagę języka kształtującego 
nowy wymiar wspólnoty.

Jednoznacznego zdiagnozowania sytuacji, w jakiej znalazła się 
instytucja wspólnoty, nie ułatwia specyficzne zróżnicowanie języka 
wArgo. Różne rodzaje języków, jakie pojawiają się w całym utworze, nie 
charakteryzują postaci czy klasy społecznej, z której one się wywodzą. 
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Pojawianie się poszczególnych typów wypowiedzi determinuje raczej 
arbitralnie przywoływana przez autora sytuacja, czy to historyczna, czy 
też fikcyjna. W efekcie język traci swoją tradycyjną w dramacie funkcję 
dookreślania postaci.

Podobnie jak to działo się już w tekstach absurdystów, bohaterowie 
w Argo dość swobodnie zmieniają sposób mówienia lub też sięgają po 
nowe dyskursy czy sposoby formułowania wypowiedzi. Jednak najważ
niejsza strategia typowa dla polskiego dramatu początku XXI wieku 
polega na wywołaniu efektu takiego przemieszania stylów mówienia, 
który doprowadza do zaniku siły dyskursywnej kolejnych wypowiedzi. 
Na poziomie napięcia dramatycznego poszczególne wypowiedzi prze
ciwstawiają się sobie, układając się w linie rozwoju słownej akcji dra
matycznej, pełnej napięcia oraz nieoczekiwanych zwrotów. Na gruncie 
ideologicznym, a także estetycznym przemieszanie różnych typów wy
powiedzi wydaje się jednak jałowe. Jak trudno jednoznacznie przypisać 
wybrane sposoby mówienia postaciom dramatu, tak trudno wyznaczyć 
reprezentowane przez dane wypowiedzi punkty widzenia, które pozwa
lałyby zaistnieć dramatycznemu sporowi. Poszczególne dyskursy nie 
spierają się o słuszny obraz rzeczywistości, nie konkurują też o lepsze 
jej oddanie. Głosy nie spełniają ani tradycyjnej funkcji dialogu drama
tycznego1’, ani postulowanej przez Hansa-Thiesa Lehmanna pre-dra- 
matycznej funkcji agonu. Analizując kolejne wypowiedzi, które składają 
się na teksty współczesnych polskich dramatów, nie sposób zrekonstruo
wać całościowego wizerunku przedstawianego w nich pokolenia czy też 
Polaków portretu własnego na początku XXI wieku. Nie dowiadujemy 
się z nich ani jacy jesteśmy, ani jacy być powinniśmy.

19 Bożena Chrząstowska, Seweryna Wysłouch, op. cit.
20 Hans-Thies Lehmann, Teatr postdramatyczny, tłum. Dorota Sajewska, 
Małgorzata Sugiera, Księgarnia Akademicka 2009, s. 209-215.

Brak wyrazistych głosów w sporze o nową Polskę nie prowadzi jed
nocześnie do rozwiązań, jakie opisują teoretycy twórczości post-drama- 
tycznej. W wielu analizowanych w tej książce dramatach daje się wpraw
dzie zauważyć wyraźne przesunięcie od dialogu w stronę monologu, 
o którym wspomina Lehmann19 20, oraz charakterystyczne dla najnowszych 
sztuk wykorzystywanie chóru. Nietrudno też dostrzec podobieństwa do 
postulowanego przez Jeana-Pierre’a Sarrazaca dramatu rapsodycznego, 
w którym głos rapsoda (autora) znajduje sobie miejsce w ramach kla
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sycznego, fragmentarycznego porządku dialogicznego21. Jednak praktyki 
subwersywne wobec klasycznego porządku dyskursu dramatycznego wy
rastają na gruncie tradycyjnie pojmowanego dialogu. W polskim drama
cie współczesnym nie prowadzą ani do jednoznacznej krytyki tej formy 
wypowiedzi, ani też do jej dekonstrukcji lub całkowitego odrzucenia.

21 Słownik dramatu nowoczesnego i najnowszego, red. Jean-Pierre Sarrazac, 
tłum. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Księgarnia Akademicka 2007, 
s. 36.

Można powiedzieć, że w skali mikro - a zatem na poziomie sceny, 
sytuacji czy wydarzenia - wypowiedzi bohaterów skutecznie przykuwa
ją uwagę odbiorcy, bowiem układają się w spójną i wciągającą wymia
nę zdań. Dopiero spojrzenie z szerszej perspektywy pozwala dostrzec 
wszelkiego rodzaju niespójności na linii język-bohater czy język-świat 
przedstawiony. Zdecydowana większość z nich nie została jednak na 
tyle mocno zaakcentowana, aby podważyć dominujące w danej kultu
rze przekonania o otaczającym nas świecie lub też podać w wątpliwość 
zdolności dyskursu dramatycznego zarówno do opisywania rzeczywi
stości, jak i jej kreowania. Z podobnych przyczyn teksty współczesnych 
polskich dramatów nie posiadają mocy ustanawiania obrazu wspólnoty, 
który mógłby być traktowany jako punkt odniesienia dla rzeczywistości, 
w której żyjemy. Sprawnie pisane wymiany zdań oraz zręcznie monto
wane (lub wytwarzane) klisze przywołujące obraz współczesnej Polski 
wywołują raczej wrażenie, że obcujemy z umiejętnie kreślonym oraz 
dobrze nam znanym wizerunkiem nowego pokolenia Polaków, a tym 
samym z pewną realnie funkcjonującą grupą społeczną. Jak pokazałem 
na przykładzie Argo, głębsza analiza tej wspólnoty odkrywa jej niedo- 
określoność zarówno na gruncie spójności kreujących ją dyskursów, jak 
i w tradycyjnym wymiarze podobieństwa członków wspólnoty.

Brak podobieństwa oraz bliższych związków między postaciami 
- jak ma to miejsce w analizowanym dramacie Kochana - nie prowa
dzi wcale do jednoznacznej krytyki nowego pokolenia za brak postaw 
wspólnotowych lub do krytyki kultury, w której tworzenie trwałej wspól
noty - na przykład pokoleniowej - wydaje się działaniem z góry skaza
nym na porażkę. Zręczne odwoływanie się przez młodych autorów do 
świadomości oraz wyobrażeń Polaków o tym, jak wygląda otaczająca 
ich rzeczywistość, skutecznie tworzy jej ułudę, jednocześnie odwraca
jąc uwagę od niekoherencji wizerunku nowego pokolenia, jaki daje się 
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dostrzec w planie ogólnym dramatów. Dyskusja z analizowanymi prze
ze mnie tekstami jest zatem nie tyle niemożliwa, co raczej słabo uza
sadniona. Głębsza analiza dramatu Argo, który zarazem tworzy obraz 
współczesnej wspólnoty pokoleniowej i podejmuje refleksję nad naszą 
pamięcią historyczną, została przeprowadzona w celu uwydatnienia me
chanizmów osłabiających dialogiczny wymiar współczesnego polskiego 
dyskursu dramatycznego. Stereotypowe zwroty, zasłyszane frazy czy 
kalki językowe pozwalają na stworzenie wartkiego, mocno zazębiają
cego się dialogu. Zarazem jednak nie sprzyjają kreowaniu wyrazistych 
postaw ani określonych perspektyw ideologicznych. Mocny dyskurs dia
logiczny wytwarza się bowiem zgodnie z regułami nakreślonymi przez 
klasyczne ujęcie tej formy podawczej, zakładającymi zgodność między 
zewnętrznymi i wewnętrznymi okolicznościami towarzyszącymi wypo
wiedzi22. Tymczasem brak jednoznacznych stanowisk w sporze o kształt 
wspólnoty prowadzi do tego, że odbiorca może bez problemu uruchomić 
mechanizm projekcji i identyfikacji ze światem przedstawionym. Wy
powiedzi żadnej z postaci nie pozwalają bowiem na utożsamienie się 
czytelnika z jej stosunkiem do rzeczywistości, który okazuje się za mało 
wyrazisty lub niekonsekwentny. Nie pozwalają także na określenie się 
wobec pozostałych postaci, które mogłyby stanowić punkt odniesienia 
dla całej wspólnoty.

22 W swojej klasycznej pracy o dialogu Jan Mukarzowski wyróżnia dwa zewnętrz
ne oraz jeden wewnętrzny aspekt tej formy wypowiedzi. Wewnętrzny ujmuje jako 
występujące w dialogu zwroty znaczeniowe, które determinują „stanowisko osoby 
mówiącej, jakie ona zajmuje wobec omawianego tematu”. Zwroty znaczeniowe 
określają zatem ideologiczną perspektywę wypowiedzi uczestników dialogu. Ro
zumienie dialogu przez Mukarzowskiego zakłada jednocześnie spójność między 
jego aspektami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi, której próżno by z kolei szukać 
w analizowanym dramacie Kochana. Por. Jan Mukarzowski, Wśród znaków ¡struk
tur. Wybór szkiców, wybór, red. i wstęp Janusz Sławiński, tłum. Jacek Baluch 
etal., PIW 1970, s. 194-195.

Słabość wewnętrznego zdialogizowania dramatu Kochana to wynik 
funkcjonowania mechanizmu tworzenia pozoru świata przedstawione
go, odznaczającego się bogactwem intertekstualnych odwołań do różno
rodnych dyskursów. Przyciągając uwagę odbiorców, mechanizm ten nie 
otwiera jednak tekstu na głębszą refleksję ani nad samą przedstawianą 
rzeczywistością, ani nad sposobami jej wytwarzania. Kulturowe uwarun
kowania takiej praktyki wśród współczesnych dramatopisarzy polskich 
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przeanalizuję bardziej szczegółowo w kolejnych rozdziałach poświęco
nych wybranym aspektom kultury oraz języka literackiego. Na obecnym 
etapie rozważań chciałbym jedynie zwrócić uwagę na diagnozę funkcjo
nowania zróżnicowanych dyskursów we współczesnej kulturze, stawianą 
w dramacie Argo. Ich przemieszanie oraz bogactwo przyczyniają się bo
wiem do powstania przyciągającego uwagę, barwnego obrazu współcze
sności, ale jednocześnie zawarty w tym obrazie porządek rzeczywistości 
nie daje się ani skutecznie skrytykować, ani jednoznacznie afirmować.

Kontradykcja między różnorodnością elementów składających się 
na wizerunek dzisiejszego świata i jednoczesną słabą wyrazistością jego 
ideologicznych i strukturalnych fundamentów ujawnia się w bogatym 
w różnorodne odwołania historyczne oraz literackie dramacie Kochana. 
Ta sprzeczność charakteryzuje także wiele innych dramatów z przeło
mu XX i XXI wieku, które w ramach swojego gatunku tworzą obraz 
współczesnej rzeczywistości. Zewnętrznym kontekstem dla tych utwo
rów pozostaje bowiem przestrzeń kulturowa, składająca się z wielu dys
kursów społecznych, której uczestnicy, pozostając świadomymi swojej 
różnorodności, tworząjednocześnie grupę (przestrzeń kulturową) mocno 
zhomogenizowaną. Funkcjonuje ona w przestrzeni, której granice są roz
myte i często mało istotne zarówno dla jej członków, jak i dla postron
nych obserwatorów.

W konsekwencji grupy społeczne przedstawiane w analizowanych 
wcześniej dramatach, mimo swojej jednorodności - lub przynajmniej jej 
pozoru - pozostają słabo określone i niepewnie kreślą granice swojej toż
samości. Doświadczenie pracy w systemie korporacyjnym łączy szeroką 
paletę zawodów oraz warstw społecznych, rozmywając tradycyjne gra
nice podziałów klasowych. Podobną tezę można sformułować w odnie
sieniu do środowiska determinowanego przez kontakt ze współczesnymi 
mediami, które łączy twórców z użytkownikami. Analizowany dramat 
Kochana traktuję zatem jako modelowy zarówno dla sytuacji społecznej, 
jak i pewnej literackiej praktyki. Wcześniej omawiane utwory drama
tyczne charakteryzowały się znacznym stopniem ujednolicenia głosów 
postaci, które składały się na jednorodną wypowiedź o współczesnej 
rzeczywistości. Jednak zabiegi dystancjalizacji, wprowadzane za spra
wą ironii i groteski, a czasem przemieszania różnych języków, stano
wią konsekwencję sytuacji, jaka ukazana została w Argo. Zróżnicowana 
przestrzeń dyskursywna współczesnej kultury wymyka się bowiem nie 
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tylko wszystkim tym ujęciom, które oparte są na wierze w możliwość 
uchwycenia zasad funkcjonowania współczesnej rzeczywistości, ale tak
że próbom zmierzającym do zanegowania wszelkiego rodzaju porząd
ków kulturowych.

Ujednolicony język dialogów w znacznej części współczesnych 
polskich dramatów zanurzony jest bowiem w przestrzeni kulturowej, 
w której - podobnie jak w dramacie Kochana - można obserwować osła
bienie funkcji dialogu jako narzędzia sporu lub ustanawiania rzeczywi
stości. W swojej refleksji nad dialogicznością języka Michaił Bachtin 
wyjaśnia, że dialogiczność w powieści pojawia się w momencie, kie
dy ludzie uświadamiają sobie, że poszczególne dyskursy funkcjonujące 
do tej pory oddzielnie w ramach różnych praktyk życiowych mogą się 
wzajemnie komentować23. A zatem język, którym chłop posługiwał się 
na polu, może stać się komentarzem do języka modlitwy. Tymczasem 
w dramacie Kochana poszczególne dyskursy raczej się ze sobą prze
nikają, aniżeli ze sobą dialogują. Nie są powiązane z poszczególnymi 
postaciami, pozostając jednocześnie dość powierzchownymi przywoła
niami lub trawestacjami różnych sposobów ujmowania rzeczywistości. 
Wybrany dyskurs czy sposób mówienia przestaje zatem określać jedno
znaczną i wyrazistą postawę ideologiczną. Takie samo zjawisko wydaje 
się charakteryzować zewnętrzną dialogiczność dramatów. Ujednolicony 
język wielu z nich nie prowadzi bowiem do wyznaczenia takiego punktu 
widzenia, wobec którego czytelnik mógłby się określić. Sytuacja, którą 
opisują dramaty, oddaje zatem pewną tendencję we współczesnej kul
turze, w której poszczególne dyskursy tracą swoje mocne powiązanie 
z ideologiami, a zatem także z określonymi grupami społecznymi. Me
chanizm identyfikacji, do którego zachęca tradycyjna forma dramatycz
na omawianych utworów, zostaje w ten sposób nie tyle unieważniony, co 
właśnie osłabiony.

23 Por. Michaił Bachtin, Słowo w powieści, [w:] idem, Problemy literatury i este
tyki, Czytelnik 1982, s. 53.

5. Temat i środowisko jako źródła dyskursu

Źródła kształtowania się słabych dyskursów w przestrzeni symbo
licznej będą omawiane w kolejnych rozdziałach w anonsowanych już 
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wcześniej ramach, relewantnych dla współczesnej rzeczywistości oraz 
twórczości literackiej. Rozważane w niniejszym rozdziale powiązania 
między sytuacją kulturową, szeroką przestrzenią dyskursywną a prakty
ką dramatopisarską pozwalają na zarysowanie pewnego schematu, sta
nowiącego o specyfice omawianych zjawisk.

Temat pokolenia pojawia się zatem w nowym dramacie zarówno 
w wyniku kreacyjnych działań krytyka teatralnego Romana Pawłowskie
go, jak również ze względu na znaczącą popularność tej kategorii opiso
wej zarówno w mediach, jak i w naukach społecznych. Istotnym głosem 
kierującym uwagę badacza dramatu na zagadnienie pokolenia pozostaje 
także mocno ugruntowana teoria doświadczenia pokoleniowego jako 
modelu opisu przemian historycznoliterackich. Wagę tematu potwierdza
ją jednocześnie same utwory młodych dramatopisarzy - tytuł antologii 
Pokolenie porno... został przecież zaczerpnięty z dramatu Pawła Jurka. 
Wszystkie te argumenty skłaniają do podjęcia próby wskazania pew
nej grupy społecznej, z której doświadczeń można by wyprowadzić 
mechanizmy tworzenia się nowego dyskursu dramatycznego.

W prowadzonych dotychczas analizach skupiłem się na dramatach, 
których bohaterowie przynależą do szeroko rozumianej społeczności 
korporacyjnej. Pojęcie korporacji oraz związane z nim dyskursy zajmu
ją we współczesnej refleksji filozoficzno-kulturowej jedno z centralnych 
miejsc. Porządek korporacyjny stanowi zarówno punkt odniesienia dla 
rozważań nad zjawiskami społecznymi charakterystycznymi dla kondy
cji współczesnego człowieka, jak również element kształtujący sposób 
rozumienia zjawiska globalizacji. Korporacja jako przestrzeń akcji oraz 
temat dramatu pojawia się w utworach współczesnych dramatopisarzy, 
chociażby w już omawianych sztukach Tiramisu, Holyfood czy Toksy
ny, ale dyskurs korporacyjny, stanowiący o relacjach między postaciami, 
wzorcach ich zachowań oraz postawach i celach życiowych, daje się od
naleźć także w innych dramatach. Portretujące środowisko mediów tek
sty Klaty, Jurka czy Owsianko również odkrywają typowe dla wzorców 
korporacyjnych mechanizmy współżycia społecznego. Jednak korpora
cja to tylko jedno z miejsc doświadczeń kluczowych dla portretowanej 
przez utwory dramatyczne grupy pokoleniowej. Wprawdzie odgrywa ona 
we współczesnej kulturze ogromną rolę, nie jest jednak ani jedynym, ani 
najważniejszym czynnikiem ustanawiającym związek między doświad
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czeniem pokoleniowym a obrazem tego pokolenia w utworach drama
tycznych. Powyższe zastrzeżenie nie wypływa jedynie ze świadomości, 
że możliwe jest konstruowanie także innych perspektyw analitycznych 
oraz interpretacyjnych, w których inna instytucja lub wybrane „doświad
czenie pokoleniowe” pozwoli na odczytywanie nowych sensów analizo
wanych utworów lub odmiennego porządku - zarówno diachronicznego, 
jak i synchronicznego. Argumenty na rzecz uznania instytucji korporacji 
oraz dyskursu korporacyjnego za główne czynniki określające charakter 
współczesnej kultury oraz ważne przedmioty refleksji dla sporej grupy 
polskich dramatopisarzy współczesnych służą w głównej mierze temu, 
by uzasadnić wybór tegoż dyskursu jako przykładowego czynnika wy
twarzającego dyskurs słaby.

6. Od pokolenia do słabej wspólnoty

Śledzenie dyskursu korporacyjnego jako czynnika wpływającego 
na kształt nowego dyskursu dramatycznego, a jednocześnie stanowią
cego świadectwo ważnego doświadczenia współczesnych społeczeństw 
zmierza zatem w kierunku odwrotnym od tego, jaki sugerują tradycyjne 
ujęcia łączące refleksję literaturoznawczą z dyskursem socjologicznym. 
Wykorzystanie wyrazistego wizerunku pokolenia dla wyodrębnienia 
pewnej grupy twórców, a zarazem utworów z kontinuum twórczości lite
rackiej nie spełnia w omawianym tu przypadku swojej roli ze względu na 
słaby charakter obu dyskursów. W przyjętym w niniejszej książce spo
sobie rozumienia tego typu dyskursów oznacza to, że poprzez częściowe 
wykorzystanie mechanizmów dyskursów silnych ustanawiają one iluzję 
istnienia kategorii pokolenia, jednak nie pozwalają na jej opis jako spój
nej grupy społecznej o wyrazistych granicach. Tym samym opis funk
cjonowania porządku korporacji we współczesnym polskim dramacie 
pokolenia ogranicza się do dookreślenia tegoż pokolenia oraz poetyki 
jego funkcjonowania w utworach. W rzeczywistości stanowi bowiem 
przykład niemożności ustanowienia istotnej dla współczesnej kultury 
kategorii pokolenia, przy jednoczesnym silnym zainteresowaniu tą kate
gorią przez nauki humanistyczne, społeczne oraz przez publicystów.

Zainteresowanie kategorią pokolenia nie wypływa jedynie z para
dygmatów ustalonych przez klasyczne ujęcia akademickie. Wyrasta ono 
bowiem także z zapotrzebowania społecznego na literaturę, która umoż
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liwiłaby powstanie wspólnoty lub wspólnot dzięki mechanizmom utoż
samienia lub krytyki rozpoznawanych modeli. Z rozpowszechnionych 
w latach dziewięćdziesiątych głosów krytyków o potrzebie stworzenia 
współczesnego dramatu można wnioskować, że ówcześnie nie powstały 
jeszcze utwory zdolne do generowania postaw wspólnotowych lub przy
najmniej sygnalizujące brak tejże wspólnoty. Dramaty, które zaczynają 
się pojawiać na początku XXI wieku, w sposób ewidentny prowoku
ją do dyskusji o wizerunku polskiego społeczeństwa oraz kształcie na
szej współczesnej kultury. Tym samym stają się generatorem refleksji, 
która pozwala jej uczestnikom określać swoją postawę ideologiczną, 
a w konsekwencji włączać się w wybrane grupy społeczne, innym zaś 
się przeciwstawiać. Pozwalają także na formułowanie tez o naszej toż
samości oraz przynależności grupowej. Wbrew jednak sugestii, jaką 
można wysnuć z etymologii pojęcia „utożsamienie”, rozumianego jako 
proces wypływający z jednego z podstawowych oczekiwań tradycyjne
go odbiorcy dramatu, prymame wobec rozpoznania (ustanowienia) dzię
ki utworowi swojej własnej tożsamości pozostaje stworzenie poczucia 
wspólnoty.

Współczesny dramat polski wykorzystuje cały szereg strategii, po 
części już opisanych, pozwalających zabezpieczyć się przed całkowitym 
uznaniem przedstawianego świata za swój własny lub też przyjęciem 
wobec niego jednoznacznie krytycznej postawy. Skutecznie utrudnia też 
utożsamienie się z jedną ze stron sporu dramatycznego, o ile w ogóle 
zarysowuje się on w danym utworze. Tym samym nie pozwala na osta
teczne określenie się odbiorcy wobec modeli czy schematów rozpozna
wanych w czytanym tekście. Rozpoznanie, które leży u podstaw tradycyj
nych wzorców określania naszej tożsamości, w przypadku omawianych 
polskich dramatów współczesnych ogranicza się bowiem jedynie do po
czucia wspólnoty. Ten sam język czy istnienie charakterystycznych dla 
współczesnego świata typów osobowych często nie powodują jednak 
wytworzenia spójnego obrazu określonej grupy społecznej czy jednorod
nego dyskursu, z którego dałoby się wywieść jednoznaczną postawę wo
bec rzeczywistości. Łatwe do identyfikacji stereotypy życia społecznego, 
sprawnie naśladowany lub odtwarzany język ulicy, a także pozór spójno
ści rozwoju dramatycznych wydarzeń pozwalają czytelnikowi rozpoznać 
znaną mu z codziennego życia rzeczywistość, kreując poczucie wspólno
ty, tworząc wrażenie odnalezionego języka, ale raczej już nie wizerunku, 
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w którym grupa społeczna mogłaby się rozpoznać. Mechanizm identyfi
kacji, znany z tradycyjnego dramatu, pozostaje zatem niepełny.

7. Porządek pracy oraz kariery zawodowej

Obok mechanizmów rozluźniających strukturę dyskursu dramatycz
nego, przy jednoczesnym podważaniu jego autorytetu, rozwiązaniem 
istotnym dla powstawania słabych wizerunków bohaterów, a przy tym 
często praktykowanym przez współczesnych polskich dramatopisa- 
rzy pozostaje określanie postaci poprzez wykonywaną przez nią pracę. 
Konstatacja ta nie powinna dziwić w kontekście wcześniejszych uwag 
o miejscu instytucji korporacji w omawianych utworach. O ile jednak 
zawężenie specyfiki wykonywanej przez bohaterów pracy do korporacji 
pozwalało na uwydatnienie słabości elementów stanowiących o spoiwie 
tak określonej grupy społecznej, o tyle poszerzenie horyzontu oglądu do 
ogólnej kategorii pracy pozwala lepiej dostrzec rozmycie zewnętrznych 
granic tej kategorii, a jednocześnie dookreślić mechanizm kształtowania 
się słabego wizerunku współczesnego bohatera dramatu.

Szerszą perspektywę pracy wprowadzam do moich rozważań jako 
kontrapunkt dla analizowanego w kontekście wcześniejszych utworów 
pojęcia korporacji. Dlatego zmierzając ku finalnym wnioskom tego roz
działu, będę powracać do relacji wyznaczanej przez tę wybraną parę 
pojęć.

Zwracając się w stronę pracy jako jednego z głównych punktów re
ferencyjnych współczesnego dramatu polskiego, chciałbym przywołać 
twórczość francuskiego dramatopisarza Michela Vinavera, który chy
ba jako jeden z nielicznych dramatopisarzy XX wieku w podobny do 
współczesnych polskich autorów sposób postanowił wykorzystać swoje 
doświadczenie zawodowe. Interesujący w tym względzie pozostaje fakt, 
że przez trzydzieści lat pracował on na różnych stanowiskach w firmie 
Gillette, przechodząc drogę od komiwojażera do stanowiska kierowni
czego. Został zwolniony w wyniku redukcji jego stanowiska w ramach 
reorganizacji pracy w firmie. Model pracy, który uczynił tematem swoich 
dramatów, znał więc z własnego doświadczenia. Ze współczesną prakty
ką dramatopisarską łączy go jednak nie tylko przełożenie własnego do
świadczenia zawodowego na dyskurs dramatyczny, ale także cele, jakie 
zamierzał osiągnąć w swojej twórczości. Jeśli bowiem przyjrzymy się 
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terminom, których używał dla określenia interesującego go typu drama
tu, rozpoznamy w nich koncepcje oraz założenia, które po części dają się 
przypisać także utworom młodych polskich dramatopisarzy. Dążąc do 
stworzenia teatru (dramatu) codzienności, Vinaver sugerował potrzebę 
posłużenia się „przepływem niezróżnicowanych momentów tu i teraz”24, 
co przywołuje chętnie wykorzystywaną przez młodych polskich drama
topisarzy technikę montażu. Wedle Vinavera do wytworzenia efektu co
dzienności przyczyniać miało się także rozluźnienie związków przyczy
nowo-skutkowych „w gadaninie oblepiającej magmą informacyjnego 
szumu”, co z kolei można by z powodzeniem odnieść do współczesnej 
rzeczywistości medialnej.

24 Małgorzata Sugiera, Potomkowie Króla Ubu. Szkice o dramacie francuskim 
XXwieku. Księgarnia Akademicka 2002, s. 342.

A zatem wspólny punkt wyjścia, jakim było ustanowienie świata 
pracy zawodowej jako przestrzeni, w której ulokowane zostały wydarze
nia składające się na akcję dramatu, ustanowił fundament dla podobnych 
praktyk wyrażających się przybliżonymi strategiami tworzenia słabego 
(odideologizowanego) dyskursu dramatycznego. W twórczości Vinave
ra, podobnie jak w analizowanym dramacie Kochana Argo, osłabianie 
tradycyjnych schematów łączenia wydarzeń w większe całości można 
łatwo zidentyfikować w poszczególnych utworach, jak choćby w po
święconym funkcjonowaniu dużej korporacji Par-dessus bord, w którym 
dochodzi do zatarcia podziału na postacie pierwszo- oraz drugoplanowe. 
Popularność tematu pracy w polskim dramatopisarstwie pozwala spoj
rzeć na zagadnienie hierarchii z perspektywy całej serii tekstów pisanych 
przez różnych autorów. W tak szerokiej panoramie możemy nie tylko 
rozpoznać zabiegi stosowane w celu unieważnienia wewnętrznego po
rządku określającego pozycję postaci mówiącej, ale również dostrzec, 
że na obraz korporacji składa się cały szereg różnych typów firm oraz 
instytucji biznesowych, a także przedstawianych w dramatach aspektów 
ich funkcjonowania, z których nie sposób wybrać tych modelowych oraz 
tych pozostających na marginesie.

Wielość modeli pracy korporacyjnej oraz różnorodność jej przeja
wów, jakie możemy śledzić we współczesnej twórczości dramatopisar- 
skiej, nie wyczerpuje przyczyn, dla których nie stanowi ona dobrego 
fundamentu pozwalającego na łatwe wyodrębnianie grup społecznych. 
Kolejnym powodem jest brak wyrazistości granic kultury korporacyjnej. 
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Nie chodzi jednak o typowe rozmycie polegające na tym, że elementy 
graniczne są niepewne swojej przynależności do głównej kategorii, ale 
raczej o przenikanie pewnych zjawisk oraz postaw korporacyjnych do 
środowisk niezwiązanych bezpośrednio z tym rodzajem pracy.

Prowadzone na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia próby uchwy
cenia cech specyficznych dla tego okresu grup pokoleniowych dopro
wadziły do powstania całej serii określeń mających oddawać charakter 
oraz specyfikę życia ludzi na przełomie XX i XXI wieku. Taka wielość 
propozycji sprzyja powstawaniu wspominanego już wielokrotnie mozai
kowego charakteru obrazu przestrzeni społecznej. Niezależnie jednak od 
różnorodności perspektyw opisywania współczesnego polskiego spo
łeczeństwa pojawia się także tendencja do porządkowania przestrzeni 
społecznej w ramach dwuwartościowego modelu, którego elementy sta
nowią dwie przeciwstawne grupy. Z jednej strony istnieją ludzie, którzy 
odnaleźli się w nowej rzeczywistości po 1989 roku, z drugiej ci, któ
rzy trafili na margines życia społecznego. Interesujące, że dla tych grup 
o wiele mnie reprezentatywne są ich nazwy, a o wiele bardziej opis ujaw
niający się w ramach dyskursu pracy oraz kariery zawodowej. Z tego 
też powodu sposoby ich dookreślania skłaniają się w większym stopniu 
w stronę wartościowania niż deskrypcji.

Głównym pokłosiem, a jednocześnie mechanizmem wytwarzania 
takiego dwuwartościowego postrzegania polskiej rzeczywistości był 
projekt „Gazety Wyborczej”, w ramach którego zarówno specjaliści, jak 
i czytelnicy tej najbardziej opiniotwórczej w latach dziewięćdziesiątych 
gazety tworzyli własne portrety polskiego społeczeństwa, w którym 
przyszło im żyć po przemianach zapoczątkowanych umową przy okrą
głym stole. Wybrane głosy zostały opublikowane w 1999 roku w zbiorze 
Zrozumieć młodych. Młodzi końca wieku25. We wstępie do tego zbioru 
Duleep Aluwihare spina teksty wchodzące w skład tomu wedle proste
go - ale odpowiadającego ich zasadniczemu duchowi - schematu opo
zycyjnych ujęć. Zgodnie ze słowami Aluwiharego teksty zgromadzone 

25 Duleep Aluwihare, Zrozumieć młodych, [w:] Młodzi końca wieku. Pokolenie 
2000 czy pokolenie '89; dzieci wolnego rynku czy blokersi - artykuły z „ Gazety Wy
borczej", red. Marcin Piasecki, Agora SA, Wydawnictwo W.A.B. 1999. Aluwi
hare, kiedy pisał ten wstęp, pełnił funkcję partnera zarządzającego w firmie konsul
tingowej Arthur Andersen.
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oraz opublikowane w ramach wspomnianego projektu opisują młodość 
żywiołową i obiecującą lub smutną, biedną i pozbawioną perspektyw:

Opisują zawodowe i intelektualne ambicje, lub opcję „out” oraz niechęć 
do „wyścigu szczurów”; są świadectwem euforii lub - przeciwnie - nie
ufności wobec nowego, „kapitalistycznego porządku”. Ujawniające się 
w wypowiedziach poszczególnych autorów postawy oraz oceny współcze
snej im rzeczywistości są życzliwe bądź absolutnie krytyczne wobec świata, 
do którego należy Aluwihare i jego współpracownicy - świata dużych pre
stiżowych firm, które wiele wymagają, świetnie płacą i narzucają zunifor- 
mizowany styl26.

26 Ibidem, s. 7.

Najogólniej rzecz ujmując, młode polskie społeczeństwo podzielone zo
stało na tych, którym się udało, oraz tych, którym się nie udało. Ten war
tościujący podział nakłada się jednak także na porządek geograficzny, 
w którym ludzie sukcesu kojarzeni są przede wszystkim z mieszkańcami 
wielkich miast, a także na porządek zawodowy, dla którego miejscem 
oraz drogą do sukcesu pozostaje przestrzeń „dużych prestiżowych firm”, 
w których rządzi porządek korporacyjny.

Centrum owego podziału wyznacza zatem wielkomiejska kultura, 
kształtująca się przy współudziale dominujących w tej przestrzeni wiel
kich korporacji, której awersem pozostaje wszystko to, co znajduje się 
poza owym centrum. Tak klarowny podział nie odpowiada mozaikowej 
naturze współczesnej przestrzeniu społecznej. Wbrew jednak swojej pro
stocie nie ustanawia on także nienaruszalnego porządku, w którym obie 
wyznaczone przestrzenie kulturowe pozostają całkowicie rozdzielne. Co 
więcej, słabość zarysowanego podziału na ludzi sukcesu oraz tych, któ
rym nie udało się go osiągnąć, wyrasta paradoksalnie z jego inicjalnej 
wyrazistości. Dopiero bowiem świadomość różnic dzielących obie gru
py społeczne pozwala dostrzec mechanizmy podważające ów podział, 
choć bynajmniej go nie unieważnia.

Wybrane mechanizmy osłabiania dwudzielnego porządku społecz
nego będę chciał przedstawić na przykładzie kilku dramatów z pierw
szej dekady XXI wieku, w których także daje się zauważyć podział na 
rzeczywistość wielkomiejską oraz prowincjonalną. Charakterystycznym 
zjawiskiem pozostaje fakt, że tę pierwszą kształtują w głównej mierze 
dyskursy specyficzne środowisk związanych z korporacjami lub świa
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tem mediów. W Tiramisu, Toksynach21, Holyfood czy Karaoke2* akcja 
rozgrywa się wśród ludzi związanych z korporacjami lub przynajmniej 
z tą rzeczywistością zaznajomionych; w Pokoleniu porno, Uśmiechu 
grejpruta czy Miss HIV27 28 29 30 dominują ludzie mediów oraz artyści. Poza 
granicami wielkomiejskiego życia pozostają teksty przedstawiające śro
dowisko wiejskie (Łucja i jej dzieci20), średnich miasteczek (Mortal kom
bajn, Kopalnia, Wesołe miasteczko31), ludzi starszych czy z marginesu 
(Śmieci), wreszcie mieszkańców blokowisk (Matka cierpiąca). Przywo
łane przykłady dramatów potwierdzają podział przestrzeni społecznej 
w Polsce po 1989 roku na dominujący nurt wielkomiejski, który łączy 
się z poczuciem sukcesu, oraz prowincję, która pozbawiona możliwości 
działania ciąży ku porażce lub ostatecznemu rozczarowaniu. Różnica 
pomiędzy sposobem przedstawiania obu przestrzeni społecznych daje 
się także dostrzec na poziomie konwencji literackich. Większość tekstów 
ukazujących życie ludzi sukcesu to mniej lub bardziej przekonujące pró
by odzwierciedlenia sposobu funkcjonowania tej społeczności, uwiary
godnione przede wszystkim przy pomocy odwoływania się do modnego 
języka mediów, slangów młodzieżowych, czasem sposobu komunikowa
nia się użytkowników Intemetu czy nowego języka biznesu. Wymienio
ne sposoby komunikacji są bowiem stosunkowo łatwo rozpoznawalne 
przez odbiorców ze względu na ich stałą obecność w kształtujących na
szą świadomość mediach. Dystans wobec przedstawianej rzeczywistości 
wyrasta na gruncie różnego rodzaju zabiegów komediowych, farsowych 
czy groteskowych. Całość sposobu przedstawiania wielkomiejskiego 
świata pozostaje zatem dość jednorodna.

27 W Toksynach kwestii korporacji bezpośrednio dotyczy jedynie część zatytułowana 
Epizod o kupowaniu.
28 Marek Kochan, Karaoke. Komedia z życia sfer mieszczańskich, „Dialog” 2006, 
nr 4.
29 Maciej Kowalewski, Miss HIV, [w:] Made in Poland...
30 Marek Pruchniewski, Łucja i jej dzieci, [w:] Pokolenie porno...
31 Idem, Wesołe miasteczko. Prawie bajka, „Dialog” 2004, nr 5.

W przypadku tekstów poświęconych tym, którzy egzystują na ubo
czu głównego nurtu życia, daje się zauważyć większą różnorodność ga
tunkową oraz charakterystyczne przeplatanie rozmaitych form wyrazu. 
Niejednokrotnie fantastyczne, surrealistyczne, zsubiektywizowane czy 
symboliczne ujęcia koegzystują z konwencjami oraz chwytami literac
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kimi, których funkcją pozostaje uwiarygodnienie przywoływania czy 
„cytowania” rzeczywistości zewnątrztekstowej. Sztuki te tworzą zatem 
zróżnicowaną konstelację ujęć, która odcina się od bardziej jednorodne
go ujmowania rzeczywistości wielkomiejskiej.

Literacki obraz obu przestrzeni społecznych z jednej strony pod
kreśla zatem dzielącą je różnicę, utwierdzając tym samym tezy zawarte 
we wspomnianym projekcie poświęconym uchwyceniu specyfiki życia 
nowych pokoleń Polaków po 1989 roku, z drugiej zaś odsłania asyme
tryczny charakter tego przeciwstawienia. Tak opisany model nie stanowi 
jednak punktu docelowego moich analiz, ale właśnie podstawę dla dal
szego przyglądania się praktykom dramatopisarskim, które odwołując 
się do niniejszego modelu, przekraczają go, odkrywając to, co chciałbym 
nazwać słabym wizerunkiem pokolenia.

Aby doprecyzować tę kwestię, przedstawię przykłady trzech drama
tów, wskazując na zawarte w nich mechanizmy konieczne dla sformu
łowania całościowego ujęcia sposobu wytwarzania słabego wizerunku 
pokolenia w ramach dyskursu dramatycznego.

8. Rozproszenie dyskursu kariery zawodowej

Pierwszy przykład ukazuje przenikanie dyskursu pracy modelowane
go przez porządek korporacyjny do miejsc oraz środowisk, których raczej 
nie nazwalibyśmy wiodącymi grupami społecznymi, które odniosły suk
ces. Z sytuacją taką mamy do czynienia między innymi w dramacie Prze
mysława Wojcieszka Zabij ich wszystkich?1. Przedstawiony w 1999 roku 
do realizacji scenariusz filmowy został opublikowany w formie dramatu 
w antologii Pokolenie porno... w 2003 roku. Akcja rozgrywa się w Słup
sku, w którym zaledwie rok przed napisaniem scenariusza doszło do za
mieszek wywołanych zabójstwem trzynastoletniego kibica przez policję. 
Ewa przyjeżdża do miasta, aby przyłączyć się do rewolty. Dla wizerunku 
pokolenia szukającego swojego miejsca na rynku pracy bardziej repre
zentatywni pozostają jednak Marek i Grzegorz oraz ich nieobecny przy
jaciel Krzysztof. Wszyscy to młodzi mężczyźni zajmujący się handlem 
aluminiowymi rurami. System, w którym pracują, przypomina porządek 
korporacyjny, w którym praca sprzedawcy stanowi modelowy przykład * 

32 Przemysław Wojcieszek, Zabij ich wszystkich, [w:] Pokolenie porno...
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najniższego stopnia kariery, a jednocześnie typowy wzorzec mecha
nizmów poprawiania efektywności sprzedaży kosztem pracowników. 
Funkcjonują oni pod silną presją wyśrubowanych limitów, które muszą 
wykonać, by odnieść sukces. Jednak kariera sprzedawcy ze Słupska nie
zupełnie odpowiada wizerunkowi pracy w zamożnej, sprawnie działają
cej firmie. Chłopcy „tłuką się po Polsce” starym żukiem, nie mogą się do 
siebie dodzwonić, co wywołuje bałagan w poczynaniach „korporacji”. 
Trudno także dostrzec jakąkolwiek strategię logistyczną firmy lub udzie
lane pracownikom wsparcie. Sam proces sprzedaży nie został pokaza
ny w tekście dramatu. O jego funkcjonowaniu dowiadujemy się jedynie 
z rozmów bohaterów prowadzonych przez telefony komórkowe. Obecny 
jest za to właściciel innej firmy - Janusz, mężczyzna w średnim wieku, 
który wynajmuje mieszkanie młodym bohaterom. Jest niewykształco
ny, a jego niechlubną przeszłość owiewa tajemnica. Zawsze pojawia się 
z osiłkiem Olgierdem w roli ochroniarza lub raczej swojego żołnierza. 
Tym samym spór o pieniądze czy też problem zależności młodych pra
cowników firmy transportowej ujawnia się na polu innym niż zawodowe, 
wciąż jednak zdradza cechy opresyjnego systemu, którego modelowym 
przykładem we współczesnej kulturze pozostaje korporacja.

Bohaterowie dramatu Wojcieszka to oczywiście ofiary nowego sys
temu, postacie z najniższych szczebli drabiny społecznej. W odróżnie
niu od bezrobotnych mają pracę, ale taką, która niekoniecznie przynosi 
zyski - Krzysztofowi nie udaje się sprzedać rur i tym samym wypełnić 
limitu koniecznego do zachowania swojego stanowiska pracy. Jednak 
mama sytuacja sprzedawców z dramatu Wojcieszka, która mogłaby stać 
się punktem wyjścia dla krytyki wyzysku w nowym systemie ekono
micznym, znajduje się na marginesie dramatu. Zagadnienia związane 
z pracą w firmie zostały przesunięte poza główną linię rozwoju akcji, zaś 
konflikt z szefem zastąpiony konfliktem z najemcą. Także wypowiadane 
przez Ewę słowa krytyki wobec systemu kapitalistycznego nie dotyczą 
bezpośrednio korporacji, ale w pierwszym rzędzie starszego pokolenia, 
dopiero zaś potem - przedstawicieli pokolenia młodych, czyli Grzegorza 
i Marka. „Potrzebne jest pokolenie - mówi Ewa - zapędzi ich wszystkich 
do morza i potopi jak świnie. I nie będzie to pokolenie sprzedawców”33. 
Tymczasem sprzedawcy to przecież właśnie Marek, Grzegorz i brat 

” Ibidem, s. 474.
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Ewy - Krzysztof, którzy pozostając ofiarami opresyjnego modelu pracy 
w systemie korporacyjnym, w sposób gorliwy go utrwalają, uporczywie 
podejmując próby sprostania jego wymaganiom i raz po raz deklarując 
wiarę w sukces.

„Pokolenie sprzedawców” to określenie, którego Wojcieszek uży
wa także w swoich wypowiedziach prasowych. To pojęcie w nieco inny 
sposób profiluje wyobrażenie o nowym porządku pracy, poddawanym 
krytyce. Bo cóż konkretnie jest to za pokolenie? Ludzie z małych mia
steczek, którzy całe życie oddają pracy bez szans na wyrwanie się gdzieś 
dalej? A może tylko pewien najgorszy rodzaj account menedżera z bo
gatej korporacji?

Przeciwstawiając zatem rozpowszechnionej przez media wizji no
wej elity młodych wilków kategorię sprzedawców z małych miasteczek, 
Wojcieszek przywołuje te same typowe dla wielkich korporacji schema
ty robienia kariery oraz wiążącej się z nią opresji. Przeniesienie cięża
ru krytyki na całość systemu społecznego, który wymusza na młodych 
ludziach postawy opisane w Zabij ich wszystkich, nie zmienia bowiem 
faktu, że propagowana droga do sukcesu, który umożliwia „wyrwanie 
się” do lepszego świata, zawdzięcza wiele polityce wielkich korpora
cji, wpływających na sposób myślenia oraz działania zarówno instytucji 
kształtujących opinię społeczną, jak i samych obywateli.

Historia młodych sprzedawców i kilkunastoletniej buntowniczki 
rozgrywa się w świecie odległym od zamożnych centrów, niedającym 
żadnej szansy na sukces. Pomimo to schematy, które kształtują tu drogę 
kariery zawodowej lub po prostu metody zarabiania na życie, są podobne 
do tych, jakie ukształtowały się za sprawą dużych instytucji. Modele po
stępowania oraz postaw, które swoje prototypy znajdują w obrazie kor
poracji, możemy znaleźć także w innych dramatach odsłaniających przed 
odbiorcami coraz to nowe wymiary oraz przestrzenie życia społecznego. 
Poświęcenie wszystkiego dla osiągnięcia sukcesu finansowego stanowi 
główny temat dramatu Roberta Bolesty O matko i córko34, w którym po
łączone więzami rodzinnymi kobiety decydują się na świadczenie usług 
erotycznych. Nowy sposób zarabiania ma jednak nie tylko wyciągnąć je 
z tarapatów finansowych, ale stać się także nową drogą życia. Obie 
kobiety same stosują wobec siebie mechanizmy motywacyjne, które 

34 Robert Bolesto, O matko i córko!, [w:] Madę in Poland...
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mają je doprowadzić do zaakceptowania przyjętej formy zarobkowania. 
Wmawiają sobie, że dzięki nowemu zajęciu całość ich życia zyskuje 
nowy, lepszy standard. Prowokacyjny na gruncie moralnym zabieg uka
zania prostytuujących się matki i córki pozwala równocześnie dostrzec 
wszechogarniającą moc nowego typu pracy, która w swojej zachłanno
ści zagarnia także całość życia rodzinnego i prywatnego. Z koli zestan- 
daryzowane rozmowy o pracę zostały przedstawione w dramacie Dany 
Łukasińskiej Agata szuka pracy, gdzie chór pełni rolę podpowiadacza 
nakłaniającego główną bohaterkę do postępowania zgodnie z porząd
kiem (korporacyjnym i urzędniczym) pozwalającym osiągnąć sukces. 
W przywołanym już tekście Holyfood klasyczna korporacja przekształca 
się w „święty fast food”. W obu instytucjach obowiązują bardzo podobne 
relacje. Skoro więc restauracja szybkiej obsługi może działać wedle reguł 
korporacyjnych, to być może także okaże się to wykonalne w przypadku 
budki z kurczakami, w której pracuje dziewczyna z Cokolwiek się zdarzy, 
kocham cię35? Niezależnie bowiem od wielkości danego przedsięwzięcia 
reguły awansu, zatrudnienia czy relacji pomiędzy kadrą zarządzającą 
a pracownikami stają się we współczesnej rzeczywistości coraz bardziej 
zestandaryzowane i w coraz większym stopniu korzystają ze wzorców 
wypracowanych przez zamożne korporacje.

35 Przemysław Wojcieszek, Cokolwiek się zdarzy, kocham cię, [w:] TR/PL...

Rzecz jednak nie tyle w tym, że granic korporacji nie jesteśmy w sta
nie zakreślić, ale że przyglądając się bogatej kolekcji różnych środowisk 
oraz grup społecznych, opisywanych przez polskie dramaty od czasu 
ostatniego przełomu wieków, można dostrzec wszechobecność porząd
ku korporacyjnego. Nie słabnie on proporcjonalnie do stopnia oddalenia 
od centrów wielkomiejskich czy kulturowych, ale raczej przenika całość 
przestrzeni społecznej, ujawniając się z różną mocą w różnych jej miej
scach. Co jednak ważniejsze, nie sposób jednoznacznie identyfikować go 
jako bezpośredniego źródła opisywanych zjawisk. Postawa bohaterów 
Zabij ich wszystkich jest tyleż ułomną realizacją kariery korporacyjnej, 
ile wynikiem propagandy medialnej. Chór z dramatu Agata szuka pracy 
odkrywa między innymi i to, że obojętność oraz bezwzględność dużej 
korporacji wobec jednostki niewiele różni się od mechanizmów obowią
zujących w urzędach. Czytając Holyfood, łatwo z kolei dojść do wniosku, 



88 II.

że religia to także pewien typ korporacji, z tym że akurat ta instytucja sta
nowi niewątpliwie porządek uprzedni wobec korporacyjnego.

Analiza współczesnych polskich dramatów pozwala zatem zarówno 
na wyodrębnienie wyrazistego wizerunku korporacji oraz jego śladów 
w różnych grupach społecznych, jak i na wychwycenie jego słabości. 
Jednocześnie można dzięki niej dostrzec punkty przecinania się dyskur
su dramatycznego z porządkiem kulturowym, wyznaczanym przez spe
cyfikę porządku korporacyjnego oraz dyskursu pracy. Niedookreśloność, 
która wynika z braku możliwości wytyczenia wyrazistych granic obo
wiązywania kultury korporacyjnej, wynika z faktu, że nie tyle rozpuszcza 
się on stopniowo wraz z oddalaniem się od dominujących nurtów życia 
społecznego, ile raczej wyspowo ujawnia się na całej jego przestrzeni. 
Poza tym nigdy nie możemy być pewni, że rozpoznany przez nas sche
mat zachowania czy porządku ma swoje źródło faktycznie w korporacji. 
Takie przeplatanie się kategorii oraz ich chwiejność niekoniecznie musi 
być czymś specyficznym jedynie dla współczesnej kultury, pozostaje 
jednak - co starałem się pokazać - przedmiotem dramatyzacji utworów 
pisanych przez polskich autorów współczesnych.

9. Siła dyskursów marginesu

Wywieranie presji na dyskursy słabsze przez dyskurs dominujący 
wydaje się czymś oczywistym. Okazuje się jednak, że utwory drama
tyczne ostatnich lat pozwalają wychwycić także proces przeciwny. Jego 
natężenie jest mniejsze, a mechanizm bardziej jednorodny, ale symetria 
w tej relacji nie jest wcale wymagana. Chodzi jedynie o wskazanie przy
kładów ujawniania się dyskursu spoza przestrzeni kultury dominującej, 
tworzonej przez tych, którym udało się osiągnąć sukces, oraz analizę 
sposobu jego funkcjonowania w tekstach dramatycznych.

Sama tendencja jest w miarę oczywista i swoje źródło, a także po
twierdzenie znajduje w zjawiskach pozaliterackich. Oddziaływanie języ
ka subkultur na nurty dominujące nie jest niczym nowym, choć obecnie 
daje o sobie znać znacznie silniej. Popularna farsowa forma kreślenia wi
zerunku nowego pokolenia ludzi sukcesu skłania do sięgania po zabaw
ne cytaty czy pseudocytaty z języka środowisk stojących niżej od tych, 
które tworzą nową elitę społeczną. Jednym z bardziej znanych satyrycz
nych ujęć języka szpanera spod dyskoteki jest występ $ (dziennikarza 



POKOLENIE W DYSKURSIE DRAMATYCZNYM 89

z Uśmiechu grejpruta), który na usilne prośby koleżanki „robi buraka”. 
To czysta kpina z popisującego się właściciela mercedesa, dla którego 
powodem do dumy jest jego nowy samochód: „Jak będziesz grzeczna 
bejbe, to ci pokażę moją brykę, osiem garów, alufelgi, klima, skóra, ślip- 
ki ksenonki. Total merol po tiuningu. Świeżo sprowadzany z Rajchu. 
Wiesz, kurwa, wszędzie ma zajebiste spojlery”36. Popis $ jest pełen drwi
ny i tym samym utwierdza dominację ludzi głównego nurtu kultury nad 
osobami, które do niego nie mogą być zaliczane. Jednakże z perspekty
wy podmiotu utworu funkcja tego wystąpienia niekoniecznie ogranicza 
się jedynie do prostego wykpienia języka i postaw ludzi zajmujących 
niższe piętra w hierarchii. Jeśli porównamy „monolog buraka” z wcze
śniejszymi żartami z rozmowy papieża z rolnikami, dostrzeżemy trzy 
istotne różnice: rozmowa zostaje odczytana przez $, obie postacie śmieją 
się po jej zakończeniu, poza tym jest w miarę krótka; z kolei popis $ 
w roli „buraka” rozciąga się na kilka stron i wydaje się improwizowany, 
zaś słuchająca @ włącza się, odgrywając rolę słuchaczki zadziwionej 
sztuką wymowy „buraka”. Wszystko to w ramach drwin, a jednak im
prowizacja, jaką wykonuje $, świadczy o posiadanych przez niego zdol
nościach posługiwania się obcym językiem, podczas gdy naiwny język 
rolników nie wymaga bodaj większego wysiłku twórczego.

36 Jan Klata, Uśmiech grejpruta, s. 107.

Wracając do poziomu podmiotu utworu, kilkustronicowa prezentacja 
języka „buraka” musi posiadać jednak pewne wartości estetyczne, któ
re zainteresują odbiorcę. Autor wykorzystuje zatem atrakcyjność nieco
dziennego języka, a tym samym przyznaję mu pewną wartość. Dowodzą 
tego także inne dramaty chętnie posługujące się slangowymi zwrotami 
i formułami. O pozycji slangu we współczesnej kulturze świadczyć może 
także rzeczywistość pozatekstowa. Politycy, nawet ci negatywnie wypo
wiadający się o subkulturach, posługują się sformułowaniami pochodzą
cymi z języka młodzieżowego, starając się zdobyć uznanie elektoratu.

Co jednak ważniejsze, język, z którego drwią $ i @, nie różni się 
wcale tak bardzo od ich własnego dziennikarskiego żargonu. Rozma
wiając o materiale o papieżu, $ prezentuje podobną do „buraka” non
szalancję, skłonność do posługiwania się krótkimi zdaniami, wtrącania 
anglicyzmów oraz podkreślania wyrażeń z języka potocznego. Dość 
przyjrzeć się następującemu cytatowi:
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Dzwoni komórka.
Jasne, że w Rzymie. Ful stentbai. Co o papieżu? Jak to co?! Numer buta 
czterdzieści i cztery, lubił kremówki, kiedyś był nawet okej, ale na starość 
się skiepścił... (@ podpowiada koledze pokazując charakterystyczną trzęsą
cą się rękę.)... Tak, tak, dłoń wyciągniemy z archiwum. Fuli profeska...37

37 Ibidem, s. 101.

Wyrażenie „fuli profeska” jest równie ułomnym anglicyzmem, co okreś
lenie „stiuningowany merol”, jakiego ma używać typowy „burak”. O ile 
bowiem wyśmiewanie prostych ludzi lub papieża posiada wyraźny walor 
polityczny, o tyle drwina z „buraka” staje się interesująca przede wszyst
kim wtedy, gdy uda jej się wywołać wrażenie profesjonalnej podróbki 
oryginału. W gruncie rzeczy to zatem bardziej autokrytyka i autoironia 
aniżeli kpina z tych, który stoją niżej w hierarchii. W omawianym przy
kładzie świadczą o tym nie tylko podobieństwa slangu spod dyskoteki 
oraz dziennikarskiego żargonu, ale też rama modalną całości wypowie
dzi. Kiedy @ wspomina, że w czasie występu kolegi w podróży mało 
nie umarła ze śmiechu, $ odpowiada, że „w samolocie to było specjalnie 
dla tej chamskiej stjuardesy...”, i rozpoczyna swój popis: „Joł madafa- 
ka, ale ty kurwa upierdliwa dupa jesteś”. A zatem $ wykorzystał maskę 
„buraka” dla zakpienia ze stewardesy, dla potraktowania jej w sposób, 
w jaki przeciętny „burak” traktuje swoją żeńską publikę - z wyższością 
i bez respektu. W tym sensie rama modalną obu poziomów wypowiedzi $ 
pozwala zobaczyć w nim osobę, którą parodiuje.

Ponownie więc podział pomiędzy grupami społecznymi zaciera się 
na gruncie języka. Podział, jaki zaznacza się w Uśmiechu grejpruta, nie 
jest bowiem tak dwubiegunowy, jak by się mogło wydawać. Wszech
władni w przestrzeni dyskursu publicznego dziennikarze mogą drwić do 
woli z każdego, ale ich pozycja jako tych, którym się powiodło, wobec 
drobnego gangstera lub cwanego młodzieńca nie jest już tak oczywista. 
Trudno bezwzględnie stwierdzić, że to oni odnieśli sukces, skoro pracu
jąc w Rzymie, zajadają się chińskimi zupkami. Co więcej, brak lojalno
ści wobec koleżanki, którą $ denuncjuje w centrali, wskazuje na to, że 
ich świat opiera się na równie chwiejnych podstawach jak ten, wobec 
którego okazują swoją wyższość.
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10. Elementy mocnych dyskursów i „nieoznaczoność”

Próbując zatem zrekonstruować wizerunek pokolenia w oparciu 
o powstające ostatnio w Polsce dramaty, dochodzimy do momentu, 
w którym okazuje się, że to zadanie praktycznie nie do wykonania. Nie 
dzieje się tak jednak dlatego, że język utracił swoją moc denotacyjną 
lub też całość struktury społecznej i dyskursywnej uległa daleko posu
niętej dekonstrukcja Dla podważenia operacyjności kategorii pokolenia 
nie wystarcza również przywołanie obserwacji socjologicznych, które 
- podążając za wykreowanym w mediach pojęciem „generacji nic” - 
stwierdzają wśród młodzieży „zanik światopoglądu zbiorowego i po
stępujący proces różnicowania postaw”38. Niepewność wszelkich ujęć 
zmierzających do uchwycenia jakiejkolwiek całościowej wizji młodej 
polskiej społeczności funduje się bowiem paradoksalnie na gruncie moc
nych określeń oraz silnych modeli pojęciowych lub teoretycznych.

” Hanna Świda-Ziemba, Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesią
tych, Zakład Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej. Instytut Stosowanych Nauk 
Społecznych. Uniwersytet Warszawski 1999, s. 47.

Przyjmując za punkt odniesienia dla nowych polskich dramatów 
najlepiej ze wszystkich współczesnych pokoleń opisaną generację ame
rykańskich „Iksów”, kierowałem się między innymi porównaniami 
pokoleń młodych Polaków ostatniego przełomu wieków - w tym „po
kolenia porno” - do tej właśnie grupy amerykańskiej młodzieży. Sądzę 
jednak, że to zestawienie nie powinno skłaniać nas do układania listy 
podobieństw oraz różnic, ale raczej pobudzić do powątpiewania w moż
liwość rekonstrukcji wizerunku pokolenia na zasadach utrwalonych 
w dotychczasowej refleksji nad tym zagadnieniem. Efekt, jaki uzysku
jemy dzięki tego typu porównaniom, to z jednej strony rozpoznanie 
pewnych podobieństw, z drugiej jednak świadomość, że oba wizerunki 
w istotnym stopniu do siebie nie przystają. Polskie „Iksy” - podobnie jak 
ich amerykańskie odpowiedniki - zazdroszczą pokoleniu, które „załapa
ło się” na dobre posady na początku lat dziewięćdziesiątych, ale nie jest 
to zazdrość dzieci wobec rodziców. W naszym kraju zazdrość ujawnia 
się częściej wśród osób w zbliżonym wieku, które jednak na początku 
lat dziewięćdziesiątych obrały odmienne drogi życia oraz modele ka
riery zawodowej lub zostały do tego zmuszone przez warunki życio
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we. Dżonny i $ kalendarzowo przynależą do tego samego pokolenia co 
sprzedawcy ze Słupska: Grzegorz i Krzysztof. Mamy zatem do czynienia 
z istotnym dla wizerunku pokolenia motywem zazdrości, który jednak 
inaczej aniżeli w rzeczywistości amerykańskiej ujawnia się w wymiarze 
synchronicznym, a nie diachronicznym.

Także polityczne opozycje kreślone na gruncie społecznym, rozpo
wszechnione przez wpływowe rozprawy z zakresu filozofii kulturowej, 
stanowią jedynie przedmiot, któremu zaprzeczają relacje, jakie wyła
niają się z polskich dramatów. Propagowana przez Zygmunta Baumana 
teza o kulturze pokolenia na przemiał39 niesie ze sobą portret ludzi nie
potrzebnych i wykorzystywanych przez wielkie korporacje. W katego
rii tej doskonale mogliby się zatem zmieścić przywołani przed chwilą 
bohaterowie Wojcieszka, przemierzający Polskę starym żukiem w celu 
upchnięcia komuś aluminiowych rur. Ale oni, inaczej aniżeli „ludzie na 
przemiał”, walczą o swoją szansę, nie czekają, jak Robbie i Lulu z Shop- 
ping and Fucking, aż ktoś się nimi zajmie. Wciąż wierzą, że coś od nich 
zależy. W pewnym sensie mogą czuć się częścią nowego świata, nowego 
porządku. W tym znaczeniu są zarówno ofiarami korporacyjnego wy
zysku, jak i forpocztą korporacyjnego świata w rejonach biedy. Wojcie
szek skutecznie odbiera im współczucie potencjalnych czytelników ko
nieczne do wykreowania wizerunku ofiary. We wzajemnej konkurencji 
pozostają dosyć bezwzględni, są też znacznie mniej inteligentni od ich 
zbuntowanej, ale przenikliwej koleżanki. Tym sposobem standardowa 
kategoryzacja, jaką przywołuje wizerunek młodych sprzedawców, zde
cydowanie do nich nie pasuje.

” Co ciekawe, Bauman nazywało pokolenie „pokoleniem X”, zarówno wbrew Coup- 
landowi, jak i ustaleniom socjologów. „Iksy” to bowiem grupa ludzi, którzy w du
żej mierze świadomie odrzucają porządek, odmawiając uczestniczenia w systemie 
po którejkolwiek stronie barykady. Poświęcone im książki oraz filmy pokazują ich 
zresztą najczęściej jako osoby, które nie muszą narzekać na swoją sytuację życiową, 
a czasem nawet powinny być z niej zadowolone.

Brak konsekwencji w kreśleniu wizerunków grup społecznych za
znacza się także na płaszczyźnie relacji autor-świat przedstawiony. Wy
daje się bowiem, że twórcy pewnych obrazów oraz tez o nowym polskim 
społeczeństwie równie łatwo je tworzą, co nabierają wobec nich dystan
su. Odbierają tym samym czytelnikowi możliwość ustosunkowania się 
do wykreowanej przez nich wizji.
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Mogłoby się zatem wydawać, że podobnie jak w przypadku Vinave- 
ra „autor stara się obudzić zainteresowania widza, pokazując mu świat 
w takiej perspektywie, w jakiej wyda mu się on «normalny». Dopiero 
w drugim kroku podważa pewność odbiorcy, wprawiając go w wyraźnie 
odczuwany stan poznawczego dysonansu”40. Jednak praktyka współczes
nych polskich dramatopisarzy nie zatrzymuje się w pół kroku, nie loku
je się pomiędzy, ale raczej krąży, raz ożywiając nadzieję na spotkanie 
ze światem ufundowanym na silnych posadach znanych porządków, to 
znów je podważając. Służą temu praktyki dystansowania się, tradycyjne
go rozmycia czy paradoksu. Najciekawsze pozostaje jednak to, że korzy
stając ze znanych kategorii oraz pojęć, dyskurs dramatyczny pokazuje je 
w nowych relacjach. Raczej we wzajemnym uwikłaniu aniżeli tradycyj
nym przeciwstawieniu czy rozmyciu.

40 Małgorzata Sugiera, Potomkowie..., s. 341.

Sytuację tę dobrze oddaje para przywoływanych do tej pory w moich 
analizach pojęć praca-korporacja jako przewodnia matryca dla konstruo
wania czy raczej refleksji nad kategorią pokolenia. Z pozoru założenie 
wydaje się klarowne. Praca stanowi nadkategorię wobec jej szczególne
go przypadku, jakim jest praca w korporacji. Jednocześnie korporacja 
wydaje się znacznie bardziej dookreślona i tym samym stanowi natural
ną opozycję wobec ogólności pojęcia praca. To jednak uwydatnienie pra
cy, pojmowanej przede wszystkim jako kariera zawodowa, pozwala na 
wyznaczenie klarownego kryterium podziału pomiędzy tymi, którym się 
powiodło, i tymi, którym się nie udało. Brak dookreślenia, o jaki rodzaj 
pracy chodzi, umożliwia nam abstrakcyjne rozumienie sukcesu, podczas 
gdy rozważania nad zróżnicowanymi obrazami korporacji oraz jej śla
dami w przestrzeni dramatów budzą wątpliwości co do sensu takiego 
podziału oraz jego skuteczności w porządkowaniu nowej rzeczywistości 
społecznej. Mamy zatem do czynienia z nieoczekiwanym odwróceniem 
pozycji w hierarchii kategorialnej, porządkującej relacje tych dwóch po
jęć. Powszechność ładu korporacyjnego jako pewnego wzorca staje się 
tak ogromna, że trudno traktować karierę w korporacji po prostu jako 
subkategorię pracy. Z jednej strony przenika ona z różną intensywnością 
prawie całe pole aktywności zawodowej mieszkańców świata zachod
niego, z drugiej staje się niemal modelowym przykładem pracy. Prosty 
porządek subkategorialny jest już zatem nie do utrzymania, a każda pró
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ba jego utrwalenia lub podważenia okazuje się działaniem jałowym, nie
przystającym do zastanego porządku kulturowego.

W takiej przestrzeni pojęciowej praktyka dramatopisarska nie polega 
więc, powtórzmy to raz jeszcze, na zatrzymywaniu się w pół drogi, na 
stworzeniu czegoś w rodzaju literatury środka, ale raczej na meandro
waniu i krążeniu pomiędzy sugestiami istnienia mocnych punktów 
odniesienia a ich unieważnianiem. Ciągła pokusa interpretacji prowa
dzącej do stworzenia klarownej całości pozwala dostrzec słabą wyrazi
stość poszczególnych pojęć, cząstkowych ujęć czy punktów odniesienia 
(kontekstów).

Krążenie dobitnie uwidacznia się także w przyjętej w moich anali
zach matrycy, w której system funkcjonowania korporacji jako specy
ficzny typ pracy staje się nie tylko jednym z rozpoznawalnych jej modeli, 
ale wywiera nacisk na kształt dyskursu pracy poprzez czynniki politycz- 
no-ideologiczne. Jeśli bowiem w zglobalizowanym świecie wielkie kor
poracje zaczynają zastępować państwo, to ich ideologie stają się siłą rze
czy dyskursami państwowymi i ogólnospołecznymi.

Z kolei funkcjonowanie mechanizmu wahania pomiędzy wyrazi
stością a niepewnością kolejnych wizerunków współczesnych Polaków 
można dostrzec w kontekście rozpatrywanego przez pryzmat korporacji 
podziału na ludzi sukcesu oraz tych, którym się nie powiodło. W przy
wołanym dramacie Klaty Uśmiech grejpruta nakreślona została wyraźna 
hierarchia, w której pracujący w korporacji medialnej dziennikarze zo
stali postawieni ponad pozostałymi grupami społecznymi. Rozpoznanie 
przez czytelnika zaproponowanego porządku jako prymamego w tym 
dramacie nie pozwala jednak, jak to pokazywałem, na jasne określenie 
relacji zarysowującej się między $ a środowiskiem małych cwaniaków 
czy gangsterów. Jeśli jednak nawet zrezygnujemy z kryterium sukcesu, 
to okaże się, że władza językowa, jaką posiadają dziennikarze nad pozo
stałymi grupami społecznymi, jest tyleż faktyczna, co uwikłana w sieć 
zależności od tych grup. W świecie konsumpcji dziennikarze opisujący 
dla swoich gazet różne środowiska muszą bowiem brać pod uwagę co
dzienny sposób komunikowania się swoich czytelników, którzy w pew
nej mierze należą do tych samych grup, o których piszą media. Sytuacja 
pozostaje zatem dwuznaczna. Wiara w możliwość narzucania dyskursu 
przez dziennikarzy łączy się z ich umiejętnością wchodzenia w cudzy 
język, mówienia językiem po części obcym, a tym samym jednak ich 
pewnego dyskursywnego uzależnienia.
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Każda zatem próba wprowadzenia wyrazistych kryteriów opisu wy
branego wycinka rzeczywistości społecznej odsłania nowe wątpliwości 
co do klarownego wizerunku opisywanych grup. Przyczyny takiego sta
nu rzeczy leżą po stronie świadomości odbiorców, kształtowanej przez 
relewantne zjawiska współczesnej kultury, których charakter przedsta
wię w kolejnych rozdziałach książki.

Na gruncie dotychczasowych analiz wybranych dramatów można 
sformułować konkluzję, że omawiani dramatopisarze mniej lub bardziej 
świadomie kształtują swoje utwory w taki sposób, aby zachęcić odbior
ców do rozpoznawania tradycyjnych strategii konstrukcji tekstu drama
tycznego, a w konsekwencji do podjęcia prób wyjaśniania danego frag
mentu tekstu. Próba dookreślenia wybranej części tekstu dramatycznego 
nie porządkuje jednak całości, ale przeciwnie - prowadzi do rozmycia 
pozostałych fragmentów jego struktury. Porządkowanie utworu wedle 
rozpoznanej dominanty tekstowej staje się zatem niemożliwe.

Aby jednak dostrzec skutki prób interpretacji porządkującej i wy
jaśniającej, trzeba ją umieścić w szerokiej przestrzeni kulturowej, która 
dostarcza modeli różnych pokoleń, sposobów pojmowania pracy, a także 
dostrzega różnorodne ontologiczno-morfologiczne wymiary analizowa
nego tekstu. Tak samo bowiem jak porządek korporacyjny może górować 
nad dyskursem pracy dzięki perspektywie politologicznej, tak sprzedaw
ców, ofiary korporacji z dramatu Wojcieszka, można postrzegać jako jej 
propagatorów, jeśli otworzymy naszą interpretację na aksjologiczny wy
miar ich postaw w zestawieniu z zachowaniem Ewy. Analizę taką należy 
wtedy osadzić w kontekście bezpośredniej krytyki, jaką młoda bohaterka 
formułuje wobec kolegów, a jednocześnie współpracowników swojego 
starszego brata.

Praktyki dramatopisarskie, jakie możemy obserwować u polskich 
autorów, stanowią zatem rozbudowanie strategii Vinavera, którą opisuje 
Małgorzata Sugiera, demonstrując, w jaki sposób francuski dramatopi- 
sarz zmodyfikował tradycyjny model Ich-Drama'. „Eksponując osobę 
pisarza jako głównego bohatera (...) głównym tematem jego obszernych 
monologów Vinaver czyni kwestie metateatralne”41. Podobnie zatem jak 
w przypadku analiz polskich dramatów jednym z kluczowych mecha
nizmów ustanowienia hierarchii porządkującej jest umiejscowienie jej 

41 Ibidem.
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w ramach różnych wymiarów dzieła literackiego. Jednak w przypadku 
współczesnego dramatu polskiego liczba możliwych wymiarów wydaje 
się większa, a pułapka zastawiona na czytelników polega na opisanym 
przed chwilą mechanizmie nakłaniania do tworzenia silnych interpreta
cji, których efektem pozostaje ujawnienie się słabości czy wręcz kom
pletnej inkongruencji pozostałych części struktury dramatu.

Można zatem powiedzieć, że efekt opisanej praktyki przypomina 
„zasadę nieoznaczoności” Wernera Heisenberga. Tym razem jednak nie 
chodzi o metaforyczne, intuicyjne poczucie niepewności, ale o dość bli
ską analogię między skazanymi na porażkę staraniami uchwycenia ca
łościowego sensu utworu a zasadą mówiącą o tym, że próba dookreśle- 
nia pewnych wybranych parametrów tekstu dramatu prowadzi do utraty 
ostrości widzenia (pomiaru) pozostałych.

11. Na powierzchni języka

Sformułowanie powyższej strukturalnej w swojej podstawie zasady 
nieoznaczoności jako istotnego rozpoznania charakteru słabego dyskursu 
nowych polskich dramatów nie wyczerpuje dociekań nad wizerunkiem 
pokolenia, jaki wspomniane dramaty podsuwają swoim czytelnikom. 
Obok braku możliwości wyznaczenia wyraźnych granic określających 
tę grupę oraz jej spójnego obrazu, wątpliwa pozostaje sama idea łącze
nia jednostek w grupy pokoleniowe czy też społeczne. Przyczyną tego 
stanu rzeczy pozostają wspomniane zależności między wytwarzaniem 
pokolenia (grupy społecznej) oraz wspólnoty przez dyskursy kulturowe, 
a w szczególności dyskurs dramatyczny.

Zjawisko to dobrze oddaje dramatopisarski debiut Doroty Masłow
skiej Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku*1. Sztuka ta czę
sto jest opisywana jako wesoła farsa przechodząca z czasem w dramat 
oraz jako „relacja na żywo” polskich kompleksów ujawniających się 
w niechęci do Rumunów, Żydów, gejów etc. W takim ujęciu dwoje głów
nych bohaterów, Dżina i Parcha, stanowi lustro dla spotykanych podczas 
podróży Polaków. Możemy w nim dostrzec brak zrozumienia, niechęć 
i agresję. Większość relacji podróżników ze spotkania z tą dosyć dziwną * 

42 Dorota Masłowska, Dwoje biednych Rumunów mówiących po Polsku, 
[w:] TR/PL...
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parą została skumulowana na początku dramatu w formie kilku krótkich 
monologów, swoistych wyrywków z wypowiedzi osób, które spotkały 
Dżinę i Parchę. Późniejszy rozwój akcji, w którym przeważa historia 
poznania się obu bohaterów oraz ich wspólnej drogi z przypadkowym 
kierowcą, który wbrew własnej woli wiezie ich przez noc, nie stanowi 
jednak sumy niechęci Polaków do innych nacji lub grup społecznych. 
Na dramat Masłowskiej warto więc spojrzeć z innego punktu widzenia, 
a zatem od strony sytuacji dwójki bohaterów. Poznali się przypadkowo 
na kostiumowej imprezie i pod wpływem narkotyków udają się w szaloną 
podróż donikąd, w czasie której spotykają się z brakiem zrozumienia, ale 
równocześnie jakiejkolwiek uwagi ze strony innych ludzi. Wśród chóru 
głosów oburzonych ich zaczepkami pod adresem porządnych obywateli 
jedyne zdanie wyrażające zainteresowanie nietypową sytuacją, nie zaś 
ekspresję swoich frustracji, zadaje dziesięcioletni chłopiec, „opóźniony 
trochę w rozwoju”, który pyta mamę, czy „istnieją Rumuni mówiący po 
polsku”45. Dżina i Parcha podróżują więc jak obcy, tytułowi Rumuni, 
którzy choć posługują się tym samym językiem co pozostali, nie mogą 
się z nikim porozumieć, a tym bardziej wejść w jakikolwiek bliższy kon
takt. Niezależnie od tego, czy zgrywają się przed kierowcą, rozwijając 
swoje narkotyczne fantazje, proszą o komórkę na stacji benzynowej, czy 
wreszcie próbują przemówić do rozsądku pijanej kobiecie, która zgo
dziła się podwieźć ich do Warszawy, za każdym razem pozostają sami, 
odtrąceni.

43 Ibidem, s. 98.

Jeśli więc pominiemy poziom motywacji o naturze realistycznej, na 
którym spotkanie w nocy narkomanów wygadujących niedorzeczności 
stanowi wystarczający powód niechęci ludzi, którzy się z nimi zetknęli, 
w historii Dżiny i Parchy można dostrzec metaforę samotności dwojga 
ludzi, którzy za wszelką cenę szukają kontaktu z innymi. Samotności, 
jaką przełamuje jedynie ich wzajemna relacja, rozwijająca się od wspól
nej zabawy w Rumunów, przechodząca przez etap sporów i wzajemnych 
oskarżeń i zakończona tragicznym finałem, w którym Dżina dwukrot
nie się wiesza. Aktu tego dokonuje w trakcie monologu Parchy, który 
prosząc ją o to, by się nie obrażała, bezceremonialnie wyłuszcza głośno 
przyczynę jej nieszczęścia, stanowiącego konsekwencję braku miłości 
w jej życiu. Diagnoza Parchy zdaje się jednak dotyczyć obu postaci dra- 43 
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matu i nie mówi o doświadczeniach wyjątkowych czy wzniosłych, ale 
raczej minimalnych oczekiwaniach wobec bliskich osób, jakimi są ak
ceptacja, drobna uprzejmość czy chociażby kontakt z drugą osobą.

W czasie całej podróży Dżina i Parcha potrafią się porozumieć jedy
nie między sobą. Wrogo nastawiona część społeczeństwa nie rozumie ich 
zupełnie. Kierowca jest zastraszony i pozoruje rozmowę, a kobieta wio
ząca ich do Warszawy jest pijana. Jeśli więc rozmawiają, a dialog stano
wi przecież oś dramatu Masłowskiej, to czynią to wyłącznie między sobą 
i trudno zgodzić się z wnioskiem, że porozumienie między nimi wynika 
jedynie z faktu podobnego stanu narkotykowego odlotu. Przyglądając 
się językowi, jakim się posługują, można dostrzec, że Parcha wypowiada 
się częściej i używa języka typowego dla osób wykształconych. Różnica 
nie jest jednak znacząca. Co więcej, od czasu do czasu zaczynają mówić 
w łudząco podobny sposób, zwłaszcza w momencie schodzenia na naj
niższy poziom wulgaryzmów oraz niewybrednych żartów. Mechanizm 
równania działa jednak i w odwrotnym kierunku. Niektóre wypowiedzi 
Dżiny wydają się nie pasować do jej wcześniejszego języka, charaktery
stycznego dla osoby bezrobotnej, bez wykształcenia oraz ambicji. Kiedy 
na propozycję zjedzenia tabletki antykoncepcyjnej, Dżina odpowiada: 
„Zostaw mnie bucu. Sam sobie zjedz, twoją pulę genetyczną trzeba ka
tegorycznie powstrzymać”44, wyraźnie używa konceptu, który zdaje się 
nie odpowiadać jej niskiemu statusowi intelektualnemu. W każdym zaś 
razie dorównuje lub raczej przewyższa język inteligentniejszego zdawa
łoby się Parchy.

44 Ibidem, s. 130.

Być może dzieje się tak dlatego, że - podobnie jak w wielu pol
skich dramatach współczesnych - przez sposób mówienia postaci prze
bija często język autorów. To jednak, co dla moich rozważań ważniejsze, 
to wspólnota, jaka zarysowuje się między Dżiną a Parchą, powstająca 
wbrew wielu czynnikom, które przemawiają przeciwko możliwości za
rysowania się tego typu związku. Cóż bowiem może ich łączyć? Parcha 
to aktor grający ważną rolę w popularnym serialu. Dżina to bezrobot
na, pozbawiona ambicji dziewczyna z nieślubnym dzieckiem. Dodajmy 
dla porządku, że podobnie jak w uprzednio analizowanych dramatach 
przeciwstawienie statusu obu postaci nie jest ewidentne. Aktor serialowy 
to z pewnością osoba publicznie znana i zamożniejsza od pozbawionej 
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środków do życia dziewczyny, jednak często niezbyt w swoim zawodzie 
doceniana. Zatem sukces życiowy Parchy nie stanowi bezwzględnego 
zaprzeczenia niepowodzeń, jakie niesie ze sobą życie Dżiny.

Na różnice wyrastające z powyższego rozpoznania statusu dwojga 
bohaterów nakłada się wyraźna strategia Masłowskiej, ukazującej nam 
obie postacie jako osoby, których życiowe motywacje oraz doświadcze
nia kompletnie się rozmijają. Popularny aktor i bezrobotna dziewczyna 
mogliby potencjalnie wyruszyć we wspólną podróż, ale to, co mogło
by ich łączyć, zostaje metodycznie przez autorkę dramatu wykluczone. 
Możliwe wyjaśnienie ich wzajemnego, tymczasowego związku podsuwa 
Parcha, opowiadając o kobietach, które sypiają z nim tylko po to, aby się 
pochwalić, że przespały się z serialowym Księdzem Grzegorzem. Jed
nak Dżina z pewnością do takich kobiet nie należy. Jak wyjaśnia, sypia 
z facetami tylko dlatego, żeby spędzić noc poza domem, w którym matka 
wierci jej dziurę w brzuchu ciągłymi uwagami i upomnieniami.

Dżiny i Parchy nic zatem nie łączy poza prowadzoną tu i teraz roz
mową. Mimo różnic, jakie ich dzielą, wciąż mówią i mówią, rozwijając 
fabułę dramatu, a ich konwersacja nie ogranicza się jedynie do kolej
nych językowych dowcipów oraz gagów. Wyznacza bowiem jedyne pole 
porozumienia, namiastkę wspólnoty, jakiej nie mogą znaleźć w swoim 
otoczeniu.

Sygnałem podkreślającym wagę rozmowy, którą prowadzą w czasie 
wspólnej podróży, są dwa momenty zagrożenia, w jakich się znajdują 
już pod koniec dramatu. Najpierw po serii impertynencji wobec Dżiny 
Parcha przeprasza ją słowami, w których wyjaśnia: „Sory, muszę coś 
mówić. Bo uśniemy. I zamarzniemy. Zimno mi jest”45. Kiedy zaś znaj
dują się w domu chorobliwie podejrzliwego dziadka, Parcha ponownie 
zwraca się do swojej towarzyszki podróży: „No mów coś do mnie, bo 
zasnę. Przyjdzie nocą dziadek z prętem i będzie myślał, że przyszliśmy 
mu dotykać i nas zajebie”46. Rozmowa to zatem dla bohaterów dramatu 
Masłowskiej sprawa życia lub śmierci.

45 Ibidem, s. 132.
46 Ibidem, s. 136.

Nie oznacza to jednak, że prowadzi ona do głębszego porozumienia 
pomiędzy postaciami. Dialog Dżiny i Parchy rozgrywa się na poziomie 
dopasowania wypowiedzi, które wypełniają wprawdzie reguły konwer
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sacji, ale jedynie w celu kontynuowania rozmowy, a nie dotarcia do 
drugiej osoby. Wspólnota między dwojgiem bohaterów rodzi się zatem 
w wyniku rozpoznania znajomego języka wśród obco brzmiących gło
sów. Bohaterowie Masłowskiej nie tylko zatem udają błąkających się po 
Polsce przybyszów z obcego kraju, czyli tytułowych Rumunów, ale sami 
mogą być też postrzegani jak znajdujący się w obcej kulturze przyjezd
ni, którzy wśród niezrozumiałej mowy usłyszą nagle znajomo brzmiący 
głos. Mogą się nie znać, nie muszą się ze sobą zgadzać, ale możliwość 
konwersacji w rodzimym języku skłania ich do zawiązania tymczasowej 
wspólnoty.

Taki właśnie czasowy i słaby wymiar porozumienia, rodzącego się 
głównie na płaszczyźnie konwersacji, określa jedną z charakterystycz
nych cech nowych polskich dramatów, stanowiąc jednocześnie koniecz
ne dopełnienie kategorii pokolenia. Pokolenie można zatem uznać w tym 
układzie za rodzaj niespełnionego fantazmatu. Wspólnota jest bowiem 
pierwszym krokiem w budowaniu pokolenia lub innej rozpoznawalnej 
grupy społecznej i jednocześnie ich substytutem.

Podsumowując - jednym z kluczowych doświadczeń Polaków, ja
kie wyłania się z panoramy dramatów pisanych w ostatnim dziesięcio
leciu, pozostaje doświadczenie pracy, które stanowi główny teren prób 
radzenia sobie w nowej rzeczywistości czy poszukiwania w niej własne
go miejsca. To doświadczenie, jak się jednak okazuje, o tyle łączy, co 
nie pozwala na wykrystalizowanie się jednorodnej grupy pokoleniowej. 
Przestrzeń pracy jako jednego z głównych aspektów analizowanych dra
matów jest na tyle bowiem różnorodna, a przy tym podporządkowana 
zasadzie pragmatyzmu, że ujawniające się na jej tle związki pozostają 
jedynie chwilowe lub ograniczają się do wybranych wymiarów. Dzie
je się tak na przykład w dramacie Roberta Bolesty O matko i córko!*1, 
w którym wspólny interes łączy kobiety reprezentujące dwa pokolenia, 
choć przecież cały czas się nienawidzą.

47 Robert Bolesto, op. cit.

Mimo więc popularności określenia „pokolenie”, trudno wyznaczyć 
konkretne grupy pokoleniowe w oparciu o lekturę dramatów ostatnich 
lat, przede wszystkim z powodu słabości związków, jakie łączą poja
wiające się w tych utworach postacie. Jedynym wyrazistym rodzajem 
związków, jakie daje się rozpoznać, pozostaje wspólnota opierająca się * 
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na zauważeniu znanego powszechnie dyskursu. Być może nie określa 
on naszej tożsamości, ale pozwala w miarę sprawnie nawiązywać oraz 
podtrzymywać kontakty.

Takie postrzeganie wspólnoty przypomina w pewnym stopniu rela
cjonowaną przez Wykę koncepcję „pokolenia pierwotnego”, które „zdaje 
się nie posiadać żadnego wytyczonego celu. (...). Pokolenie to nie nale
ży ani do związków celowych, ani wartościowych, obejmujących jedną 
dziedzinę wartości, ani też związków treściowych ogarniających całość 
życia duchowego, lecz należy do związków opartych na instynktownym 
poczuciu łączności, tworzących podstawę wspólną nawet wówczas, kie
dy braknie cech poprzednio wymienionych”48. O ile jednak Wyka, za 
Oswaldem Spenglerem, łączy kategorię grupy pierwotnej z niedojrzałym 
wiekiem jej członków, o tyle wspólnota wyłaniająca się z analizowanych 
dramatów obejmuje swoim zasięgiem zarówno osoby młodsze, jak i star
sze, zaś jej fundamentem jest nie tylko instynktowna potrzeba wspól
noty, ale także rozpoznanie znajomego języka, które obejmuje zarówno 
sytuację wewnątrztekstową, jak i doświadczenie czytelnicze.

<s Kazimierz Wyka, op. cit., s. 68.

Również w tym sensie wyłaniający się z dramatów wizerunek wspól
noty pozostaje słabym, zaledwie wstępnym szkicem, tymczasowym 
i bardziej instynktownym aniżeli świadomym. Można go, rzecz jasna, 
powiązać z sytuacją rodzenia się nowego porządku ekonomiczno-spo
łecznego w Polsce po 1989 roku, ale - jak się wydaje - wpływ na taki 
rodzaj struktury społecznej posiadają także zmiany kulturowe, którym 
poświęcone zostaną kolejne rozdziały niniejszej książki.





III.
Dyskurs dramatyczny w kontekście 

kultury medialnej

1. Nie ma kultury bez mediów

Trudno wyobrazić sobie refleksję nad współczesną kulturą bez przy
wołania jej medialnego wymiaru. Pojęcie „medialność” stało się niemal 
jednym z synonimów współczesności, obok takich określeń jak epoka 
cyfryzacji czy społeczeństwo informacyjne. Listę terminów oddających 
specyfikę nowoczesnej kultury można by jeszcze poszerzać. Nietrudno 
jednak zauważyć, że mimo podkreślania różnorodnych aspektów nowej 
rzeczywistości, wszystkie one wypełniają wspólne pole semantyczne i 
na pewnym poziomie ogólności mogą się wzajemnie zastępować.

Medialny wymiar nowego świata, funkcjonując jako jeden z jego 
emblematów, ujawnia się także w przekrojach kulturowych, które sta
nowią porządek kolejnych ujęć, jakie zostaną rozpatrzone w niniejszej 
książce. Pokolenia najmłodsze charakteryzowane są jako wychowan
kowie oraz użytkownicy współczesnej kultury mediów, zaś w węższej 
perspektywie zyskują sobie określenia bezpośrednio nawiązujące do 
elementów składających się na wizerunek nowych mediów. „Pokolenie 
iPoda”, „pokolenie Google” czy „dzieci Neostrady” to terminy, które 
jednoznacznie wiążą postawy młodych ludzi z najnowszą technologią 
lub ich stosunkiem do informacji, kształtowanym przez programy tele
wizyjne oraz szybki dostęp do sieci internetowej.

Lehmann w swojej wpływowej książce poświęconej nowej estetyce 
postdramatycznej jako kluczową cezurę wyróżnia moment pojawienia 
się „społeczeństwa medialnego”1. Według niego ta nowa rzeczywistość 

1 Hans-Thies Lehmann, op. cit.,s. 18.
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pozwala w praktyce teatralnej łączyć postmodernistyczną skłonność do 
różnorodności stylów z nowymi technologicznymi możliwościami, wy
rażającymi się w wykorzystaniu multimediów oraz powstawaniu miks- 
medialnych przedstawień2. O ile jednak w przypadku teatru nowa tech
nologia daje się identyfikować nie tylko jako pewien porządek estetyczny 
lub horyzont oczekiwań odbiorczych, ale także jako zbiór konkretnych 
możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań technicznych, o tyle 
w przypadku tekstu dramatycznego sprawa obecności dyskursów me
dialnych nie jest wcale tak oczywista. Wystarczy chociażby zajrzeć do 
Słownika dramatu nowoczesnego i najnowszego, którego redaktor Jean
-Pierre Sarrazac przyznaję się do inspiracji pracą Lehmanna, aby się 
przekonać, że opisując strukturę tekstów dramatycznych, unika on od
wołań do kontekstu nowych technologii medialnych.

2 Ibidem, s. 25.
3 David Lescot, który jest autorem hasła poświęconego rapsodii, odwołuje się do 
tekstu Sarrazaca z początku lat osiemdziesiątych, a zatem okresu znacznie poprze
dzającego czas wykrystalizowania się wizerunku teatru multimedialnego.
4 Dla Sarrazaca głównym odniesieniem kształtującym tradycyjny sposób pojmo
wania dramatu pozostaje przede wszystkim Teoria nowoczesnego dramatu Petera 
Szondiego.

Być może dzieje się tak ze względu na czas powstawania niektó
rych koncepcji, jak chociażby hasła „rapsodia”3, które wedle autorów 
słownika ma stanowić jedną z kluczowych form nowoczesnego dramatu. 
Cechy nowego dramatu rapsodycznego dobrze pasują do specyfiki sztuk 
wpisujących się w estetykę teatru mediów: łączenie różnorodnych sty
lów, dynamiczny montaż często przeciwstawnych elementów, wreszcie 
hybrydyzacja. Jednak przykładowe analizy pojawiające się w słowniku 
dotyczą przede wszystkim tekstów dramatów, konfrontując nowe roz
wiązania estetyczne z tradycyjną formą dramatyczną4.

Identyfikacja dyskursów medialnych w tekście dramatycznym po
zostaje zatem zadaniem bardziej problematycznym aniżeli w przypadku 
przedstawienia teatralnego. O ile bowiem w teatrze różnorodność stylów 
znajduje swoje źródło w różnorodności środków wyrazu, swoistej multi- 
medialności scenicznej, o tyle w dramacie środki te pozostają zawsze 
zapośredniczone przez słowa zapisanego tekstu, które bądź to projektują 
obecność danego medium w przestrzeni dramatycznej (potencjalnie sce
nicznej), bądź jedynie odnoszą się do medialnych dyskursów oraz zwią
zanych z mediami doświadczeń.
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Tym samym teksty dramatyczne zarysowują nieco inne pole refleksji 
nad rzeczywistością, którą kształtuje tak zwane społeczeństwo medialne, 
niż przedstawienia teatralne. Trudno bowiem byłoby wyróżnić kategorię 
„dramatów medialnych”, choć oczywiście istnieją teksty lub materiały 
dla teatru, które mocno implikują ich sceniczną realizację w formie - 
na przykład - multimedialnej. Jednak w przypadku interesującego nas 
współczesnego dramatu polskiego możemy raczej mówić o krzyżowa
niu się elementów tradycyjnego dyskursu dramatycznego z dyskursami 
medialnymi aniżeli o kształtowaniu się pewnej określonej formy dra
matycznej, charakterystycznej dla epoki mediów. Media funkcjonu
ją więc w polskim dramacie przede wszystkim jako mozaika tematów 
oraz zagadnień, nie zaś jako określony trend w sposobie kształtowania 
tworzywa dramatycznego. W konsekwencji panorama medialnej rzeczy
wistości obejmuje wiele różnorodnych form funkcjonowania mediów 
we współczesnej kulturze, co odpowiada specyfice tego pojęcia. Media 
można bowiem utożsamić zarówno z technikami i formami przekazu, jak 
również z instytucjami, takimi jak choćby zespół dziennikarski wybra
nej gazety. Z jednej strony kojarzą się one z nowoczesnością, z drugiej 
- kategoria ta obejmuje wszelkie formy ludzkiego komunikowania się, 
od ery sygnałów i znaków, przez mowę, pismo, druk, aż po współczesne 
czasy komputeryzacji. Trudno jednak wyznaczyć wyraźną granicę mię
dzy mediami starymi a tymi, które decydująo współczesnym charakterze 
kultury. Każda próba wskazania początku nowoczesnych sposobów ko
munikowania się, przetwarzania informacji czy sposobów funkcjonowa
nia instytucji medialnych stanowi bowiem jedynie doraźną konstrukcję, 
uwydatniającą pewne wybrane, specyficzne cechy współczesnej kultury. 
Z kolei pojęcie „społeczeństwo medialne” określa zarówno dostęp jego 
członków do informacji, ich stosunek do tworzonej przez media rzeczy
wistości czy znajomość mechanizmów kreowania wiadomości, jak rów
nież powszechność posługiwania się narzędziami wzajemnej komunika
cji. Mówiąc o mediach, musimy zatem pamiętać, że mamy do czynienia 
z całym szeregiem zjawisk kulturowych, które funkcjonują w tej sferze 
w formie wielu postaw, dyskursów oraz instytucji.

Dlatego fundamentem dla pewnych ogólniejszych konkluzji doty
czących kształtowania się dyskursu dramatycznego w kontekście kul
tury medialnej będzie właśnie seria analiz różnych sposobów ujawnia
nia się dyskursów medialnych, a czasem po prostu dramaturgicznych 
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ujęć zjawisk związanych z mediami. Takie wyrywkowe potraktowanie 
przestrzeni kultury medialnej odpowiada bowiem zarówno praktyce dra- 
matopisarskiej, jaką możemy obserwować na przestrzeni ostatnich lat 
w Polsce, jak również refleksji nad czynnikami wpływającymi na two
rzenie się słabego dyskursu dramatycznego.

2. Nieco bardziej literackie dramaty medialne

Teza Miłosza Babeckiego o procesie anektowania przez media 
nowych obszarów kulturowych, w tym także obszaru dramatu współ
czesnego5, stanowi dobre uzasadnienie dla rozważenia możliwości na
kładania się paradygmatów telewizyjnych na formy dramatyczne. Ten 
dość oczywisty trop poszukiwania związków między oboma rodzajami 
ekspresji stanowi podstawę zaproponowanej przez Dobrochnę Ratajcza- 
kową nowej formy artystycznej - reality drama. Nazwa wywodzi się 
z telewizyjnego gatunku reality tv, który stanowi dla Ratajczakowej mo
del pozwalający wyjść w analizie dramatów zamieszczonych w antologii 
Pokolenie porno... poza uwypuklony przez Pawłowskiego we wstępie 
kontekst „naszej codzienności i życia zbiorowego”6. Dramaty typu reali
ty charakteryzują się zatem medialnym realizmem oraz nachyleniem ku 
estetyce potoczności. Ich najwyrazistszym celem pozostaje dostarczenie 
odbiorcy poczucia „dotknięcia prawdy”.

5 Miłosz Babecki, Tekst dramatyczny w dobie komunikowania telewizyjnego. 
Strategie formatowania przekazu, [w:] Dramat madę (in) Poland, s. 92.
6 Do tego właśnie zbioru odwołuje się Dobrochna Ratajczak w swoim artykule 
(op. cit., s. 57).
7 Ibidem, s. 63.

Realizm medialny to - zgodnie ze słowami Ratajczakowej - z jed
nej strony skłonność do posługiwania się „nieprzetworzonymi (lub słabo 
przetworzonymi) fragmentami rzeczywistości oraz performanse, należą
ce do sfery codziennych zachowań, z drugiej zaś próby skonstruowania 
«światoobrazu» według praw przekaźników, filmu bądź telewizji - nie 
traktowanych w kategoriach sztuki, lecz ujmowanych wyłącznie w per
spektywie medialnej”7.

O nieprzetworzonym charakterze materiału dramatycznego stano
wi jego aliteracki i ateatralny charakter, a także odwołania do medial
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nych konwencji przedstawiania rzeczywistości. Mówiąc dokładniej, są 
to odwołania do specyficznego typu medialności, który uwiarygodnia 
się dzięki zabiegom służącym wytworzeniu wrażenia niezaangażowanej 
rejestracji wydarzeń. W przypadku telewizyjnego gatunku reality może 
to być ukryta kamera, rejestracja dokonana przy użyciu amatorskiego 
sprzętu lub produkcja ledwo „podreżyserowanych” wydarzeń, mających 
sprawiać wrażenie niby rzeczywistych*. Całość tych zabiegów lokuje ga
tunek reality w sferze mezo, która pozwala odbiorcy na lekkie dotknię
cie prawdy, na bezpieczny kontakt z rzeczywistością. Do podobnego 
efektu według Ratajczakowej dążą dramaty autorów, które znalazły się 
w pierwszej antologii złożonej przez Pawłowskiego. Sprowadzone do 
stereotypowego repertuaru ról i zachowań w bezpiecznej formie przeko
nują one odbiorców, że i oni jako widzowie „mogą tego doświadczyć” 
oraz że ich także „może to spotkać’”.

Jednak analogia między niezaangażowanymi programami typu rea
lity a zbiorem omawianych dramatów nie do końca odpowiada koncep
cji Pawłowskiego, na którego kilkakrotnie powołuje się Ratajczakowa. 
Dramaty, które wybrał on do swojej antologii Pokolenie porno..., mają 
szokować, wstrząsać i przerażać, zaś w swojej totalności „pożerać całą 
rzeczywistość od świątyń konsumpcji po stołówki dla bezdomnych”8 * 10. 
Projekt stworzenia dramatu publicystycznego nie może opierać się na 
tekstach, których funkcja ogranicza się jedynie do dostarczania rozryw
ki, a wiarygodność wyrasta z prezentacji nieprzetworzonej materii wyda
rzenia. O ile więc zapowiedzi Pawłowskiego, odnoszące się do wyselek
cjonowanych przez niego dramatów, stanowią raczej zabieg retoryczny, 
przypisujący twórczości młodych dramatopisarzy nadmierną siłę oddzia
ływania oraz subwersywności, o tyle ograniczenie przez Ratajczakową 
roli tychże tekstów jedynie do chłodnych rejestracji lub rozbudowanych 
anonsów prasowych, których prostota pozwala nam odnaleźć kawałek 
prawdziwego świata w powodzi medialnej manipulacji, wydaje się od
dawać jedynie część ich specyfiki. Nie ma wątpliwości, że spora grupa 
dramatów stanowi bądź rozwinięcie informacji prasowych o niezwykłym 
wydarzeniu, bądź też wplata w swoją fabułę temat prasowych anonsów.

8 ibidem, s. 60.
’ Ibidem, s. 66.
10 Roman Pawłowski, Wstęp, s. 6.
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Wiele z nich wpisuje się także w poetykę lekkiej farsy, pozwalając na 
przyjemne obcowanie ze scenami, które zdają się przeniesione na scenę 
wprost z naszego otoczenia. Jeśli jednak nawet ograniczymy się do tych 
dziesięciu utworów z antologii Pawłowskiego, to bez trudu dostrzeżemy 
w nich tematy oraz ujęcia, które zdają się nieść ze sobą nieco większy 
ciężar, a ich funkcja wykracza poza zwyczajne tworzenie czasem zabaw
nych, czasem zaś sensacyjnych obrazków, składających się na rzeczywi
stość, w której żyjemy. Sceny z Toksyn Bizio nie dają się sprowadzić do 
obyczajowych, rodzajowych scen z życia. Studium lęku, zła oraz bez
radności wobec tych zjawisk, jakie przedstawia w swoim dramacie Od 
dziś będziemy dobrzy Paweł Sala, także trudno potraktować jako zwykłą 
rejestrację życia chłopców z ośrodka poprawczego. Zbrodnia dokonana 
na dzieciach Łucji z dramatu Marka Pruchniewskiego Łucja i jej dzieci 
to temat sensacyjny, ale też doskonale wpisujący się w tradycje gatunku 
dramatycznego, a nawet tragedii.

Próby oceny wagi czy też specyfiki podejmowanych przez drama- 
topisarzy tematów mają oczywiście charakter subiektywny i wpisują się 
raczej w przestrzeń krytyki literackiej lub teatralnej. Dlatego tak warto
ściowym ujęciem pozostaje zestawienie dramatów z antologii z mode
lem, jakiego dostarcza reality tv. Z jednej strony porównanie to pozwa
la zidentyfikować wspólny horyzont oczekiwań odbiorców, jakim jest 
dotknięcie prawdy, przeżycie wrażenia obcowania z czymś, co posiada 
chociażby jej pozory. Z drugiej strony na podstawie tego porównania 
można dowieść, że teksty z Pokolenia porno... stanowią mimo wszystko 
funkcjonujące w medialnej rzeczywistości dramaty, nie zaś dramatyczne 
rozwinięcia medialnych paradygmatów. W swoim tekście Ratajczako
wa zwraca zresztą uwagę na fakt, że poszczególne utwory pozwalają 
odnaleźć „resztki kreacji bohaterów, szczątki akcji, niekiedy - cienie 
sytuacji dramatycznych”11. Jednocześnie wskazuje na wspomnianą już 
aliterackość tychże teksów. Zatem o literackości wybranych sztuk decy
dowałaby ich wartość mierzona w skali zarówno bogactwa estetycznego, 
jak i wedle wartości intelektualnej. Niezależnie jednak od ostatecznych 
rozstrzygnięć, wykluczenie młodych polskich dramatów poza krąg lite
ratury pięknej nie oznacza przecież pozbawienia ich wartości literackich 
i w konsekwencji zepchnięcie w przestrzeń medialną. *

Dobrochna Ratajczak, op. cit., s. 64.
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Aby się o tym przekonać, warto przyjrzeć się chociażby dramatowi 
Łucja i jej dzieci. Impulsem do jego napisania była informacja prasowa 
o zbrodni, do której doszło we wsi w województwie siedleckim. W jed
nym z tamtejszych gospodarstw znaleziono szczątki zwęglonych zwłok 
noworodków. W tej perspektywie dramat Pruchniewskiego pozostaje 
rozwinięciem medialnego anonsu. Jednak możliwe konteksty, które on 
uruchamia, posiadają charakter odniesień literackich lub wyrazistego 
społecznego dyskursu. Istotnym aspektem dla Pruchniewskiego pozo
staje także obrazowy wymiar tekstu, który łączy go z przestrzenią tea
tralną. Autor wspomina o tym, że kiedy tylko zapoznał się z prasowym 
opisem wydarzenia, „od razu przed oczami stanęła mu pierwsza scena: 
matka wiesza pranie i machinalnie zostawia puste miejsca na śpiochy 
tych dzieci, które nie żyją”12. Całość zaplanował jako historię Medei - tę 
tragedię w swoich recenzjach z teatralnej realizacji sztuki przywoływali 
także krytycy. To jednak nie jedyne z możliwych odniesień literackich. 
Na gruncie strukturalnym dramat Pruchniewskiego wyróżnia chór kobiet 
(wiejskich plotkarek), które komentują przebieg wydarzeń. Gatunkowo 
skłania się on więc ku tragedii, porównywany był także do moralitetu.

12 Marek Pruchniewski, Łucja i jej dzieci, s. 192. 
” Ibidem, s. 204.

Dominantą określającą sytuację tytułowej bohaterki pozostaje brak 
zrozumienia ze strony pozostałych postaci oraz brak komunikacji z oto
czeniem. Ten deficyt relacji społecznych zaznacza się wyraźnie w dwóch 
momentach. Pierwszy to jedynie drobny incydent - spotkanie Łucji z ko
leżanką z miasta, która odwołując się do wiedzy nabytej z poradników, 
namawia ją do porzucenia męża i „ich wszystkich”13. W czasie spotka
nia Łucja wypowiada tylko jedno zdanie: „Nie mogę”. Poza tym milczy. 
W swojej wsi też z nikim nie rozmawia, ani z sąsiadkami, ani z księdzem. 
To raczej o niej się mówi, chociaż konsekwentnie przemilczając to, co 
stanowi sedno rozgrywającej się tragedii. Figura milczenia, zachowywa
nia tajemnicy stanowi jeden z kluczowych elementów konstrukcyjnych 
dramatu. Bazuje na niej przecież także zakończenie tragedii, w którym 
słuchający komentarzy kobiet o rzekomym postępku Łucji ksiądz, który 
wcześniej także nie mógł znaleźć czasu dla swojej parafianki, podsu
mowuje całość dramatu słowami: „Dlaczego nikt mi nie powiedział”. 
Postawa przemilczania stanowi również o wyraźnej różnicy, jaką można 
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dostrzec między dramatem Pruchniewskiego a stanowiącą część kano
nu polskiej twórczości dramatycznej tragedią Stanisława Wyspiańskiego 
Klątwa™. Kobieta, która płonie wraz ze swoimi dziećmi (w przypadku 
dramatu Pruchniewskiego już wcześniej martwymi) na oczach wiejskiej 
gromady, łączy oba dramaty, pozwalając przyjrzeć się znaczącym różni
com w ich konstrukcji. Pruchniewski, inaczej niż Wyspiański, umiesz
cza konflikt dramatyczny wewnątrz rodziny, mieszkańców wsi czyni zaś 
niemymi świadkami tragedii. Niezależnie jednak od postawy otoczenia 
finał tragedii wygląda tak samo, zaś towarzyszące jej okoliczności są 
podobne - na przykład rozszalałej burzy w Klątwie odpowiada deszcz 
spadający na pogorzelisko w Łucji i jej dzieciach.

Zasygnalizowany powyżej trop intertekstualny pozwala na rozwi
nięcie znacznie bardziej szczegółowej analizy zarówno samej struktury 
tekstu, jak i kontekstu społecznego, w który wpisuje się dramat Pruch
niewskiego. Dla rozważań nad medialnym wymiarem dramatów z an
tologii Pokolenie porno... ważną konkluzją pozostaje to, że wyrastając 
z rzeczywistości kreowanej przez dyskursy medialne, otwierają one jed
nocześnie szerokie pole odniesień literackich, które lokują je raczej na 
przecięciu się sfer medialnej i literackiej, aniżeli zmierzają w kierunku 
porzucenia literackości na rzecz bardziej współczesnych i popularnych 
form medialnych.

Dramaty o charakterze publicystycznym czerpią swoje tematy z no
tek prasowych, na wzór telewizyjnych programów typu reality pozwa
lają swoim odbiorcom zbliżyć się do „prawdy”, jednak ich konstrukcja 
wykorzystuje raczej schematy sztuki słowa aniżeli obrazu czy narracji 
filmowej. Istnieją rzecz jasna teksty, których forma bliska jest na przy
kład filmowemu scenariuszowi. W końcu część publikowanych dra
matów to przerobione projekty filmów lub telewizyjnych programów. 
W zakończeniu omówionego powyżej utworu Pruchniewskiego czyta
my: „Kamera oddala się. Obejmuje coraz większą przestrzeń. Widać za
kręt drogi.. ,”15. Zabij ich wszystkich Wojcieszka było pierwotnie filmem 
o identycznym tytule, który autor przerobił na sztukę teatralną, co daje 13 

14 W kontekście szukania źródeł stanowiących podstawę mimetyzmu, a może jedynie 
inspirację dla literackiej kreacji rzeczywistości, warto wspomnieć, że także Klątwa 
nawiązuje do rzeczywistego konfliktu między mieszkańcami wsi Gręboszów a rezy
dującym tam księdzem.
13 Marek Pruchniewski, Łucja i jej dzieci, s. 241.
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się zauważyć w sposobie łączenia kolejnych scen, przypominającym fil
mowe cięcia. Trudno byłoby jednak wskazać na tekst, w którym prasowe 
czy telewizyjne formy reportażu, dokumentu lub programu typu reality 
zastępowałyby w całości literackie strategie budowy dzieła.

Wychodząc poza krąg dramatów z pierwszej antologii, warto przyj
rzeć się wydanemu nieco później tekstowi Małgorzaty Rokickiej Nie
opłacalne'6. Dobrze wpisuje się on w tendencję rozwijania fabuły dra- 
matycznej w oparciu o zamieszczoną w gazecie relację o zbrodni dwóch 
młodych chłopców, której ofiarą stała się młoda dziewczyna.

16 Małgorzata Rokicka, Nieopłacalne, „Dialog” 2007, nr 1.
17 Dorota Jovanka Cirlić, Pisać jak Tom Stoppard. Rozmowa z Małgorzatą Ro
kicką, „Dialog” 2007, nr 1, s. 50-51.

Dramat, który stanowi psychologiczne studium syndromu ofiary, do 
końca niewierzącej w to, że może zostać zabita16 17, swoją prostą formą 
układu wydarzeń oraz udającymi codzienne rozmowy dialogami łudzi 
odbiorcę, że ma on do czynienia z dokumentem. Co najwyżej nieco udra- 
matyzowanym. Uwagę zwraca także dwojaki charakter języka ekspresji. 
Wspomnianym codziennym dialogom towarzyszą tu monologowe reflek
sje przyszłych zabójców: Ogryza i Vika. W połączeniu z sensacyjnym, 
prasowym tematem przeplatanie się dwóch typów ekspresji upodabnia 
dramat Rokickiej do telewizyjnych form opisywanej przez Ratajcza- 
kową narracji, w których opowieści głównych bohaterów zderzają się 
z wydarzeniami bądź też stanowią komentarz spajający całość zareje
strowanych lub odegranych wydarzeń. Jednak w Nieopłacalnym kolej
nym relacjom dwóch bohaterów znacznie bliżej do monologu wewnętrz
nego, odkrywającego przemyślenia oraz komentarze obu postaci, aniżeli 
do formy telewizyjnego uatrakcyjniania czy uwiarygodniania prezen
towanej sekwencji wydarzeń. Przed finałową sceną pojawia się relacja 
konduktora, który przyznaję się do tego, że wziął łapówkę od mordercy. 
W kolejnej odsłonie Vik daje Kasi szansę porozmawiania z kuzynką 
przez komórkę i poinformowania jej o sytuacji, w jakiej się znalazła. 
Następnie otwiera drzwi, kładzie ręce na ramionach Kasi i na tym akcja 
się urywa. Zakończenie wypełnia relacja Vika, który opisuje późniejszą 
wizytę w Warszawie, słowem nie wspominając o morderstwie. Pojawia
jące się w utworze Rokickiej monologi pełnią zatem funkcję narzędzia 
rozwijania akcji dramatycznej. W żadnym momencie nie ujawniają swo
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jej obcości względem tekstu dialogowego, nie pozwalają na dostrzeże
nie szwów montażu. Ostatnia wypowiedź Vika początkowo naśladuje 
naturalny proces opisu tego, co bohaterowie robili w stolicy, składa się 
z krótkich zdań mówiących przede wszystkim o kolejnych czynnościach. 
Stopniowo jednak przekształca się wyraźnie w wypowiedź bardziej zło
żoną o czytelnie emocjonalno-refleksyjnym charakterze18. W rezultacie 
tworzy poetycki finał serii dramatycznych wydarzeń.

18 Małgorzata Rokicka, op. cit., s. 48.

Wybijająca się na plan pierwszy sensacyjność tematu, potoczny język 
postaci, brak wyraźnych zwrotów akcji czy sugestia ujawnienia zeznań 
uczestników wydarzenia może skłaniać odbiorców do spojrzenia na dra
mat Rokickiej jak na słabo przetworzony materiał prasowy. Dostrzec by 
wtedy można rytm montażu dokumentalnego czy reportażowego, który 
zastępuje literackie modele budowania napięcia. Jeśli jednak przyjrzymy 
się schodzącej na drugi plan konstrukcji literackiej, to przekonamy się, 
że zapewnia ona dramatowi spójność oraz wykazuje pewien całościo
wy zamysł konstrukcyjny. Słuszne zatem spostrzeżenie Rataj czako wej 
o ograniczonej obecności literackości we współczesnych dramatach 
o charakterze publicystycznym warto nieco przeformułować, zastępując 
określenia takie, jak „resztki kreacji”, „szczątki akcji”, rozpoznaniem 
wskazującym raczej na słabą obecność form literackich. Nie wybijają 
się one bowiem na powierzchnię dramatów, nie tworzą bogatej struktury 
literackiej, stanowią jednak matrycę pozwalającą spojrzeć na dramat jak 
na pewną zamierzoną, całościową wypowiedź.

Przywołane dotychczas w niniejszym rozdziale dramaty z antologii 
Pokolenie porno..., ale także inne utwory odwołujące się do medialnych 
ujęć popularnych tematów, charakteryzują się zatem dwiema warstwami 
uporządkowania materiału. Sensacyjne, przyciągające uwagę odbiorców 
sposoby prezentowania wydarzeń zapewniają tekstom atrakcyjność oraz 
aktualność w czasach dominacji przekazów medialnych. Pod warstwą 
fragmentarycznego, efekciarskiego, czasem jedynie niesamowitego ma
teriału kryje się jednak zestaw literackich zabiegów oraz chwytów, któ
ry łączy ciąg gagów oraz sensacyjnych zwrotów akcji w pewną całość, 
rozpoznawalną na gruncie literackich wzorców. Format reality tv czy 
też telewizyjnego reportażu jedynie po części pasuje do analizowanych 
tekstów dramatycznych. Wszelkie mechanizmy zapewniające spójność 
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lub jedynie symulujące koherentny charakter przedstawianych obrazów 
w utworach współczesnych dramatopisarzy są nieobecne. Pojawiająca 
się w niektórych dramatach narracja pozostaje najczęściej zaledwie opi
sem lub refleksją jednego z bohaterów, nie stając się nigdy głosem ze
wnętrznym wobec wydarzeń, który pozwoliłyby powiązać różnorodne 
gatunkowo fragmenty w jednolitą całość.

Trudno odpowiedzieć na pytanie, na ile taki właśnie wzajemny układ 
dyskursu medialnego i dramatycznego stanowi wyraz pewnej strategii 
dramatopisarskiej czy choćby nieświadomej intencji. Dlatego wskazu
jąc na prawidłowości w sposobie konstruowania tekstów dramatycznych 
przez młodych polskich autorów, wolę mówić o pewnej praktyce. Spo
sób połączenia obu omawianych dyskursów jest natomiast o tyle inte
resujący, że pozwala na nakreślenie panoramy wydarzeń udających na
turalny bieg życia, czy może raczej jego rejestrację, ze słabo widoczną 
strukturą dramatyczną, uwzględniającą przyzwyczajenia odbiorcy przy
wiązanego do klasycznej struktury tego gatunku literackiego. Rozbicie 
tekstu dramatycznego na dwa dyskursy pozwala zatem z jednej strony 
na prezentację ciągu obrazów imitujących naturalny bieg wydarzeń, 
z drugiej umożliwia pewien stopień dramatyzacji, który zapewniając ca
łości utworu atrakcyjność płynącą z jego spójności, nie niesie ze sobą 
jednak w konsekwencji charakterystycznych dla mocnego dyskursu dra
matycznego cech w postaci silnych sugestii interpretacyjnych płynących 
z wyraziście kreślonej struktury akcji.

3. Między solidarnością a konkurencją

Związki między formą dramatyczną a dyskursami medialnymi nie 
ograniczają się do jednego gatunku reality tv. Kontynuację refleksji Ra- 
tajczakowej nad wpływem gatunków telewizyjnych na kształt współ
czesnego dramatu polskiego stanowi tekst Miłosza Babeckiego, który 
poszerza perspektywę opisu rzeczywistości medialnej o cały szereg 
gatunków telewizyjnych oraz pojęć oddających charakter współczesnej 
kultury medialnej. Wpływ większości z nich odciska się przede wszyst
kim na formalnym wymiarze dramatu, rozbijając tradycyjny model tego 
gatunku oparty na dialogu, logicznie rozwijających się wydarzeniach 
oraz pogłębionej konstrukcji akcji. Wykazywane przez Babeckiego po
wiązania między nowymi formami ekspresji dramatycznej a ich medial
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nymi modelami pozwalają dostrzec skalę zjawiska przenikania się obu 
dyskursów. Szczególnie interesujące wśród wyliczanych przez niego 
przykładów wydają się jednak programy typy reality show i talk show, 
ale także różnego rodzaju teleturnieje.

Poszukując przykładu dla dramatycznej realizacji jednego z najpo
pularniejszych w ostatnich latach gatunków telewizyjnych, jakim od cza
sów debiutu programu Big Brother stało się reality show, Babecki zwra
ca uwagę na dramat Tomasza Kaczmarka Matka cierpiąca'9. Dramat ten 
nie posiada wprawdzie żadnych bezpośrednich odwołań do opisywanego 
przez niego telewizyjnego formatu, jednak sytuacja, w jakiej znaleźli się 
członkowie rodziny, odpowiada tej, w jakiej egzystują bohaterowie typo
wego programu reality show. Babecki słusznie bowiem zauważa, że

19 Tomasz Kaczmarek, op. cit.
20 Miłosz Babecki, op. cit., s. 99.

w domu Matki cierpiącej panują surowe reguły, znane z realizacji tego typu 
programów. Całkowitym zakazem objęte są kontakty członków najbliższej 
rodziny z otoczeniem. Racje żywnościowe są ograniczone, podobnie ko
rzystanie z urządzeń sanitarnych. Rolę wysokiego płotu, oddzielającego od 
świata, pełnią rolety zaciemniające okna. Dodatkowo widoczna jest asyme
tryczna konstrukcja wewnętrznych stosunków społecznych obowiązująca 
w formacie koncernu Endemol. Dramatopisarz, podobnie jak scenarzysta 
programu Big Brother, „wymusza” grę bohaterów przeciwko sobie, a tym 
samym również łamanie reguł obowiązujących, choćby deklaratywnie, 
w codziennym życiu19 20.

Szczegółowe wyliczenie cech sytuacji, w jakiej znajdują się bohaterowie 
dramatu Kaczmarka, oraz ich identyfikacja jako elementów typowych 
dla telewizyjnego formatu Big Brother pozwala dostrzec, w jaki sposób 
osadzające się w naszej świadomości mechanizmy kształtowania świata 
medialnego mogą ujawnić się w ramach rodzaju dramatycznego. Nie
trudno jednak uświadomić sobie, że elementy składające się na obraz 
oddzielonej od reszty świata wrogiej przestrzeni, w której zamknięte po
stacie podglądane są przez niedostrzegalnych dla nich gapiów, dałoby 
się odnaleźć w wielu tekstach dramatycznych, których czas powstania 
przypada na wiele lat przed upowszechnieniem się kultury telewizyjnej.

Także sytuacja wzajemnej wrogości odciętych od świata postaci 
wydaje się dobrze znana polskim czytelnikom, chociażby z dramatów 
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Sławomira Mrożka. Sam sposób ukazywania wydarzeń, do których 
dochodzi w zamkniętej i odizolowanej przestrzeni akcji dramatycznej, 
gdzie spędzają czas uczestnicy programu, różni się jednak w sposób 
istotny. Konstrukcja reality show „opiera się bowiem na wytworzeniu 
sytuacji niewinnej zabawy, której atmosfera pozwala zapomnieć o tym, 
co zostanie pokazane”21 22. Wszelkie manipulacje uczestnikami programu, 
które prowadzą do gry bohaterów przeciw sobie lub do wymuszanego 
podporządkowania się woli grupy, są unieważniane poprzez wspomnia
ną formułę niewinnej zabawy. W konsekwencji ważne dla moralnego 
wymiaru tradycyjnego dramatu kwestie lojalności oraz wiarygodności 
zachowań i postaw bohaterów zostają w nowej rzeczywistości medialnej 
przekreślone, a w każdym razie odsunięte poza horyzont zainteresowa
nia odbiorców.

21 Marek Krajewski, Kultury kultury popularnej. Wydawnictwo Naukowe UAM 
2003.
22 Maciej Kowalewski, Miss HIV, [w:] Made in Poland...
23 Ibidem, s. 241.

Poszukując we współczesnych dramatach schematów upowszech
nianych przez telewizyjne gatunki typu show, warto przyjrzeć się przy
kładowi, który nawiązuje do nich bezpośrednio. Napisany w 2004 roku 
przez Macieja Kowalewskiego dramat Miss HIV21 ukazuje losy czterech 
uczestniczek telewizyjnego programu, którego celem jest wyłonienie kró
lowej nosicieli wirusa HIV. Kontrowersyjny pomysł Kowalewskiego nie 
stanowi jednak wymyślonej prowokacji, bowiem wybory takie odbywa
ją się faktycznie w Botswanie. Celem projektu realizowanego przez rząd 
tego kraju pod nazwą „HIV/AIDS Stigma Free, jest zwrócenie uwagi na 
to, że nosiciele mogą żyć jak inni”23. Dramat Kowalewskiego wzbudził 
jednak kontrowersje już na etapie jego oceny przez komisję konkursu, 
na który został napisany. Negatywny wizerunek bohaterek chorych na 
AIDS nie odpowiadał wyznaczonym przez organizatorów celom afirma- 
cji tej grupy przez resztę społeczeństwa. Tym sposobem kwestie etyki, 
moralności czy politycznej poprawności stały się od początku jednym 
z głównych aspektów dramatu oraz jednym z głównych tematów spo
rów, jaki wokół niego rozgorzał.

Problem samego sposobu pokazywania ludzi chorych na AIDS, bądź 
to wyidealizowanego, pozbawionego negatywnych skojarzeń, bądź też 
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obciążonego wszelkimi słabościami, które dzielą oni z resztą społeczeń
stwa, nie wyczerpuje jednak zagadnień natury etycznej, jakie stawia 
przed nami tekst Kowalewskiego. Interesujący jest bowiem nie tylko 
istotny społecznie, a zarazem kontrowersyjny temat, ale także sposób 
funkcjonowania dyskursów etycznych w przestrzeni medialnego świata. 
Najpierw zatem musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób 
ten świat został skonstruowany.

Dramat Kowalewskiego wpisuje się jednoznacznie w dobrze znaną 
konwencję wyborów królowej piękności. Funkcjonowanie w rzeczywi
stości medialnej rzadko jednak ogranicza się do prostego zaadoptowania 
wybranego formatu. W rzeczywistość medialno-komercyjnego świata 
wprowadza nas bowiem już sam tytuł Miss HIV, który sprawia wrażenie 
dobrze dobranego tytułu reklamowego produktu. Uwagę zwraca kontro
wersyjne zestawienie słów, które w ramach potocznych skojarzeń wza
jemnie sobie przeczą. Natomiast w warstwie gramatycznej oraz brzmie
niowej dobór ten wydaje się nadzwyczaj trafny. Przede wszystkim wyraz 
„HIV” pojawia się w formie nieodmienionej, dzięki czemu unika się 
sugestii, że oto mamy do czynienia z dziwnie brzmiącym wyrażeniem 
w rodzaju „Miss Parkinsona”. Dodatkowo krótkie jednosylabowe wyra
zy wykazują pewien stopień współbrzmienia. Powtórzona zostaje w nich 
głoska „i”, zaś kończące je fonemy [s] i [f] różnią się tylko jedną cechą 
dystynktywną, jednocześnie wyróżniając się charakterystyczną cechą 
szczelinowości, która pozwala na przedłużanie brzemienia zakończeń 
obu wyrazów. Zawarta w dramacie Kowalewskiego refleksja nad rzeczy
wistością, w której jedną z głównych zalet pozostaje umiejętność sprze
dania samego siebie, już na samym początku opatrzona zostaje więc ge
stem reprezentującym podobną strategię na poziomie metatekstualnym.

Analizując samą konstrukcję rzeczywistości, jaka wyłania się z Miss 
HIV, warto poszerzyć horyzont odwołań poza obejmujący całość wyda
rzeń model telewizyjnych wyborów królowej piękności. Choć bowiem 
dramat daje się opisywać za pomocą schematów znanych z wyborów 
różnego typu miss, wskazanie także innych możliwych medialnych 
wzorców, które dają się rozpoznać w tekście dramatu, pozwala dostrzec 
wzajemne przenikanie się różnych gatunków medialnych. Refleksja ta 
jest o tyle istotna dla rozważań nad kształtowaniem się dyskursu drama
tycznego w kontekście kultury medialnej, że uzasadnia potraktowanie 
przywoływanych wzorców jako reprezentantów medialnego dyskursu 
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telewizji, nie zaś jedynie jako kopii wybranych modeli gatunkowych. 
Wyjaśniając rzecz w bardziej pragmatycznym wymiarze, trzeba powie
dzieć, że odbiorcy Miss HIV wcale nie muszą być znawcami tego akurat 
formatu, a poszczególne elementy tekstu mogą odnosić do innych ga
tunków telewizyjnych, lepiej znanych lub mających silniejsze oddzia
ływanie.

Zacznijmy jednak od nakreślenia ogólnego schematu akcji, jaki wy
znacza nam model wyborów miss. Dramat Kowalewskiego obejmuje 
w zasadzie wszystkie jego etapy oraz charakterystyczne elementy. Za
nim więc zobaczymy uczestniczki na scenie, spotykamy je wcześniej 
w prologu do właściwego wydarzenia. Pozwala nam to na bliższe pozna
nie przyszłych konkurentek, ale także na prześledzenie etapu przygoto
wań. Drugą część akcji wypełnia sam show, prowadzony przez chary
zmatycznego Rafaela (tak przynajmniej myśli o sobie sam konferansjer). 
Potem następuje ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród. W finale 
czeka nas jeszcze obowiązkowy w tego typu produkcjach telewizyjnych 
epilog, odkrywający przed nami dalsze losy uczestniczek konkursu. Pro
wadzącemu program Rafaelowi pomaga Głos z offu informujący uczest
ników o zbliżającym się momencie występu, zaś widzów - o kolejnych 
etapach projektu oraz jego celach. Sam Rafael dobrze wypełnia swoją 
funkcję gospodarza programu, który pozwala zaprezentować się jego 
uczestniczkom, spinając swoimi komentarzami wydarzenia na każdym 
etapie konkursu.

Przeprowadzone powyżej rozpoznanie mogłoby sugerować, że 
mamy do czynienia z udramatyzowanym gatunkiem telewizyjnym, 
który w gruncie rzeczy odtwarza pewną medialną rzeczywistość, aby 
w innym kontekście odbiorczym postawić ją przed oczami widzów czy 
czytelników. Nie wszystko jednak prezentuje się zgodnie z założeniami 
uładzonego programu promującego pozytywne postawy show. Wybór 
uczestniczek programu przypomina raczej typowy reality show, każda 
z bohaterek Miss HIV reprezentuje bowiem wyraźnie inny typ osobowo
ści. Z jednej strony mamy więc do czynienia z częściowym przynajmniej 
przekrojem społecznym, z drugiej pojawia się odpowiedni fundament 
dla uwydatnienia wewnętrznego konfliktu.

Całość akcji rozgrywającej się przed estradowym show nie ograni
cza się do prezentacji uczestniczek, które na tym etapie widz rozpozna- 
je głównie jako kolejne numery, ale rozwija się w kierunku typowego 
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dla gatunku reality show konfliktu. Głównym zaczynem sporu pozostaje 
prowadzący Rafael, który balansując pomiędzy uprzejmością a bezpar
donowymi zaczepkami, pozwala ujawnić się kontrastowym postawom 
oraz poglądom uczestniczek zamkniętych na zapleczu. Obok gospodarza 
pełni więc także rolę manipulatora. Konflikty oraz wzajemna niechęć 
konkurentek nie są wprawdzie niczym nadzwyczajnym, jednak konwen
cja programu wyborów miss narzuca taki sposób prezentacji całej grupy, 
który kreuje wrażenie wzajemnej życzliwości oraz sympatii. Pierwsza 
część dramatu Kowalewskiego odpowiada więc schematowi wyborów 
miss tylko w powierzchownym aspekcie prezentacji konkurentek, pod
czas gdy osiąjego rozwoju pozostaje sytuacja znana z programów reality 
show.

Rozpoznawalny układ etapów popularnego formatu, okraszonego 
jedynie pewnymi wariacjami sytuacyjnymi, które czerpią z innego ga
tunku, nie powinien jednak mylnie prowadzić nas do wniosku o alite- 
rackości Miss HIV. Świadczy o tym zdecydowanie już pierwsza jego 
część, w której czas akcji został czytelnie ściśnięty do zaledwie dwu
dziestu minut. W miejsce multimedialnej prezentacji zdjęć uczestniczek, 
wywiadów, krótkich filmików itd. mamy mocno udramatyzowaną sztukę 
psychologiczną wyrastającą z ostrych konfliktów między bohaterkami, 
które sięgają do ciemnych zakamarków własnej psychiki. Także druga 
część dramatu zawiera w sobie nieoczekiwany zwrot wydarzeń, kiedy 
Klara, jedna z uczestniczek konkursu, łamie konwencję pozytywnej 
zabawy i ujawnia swoje lęki, gorycz i poczucie zażenowania sytuacją, 
w której się znalazła, a wreszcie atakuje swojego męża oraz publiczność. 
Sytuacja zostaje błyskawicznie opanowana. Inna uczestniczka konkursu, 
Urszula, usprawiedliwia Klarę, tłumacząc, że przyczyną takiego zacho
wania jest agonia jej męża. Spotyka się to ze zrozumieniem Rafaela, któ
ry całość dywagacji dotykających niezręcznego tematu kończy słowami 
przywracającymi utraconą równowagę: „A więc wszystko dobrze”24.

24 Ibidem, s. 273.

Ta chwila szczerości jednej z bohaterek pozwala uwydatnić fałsz ca
łego przedsięwzięcia. Z perspektywy analizy strukturalnej wprowadza 
natomiast do formatu telewizyjnego sytuację typową raczej dla dramatu. 
Plastikowa figurka, której występ zaplanowali sobie scenarzyści pro
gramu, staje się na moment żywą dramatyczną postacią. Jej wypowiedź 
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nabiera cech spontanicznej ekspresji, dzięki czemu ujawnia na moment 
swoją prawdziwą twarz. Bezpośredni atak na widzów przypomina z ko
lei zachowania postaci projektowanych przez awangardowych dramato- 
pisarzy.

Cała ta seria wydarzeń posiada także spójną linię rozwoju, która 
przebiegając wedle schematu telewizyjnych wyborów miss, nie tworzy 
wrażenia zlepku różnego rodzaju elementów. Mechanizm multimedial- 
ności takiego widowiska zupełnie w dramacie Kowalewskiego znika. 
Takie typowe przerywniki współczesnych rozrywkowych programów 
telewizyjnych jak występ zespołu czy choćby komentarz w postaci krót
kiego motywu muzycznego zagranego na żywo zostały z omawianego 
tekstu wyłączone. Śpiewający w trakcie wyborów murzyński gwiazdor 
Denis, „perfekcyjnie podrabiający Julio Iglesiasa”, choć wymieniony 
w spisie postaci, zaznacza swoją obecność jedynie jako głos, który sły
chać w garderobie. Co symptomatyczne, w didaskaliach znajduje się ad
notacja, że .jeżeli realizatorom przeszkadza off Denisa, Rafael może wy
łączyć odsłuch”. Tym symbolicznym gestem Kowalewski nadaje prymat 
porządkowi dramatycznemu nad porządkiem multimedialnego show.

Miss HIV pozostaje zatem dramatycznym utworem, który posługu
jąc się typowym dla siebie tworzywem, jakim jest słowo oraz rozwój 
akcji, kreśli wizerunek rzeczywistości medialnej na przykładzie wy
branego gatunku telewizyjnego. Aby jednak dostrzec literackie zabiegi 
ścieśnienia czasu akcji, dramatycznego uwiarygodnienia postaci Klary 
na tle papierowego show telewizyjnego, konieczne jest uświadomienie 
sobie, na czym owo show polega. Kontekst medialny nie odbiera zatem 
literackości odwołującym się do niego dramatom, ale przeciwnie - po
zwalają uwydatnić. Głosem dominującym w dramacie Kowalewskiego, 
ale także i w pozostałych dramatach, wciąż pozostają mówiące postacie 
oraz padawca utworu25. Miss HIV stanowi modelowy przykład właśnie 
ze względu na tę drugą wspomnianą kategorię nadawczą. O ile bowiem 
w warstwie świata przedstawionego inicjatorem konfliktu między uczest
niczkami konkursu pozostaje Rafael, o tyle całość sporu rozwija się pod 
dyktando podmiotu decydującego o układzie stosunków między posta

25 Aleksandra Okopień-Sławińska, Relacje osobowe w literackiej komunika
cji, [w:] Problemy socjologii literatury, red. Janusz Sławiński, Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN 1971.
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ciami oraz kształtującego układ ich wzajemnych replik. W tym sensie 
można go utożsamić z głównym manipulatorem gatunku reality show, 
który jednak nie zyskuje swojej osobowej reprezentacji w postaci cho
ciażby znanego z „pokoju zwierzeń” Wielkiego Brata.

Zwrócenie uwagi na podmiot nadawczy utworu jako element lite
rackiego dyskursu w omawianym dramacie (dramatach) pozwala nie tyl
ko na analizę zależności pomiędzy sferą literacką a medialną, ale także 
na uwydatnienie istotnego wymiaru sytuacyjnego, któremu kształt we 
współczesnej rzeczywistości nadaje w głównej mierze format reality 
show. Sprężyną wydarzeń, jakie rozwijają się wewnątrz tego typu rze
czywistości, pozostaje bowiem wspomniana manipulacja, której podle
gają postacie programu telewizyjnego lub dramatu korzystającego z tego 
mechanizmu. Sama manipulacja postaciami w celu zbudowania sytuacji 
pełnej napięcia nie byłaby niczym nowym w odniesieniu do dramatu 
ani wyróżniającym dla gatunków telewizyjnych. Specyfika, a właściwie 
perfidia, mechanizmu zaprojektowanego dla zbudowania wciągającego 
widowiska polega na tym, że jednocześnie nakłania on uczestników do 
rywalizacji oraz wymusza przestrzeganie zasad grupowej solidarności. 
Dodatkowo podejmowanie decyzji utrudnia bohaterom kolejna kontra- 
dykcja wypływająca z przyjęcia zasady spontaniczności oraz odkrycia 
się przed innymi, przy jednoczesnym skrupulatnie zaplanowanym sce
nariuszu całości wydarzeń. Potrzeby planowania świadomi są też czę
sto sami uczestnicy programu, którzy w mniej lub bardziej oczywisty 
sposób kreują postacie, jakie w ich przekonaniu pozwolą im zwyciężyć 
z pozostałymi.

Wymuszanie na uczestnikach konkursu solidarności w sytuacji ich 
wzajemnej konkurencji stanowi zatem źródło napięcia, wyrastającego 
z niepewności. Mogą je wykorzystywać - i wykorzystują - autorzy 
współczesnych polskich dramatów. Mechanizm ten stanowi jednak rów
nież odbicie pewnego szerszego zjawiska istniejącego we współczesnej 
rzeczywistości, w której powszechnie głoszona zachęta do współpracy 
w ramach zespołu, tworzenie w firmach (korporacjach) rodzinnej atmos
fery czy pochwała negocjacji typu win-win współistnieją z narastającą 
koniecznością konkurencji i współzawodnictwa. Ludzie w codziennym 
życiu zmuszani są do rozstrzygania paradoksu, który stanowi jeden 
z fundamentów atrakcyjności programów reality show: jak zostać soli
darnym, a jednocześnie wyróżnić się w grupie? Miss HIV to typ parodii 
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wyrastającej na podłożu tego dylematu. Widzowie, doskonale świado
mi tego, że mają do czynienia ze współzawodnictwem, z upodobaniem 
przyglądają się, jak uczestniczki sobie pomagają oraz wyrażają wzajem
ny zachwyt.

Pełna napięcia sytuacja, która wyrasta z niemożliwości dokonania 
właściwego wyboru, nie prowadzi jednak do zadzierzgnięcia akcji dra
matycznej lub formułowania ocen moralnych. Przyczyny takiego stanu 
rzeczy są trzy. Po pierwsze program mimo pozorów wiarygodności sta
nowi rzeczywistość, w której nie sposób rozstrzygać o prawdzie wypo
wiedzi i prezentowanych postaw. Zarówno twórcy programu, jaki i jego 
uczestnicy dążą do celów, które nie mają zbyt wiele wspólnego z zasa
dami wyznaczającymi reguły uczestnictwa we wspólnocie. Dla twórców 
jest to sprzedaż programu, natomiast dla uczestników - wypromowanie 
własnej osoby (a zatem też pewien rodzaj sprzedaży). W takiej sytuacji 
krytyczna ocena działań poszczególnych zawodników staje się mało 
istotna, a w każdym razie o niczym nie rozstrzyga.

Między innymi to właśnie zjawisko wykorzystuje dramat Miss H1V, 
który najpierw wprowadza nas w etyczny w swojej naturze konflikt 
pomiędzy uczestniczkami konkursu, a następnie odkrywa przed nami 
ewidentne fałszerstwo. Polega ono na zmowie między prowadzącym 
konkurs Rafaelem a jego zwyciężczynią Iriną, aby całość uwieńczyć 
obrazkiem ze zwyczajnego życia uczestniczek po zakończeniu progra
mu. Nie muszą już udawać względem siebie szczególnej sympatii, tym 
niemniej wzajemna krytyka formułowana jest ze zrozumieniem dla dru
giej osoby lub zostaje wyraźnie osłabiona, jak choćby w przypadku Ju
lii, która wyrażając swoje zaskoczenie faktem, że Irina nigdy nie była 
chora na AIDS, stwierdza, „że było to z jej strony trochę nieuczciwe”26. 
Kowalewski wykorzystuje zatem rozpoznawalną konwencję programów 
telewizyjnych, aby zbudować puentę, która nie będzie posiadała drama
tycznego, a w konsekwencji ideologicznego wydźwięku. Bohaterki dra
matu wracają do zwyczajnego życia, co sprawia, że słabną (nie znikają) 
zrodzone pomiędzy nimi konflikty, zaś dystans do przeszłych wydarzeń 
uświadamia im, że była to jedynie gra, medialna kreacja.

26 Maciej Kowalewski, op. cit., s. 276.

Dramat Kowalewskiego pozwala zatem dostrzec szeroki zakres 
związków między wybranymi formatami telewizyjnymi, uwypuklając 
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także pewien bardziej ogólny rezultat rozpowszechniania się kultury me
dialnej, jakim wydaje się słabnąca ideologizacja dyskursów. Nie chodzi 
o brak możliwości oceny krytycznej lub też ukazywanie rzeczywistości 
całkowicie pozbawionej wzorców. Jednak oceny postaw oraz zachowań 
stają się w nowej medialnej rzeczywistości problematyczne i jakby nie 
tak bardzo znaczące.

Kwestia ta w mniejszym zakresie ujawnia się także w pozostałych 
dramatach zahaczających o różne dyskursy medialne lub telewizyjne 
wzorce gatunkowe. Omawiane już wcześniej drwiny bohaterów Uśmie
chu grejpruta nie zostają w tekście w żaden sposób napiętnowane, zaś 
całość akcji zamyka absurdalny epilog, w którym transmisja śmierci pa
pieża zostaje przerwana ze względu na ważną konferencję prasową po
pularnej piosenkarki oraz sławnego piłkarza. Desperacki czyn Dżonnego 
z Pokolenia porno, który poprzez zabójstwo chce „zrobić coś dla sztuki”, 
zostaje ośmieszony przez końcowe wyznanie jego przyjaciółki: „Ja też 
chcę być fajna”. Zabiegi odwracające uwagę odbiorcy od wydarzeń pod
legających ocenie moralnej lub krytycznemu komentarzowi Znajdziemy 
także w dramatach eksplorujących inne dziedziny ludzkiego życia. Dys
kurs medialny pozostaje jednak modelowym dyskursem kulturowym, 
który pozwala na osłabianie lub skuteczne ukrywanie ideologicznego 
wymiaru dyskursu dramatycznego, umożliwiającego jednoznaczne za
jęcie stanowiska wobec prezentowanych wydarzeń, ale przede wszyst
kim zachęcającego do takiej ich oceny jako istotnej aktywności odbiorcy 
dramatu.

4. Pseudo-even/, czyli „wykreowane dramaty”

Przenikanie form dyskursu medialnego do dramatycznego, a także 
wykorzystywanie projektowanych przez media sytuacji społecznych sta
nowi szerokie pole przecinania się języków nowych mediów i dramatu. 
Jednak specyfika „społeczeństwa medialnego” nie ogranicza się jedynie 
do śledzenia przekazów płynących z nowych środków komunikowania 
masowego, które dostarczają nam wzorców językowych oraz schema
tów zachowań. „Społeczeństwo medialne” wyrasta także z kontaktu 
z różnymi instytucjami mediów, przejmowania lub przynajmniej zazna
jamiania się z ich sposobami działania, wreszcie wykorzystywania samej 
technologii do kreowania naszej prywatnej rzeczywistości.
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Zagadnienie wizerunku ludzi mediów, jaki wyłania się z polskich 
dramatów, zostało poruszone już w poprzednim rozdziale. Interesu
jąca nas tutaj medialność kultury ujawnia się jednak również w pew
nych współtworzonych przez instytucje medialne schematach działania. 
Różnego typu nowe możliwości oraz modele kreowania otaczającej nas 
rzeczywistości stanowią bardzo rozległą przestrzeń. Dokonując wyboru 
jednego z przykładowych zjawisk, kierowałem się zatem jego znaczną 
popularnością, faktem wyraźnego zaznaczenia jego obecności w drama
cie, ale także specyfiką w ustanawianiu nowego porządku otaczającego 
nas świata. Myślę o evencie.

Sam termin wywodzi się z języka używanego przez ludzi odpowie
dzialnych za organizację i promocję. Chociaż trudno zidentyfikować 
jego źródło, można przyjąć, że ukształtował się w sprofesjonalizowa- 
nej sferze działań marketingowo-PR-owskich ludzi muzyki, polityki, 
korporacji oraz mediów. Po części z tego zapewne powodu funkcjonuje 
w języku polskim w wersji angielskiej. W ten bowiem sposób odcina się 
od skojarzeń, jakie niesie ze sobą jego polski odpowiednik „wydarze
nie”, nadal zachowując swój techniczny (profesjonalny) oraz współczes
ny wymiar.

Koncepcja eventu nie stanowi w zasadzie typu ekspresji jakiegoś me
dium czy też sposobu działania przypisanego stricte mediom. Jest jednak 
elementem, który powstaje przy zaplanowanym współudziale mediów, 
zaś jednym z jego celów pozostaje nadanie promowanemu przedmioto
wi charakteru medialnego. A zatem uczynienie go rozpoznawalnym oraz 
wzbudzającym zainteresowanie.

Event nie jest zjawiskiem jednorodnym. Może nim być zarówno 
konferencja prasowa, jak i firmowa impreza. Interesujące dla rozważań 
nad kształtowaniem się specyficznego dyskursu dramatycznego pozosta
ją jednak te przykłady, które posługują się metodami manipulacji w celu 
wypromowania pewnego medialnego faktu lub wykreowania nowego 
sposobu postrzegania rzeczywistości. W tej perspektywie event przywo
łuje rozpatrywane już wcześniej zagadnienia manipulacji, a jednocześnie 
ponownie wskazuje wyraźnie na punkty styczności dyskursu medialne
go z dyskursem dramatycznym.

W przedstawionym już częściowo opisie działań, jakie podejmuje 
bohater Uśmiechu grejpruta w celu wypromowania swojej sztuki, daje 
się dostrzec pewien model działań promocyjnych opartych na wytwo- 
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rżeniu odpowiedniego eventu, a raczej ich sekwencji. Całość daje się 
jednak także opisywać w kategoriach klasycznej dramatycznej intrygi. 
Upozorowanie własnej śmierci dla osiągnięcia określonych celów po
zostaje zabiegiem doskonale znanym w historii dramatu oraz literatury. 
Szukając podobnego przykładu, odwołajmy się do klasyki. Mikstura, 
jaką dla głównej bohaterki dramatu Romeo i Julia przygotowuje oj
ciec Laurenty, ma wywołać efekt, który przekona pozostałe postacie, że 
śpiąca dziewczyna umarła. Tym sposobem zakonnik stara się jej pomóc 
w uniknięciu niechcianego związku. Nieporozumienie powodujące 
śmierć jej ukochanego Romea niweczy jednak ten plan działania. Próba 
wykreowania korzystnej dla bohaterki iluzji zostaje przerwana przez re
alne .wydarzenie, jakim jest samobójcza śmierć Romea.

W Uśmiechu grejpruta próba wykorzystania udawanej śmierci dla 
własnych celów także spełza na niczym. Sytuacja o tyle przypomina tę 
z dramatu Szekspira, że jej finał rozgrywa się również w ramach związku 
między kobietą i mężczyzną - żoną i mężem. W tym przypadku, inaczej 
jednak niż w sztuce Romeo i Julia, ostateczne rozstrzygnięcie stanowi 
konsekwencję złej woli porzuconej żony. Najważniejszą różnicą między 
oboma dramatami pozostaje jednak nie tyle motywacja działań postaci, 
ile mechanizm, który doprowadza misterny plan do klęski. Kiedy doce
niony artysta planuje triumfalny powrót do żony, ta informuje go, że jest 
to mocno problematyczne, gdyż dokonała już rozpoznania jego ciała. 
W dramacie Szekspira próba wykreowania korzystnej dla bohaterów ilu
zji nie wytrzymuje konfrontacji ze sferą realnych przeżyć oraz działań. 
W dramacie Klaty natomiast wszystko rozgrywa się w przestrzeni sym
bolicznej kreacji. Uwiarygodniona medialnie śmierć bohatera zostaje 
urealniona przez symboliczny akt jego żony, która w skuteczny sposób 
zmienia rzeczywistość decydującą o życiu postaci. Realne wydarzenia 
tradycyjnego dramatu, które rozstrzygały o ostatecznych losach bohate
rów, w dramacie Klaty stają się fałszywymi eventami (lub działaniami), 
które jednak w porządku rzeczywistości medialnej wypełniają warunki 
fortunności dokonywanych aktów.

Przesunięcie ciężaru rozstrzygania o losach bohaterów w stronę sfery 
symbolicznej należy postrzegać jako sposób przejawiania się właściwo
ści typowych dla rzeczywistości medialnej, nie zaś jako cechy dystynk- 
tywne nowego dramatu. Górowanie siły symbolicznego aktu słownego 
nad realnymi działaniami bohaterów należy do dobrze znanego drama
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tu absurdu. W tym sensie rzeczywistość medialna wzmacnia albo też 
poszerza możliwości manipulacji dokonywanych w przestrzeni symbo
licznej, tworząc nowe warunki fortunności aktów mowy oraz społecz
nych rytuałów. Ważniejszą konsekwencją, jaka wypływa z pojawienia 
się możliwości medialnej manipulacji, pozostaje status prawdy czy iluzji 
dramatycznej oraz charakteru wzajemnych relacji między postaciami.

W dramacie Klaty postacie sprawnie poruszają się w rzeczywistości 
symbolicznej kreacji, działania właściwe zostają przeciwstawione pseu- 
do-działaniom. Żona artysty kilkakrotnie powtarza mu, że nie pozostaje 
już z nim w związku, na co on nie chce się zgodzić, podkreślając, że 
„spraw takich nie załatwia się sms-em”. Tym sposobem sfera „działań 
faktycznych” zostaje wyraźnie uprzywilejowana względem sfery działań 
wykorzystujących technologie kształtujące świat mediów. Jednocześnie 
dokonywane przez bohaterów akty stanowią element ich wzajemnego 
sporu, zaciekłej walki, z której zwycięsko wychodzi żona. Mechanizm 
eventu jako narzędzia promocji odsuwa na plan dalszy pytania o praw
dziwość działań, a także o charakter relacji, jakie tworzą się między 
bohaterami. Ostatecznym kryterium pseudo-eventów pozostaje zawsze 
końcowy pragmatyczny efekt podjętych działań.

Zjawisko to daje się dostrzec także w konstrukcji dramatu Andrze
ja Saramonowicza Testosteron21. Najłatwiej zauważalną warstwą tego 
utworu pozostaje farsowy wizerunek mężczyzn, który ujawnia się w serii 
sporów, walk, rozmów oraz gagów. Ich zręczny układ zapewnił tekstowi 
powodzenie zarówno na deskach scenicznych, jak i w kinach. W kon
sekwencji to właśnie wymiar farsowy spektaklu stał się przedmiotem 
przytłaczającej większości komentarzy oraz krytyki. Wyłaniająca się 
z feerii obrazków i dowcipów struktura intrygi, która pozwoliła spotkać 
się grupie mężczyzn na sali weselnej po ślubie, do którego nie doszło, 
również wpisuje się w komediowy charakter całego utworu.

27 Andrzej Saramonowicz, Testosteron, [w:] Pokolenie porno...

Publiczna odmowa poślubienia pana młodego, Kornela, jakiej udzie
la mu w kościele panna młoda, Alicja, stanowi przedmiot dłuższego 
sporu, a początkowo także bójki, która z kościoła przenosi się do domu 
weselnego. Rodzina pana młodego okłada pięściami nieznanego nikomu 
Tretyna, do którego po odejściu od ołtarza zwróciła się Alicja, namiętnie 
go przy tym całując. Akt skrajnej nielojalności niedoszłej żony doskona
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le wpisuje się w panującą później atmosferę nienawiści do kobiet. Sta
nowi jednocześnie przedmiot dyskusji, dzięki której poznajemy stereoty
powe, a przy tym zabawne schematy wyobrażeń bohaterów o związkach 
między kobietami i mężczyznami. Wszystkie elementy składają się za
tem w dobrze znany paradygmat farsowego wizerunku mężczyzn, któ
rzy urażeni swoimi niepowodzeniami w relacjach z kobietami, łączą się 
w solidarną, acz śmieszną grupę kumpli.

Przyczyna odmowy panny młodej odbiega jednak od znanych 
z kanonów literackich - czy szerzej: kulturowych - motywacji. Starając 
się wyjaśnić rolę Tretyna, który zaprzecza swojej bliższej znajomości 
z Alicją, bohaterowie odkrywają prawdę, która wydaje się bardziej okrut
na od tradycyjnej zdrady. Alicja nie porzuca bowiem Kornela, a jedynie 
konsekwentnie realizuje plan promocji swojej nowej płyty. Słowa, jakie 
kieruje do Tretyna: „Najważniejsze to być wiernym miłości” oraz „Moje 
serce należy do innego”, okazują się tytułami: pierwszy powerplaya, 
czyli utworu, który ma wywindować jej zespół na listach przebojów, 
drugi - samej płyty.

Farsowa sekwencja wydarzeń, odkrywających „prawdziwą” naturę 
mężczyzn, wyrasta zatem z intrygi, której modelem pozostaje klasycz
ny medialny event. Jego profesjonalny i wykalkulowany charakter kon
trastuje z udramatyzowanymi wydarzeniami rozgrywającymi się w sali 
weselnej, a także relacjami z awantury, która miała miejsce w kościele. 
Zgodnie ze sztuką kreowania wydarzeń medialnych odmowa panny mło
dej posiada pozór spontanicznej reakcji, co doprowadza do prawdziwie 
spontanicznej bójki w kościele. Jednak okazuje się, że wszelkie zacho
wania oraz słowa Alicji zostały wcześniej skrupulatnie zaplanowane28. 
Wykreowane wydarzenie, którego celem jest promocja nowej płyty, wy
korzystuje formy komunikacji oparte na rytuale gwarantującym relacje 
w prasie (Tretyn to dziennikarz „Vivy”, który wyjaśnia, że jego pismo 
interesuje się ślubami wszystkich celebrytów). Całość przygotowana zo
stała wyłącznie na użytek mediów, co sprawia, że wszelkie działania nie 
mają żadnego znaczenia poza dostarczeniem dziennikarzom opracowa
nego wcześniej przekazu.

21 Wykorzystany w opisie dramatu schemat cech charakterystycznych eventu pro
mocyjnego przytaczam za: Wojciech Jabłoński, Kreowanie informacji. Media 
relations. Wydawnictwo Naukowe PWN 2006, s. 75-76.
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Najważniejsze elementy medialnego eventu kreującego pseudo-wy- 
darzenie znalazły swoje odzwierciedlenie w dramacie Saramonowicza. 
Co ciekawe, analogia ta została na tyle skrupulatnie przeprowadzona, 
że choć nie poznajemy konsekwencji, a zatem skuteczności działań 
bohaterki, to jednak autorowi dramatu udało się także zasygnalizować 
charakterystyczną dla tego typu działań sekwencję kolejnych eventów 
rodzących kolejne pseudo-wydarzenia. Powiązanie to możemy dostrzec, 
słuchając relacji Kornela z jego wcześniejszej wyprawy do Australii na 
stypendium naukowe. Okradziony, bez żadnych rezultatów naukowych 
trafił do ambasady, z której zabrał go do Polski goszczący akurat w tym 
kraju premier Miller. Ponieważ także i jemu nie udało się osiągnąć żad
nych celów politycznych, na Okęciu, w przebłysku geniuszu, zasłonił się 
młodym naukowcem, wyrażając swoją dumę z osiągnięć polskiej nauki, 
która świetnie radzi sobie na obczyźnie. Refleks premiera sprawił, że 
wydarzenie medialne zostało wykreowane bez wcześniejszego plano
wania, zgodnie jednak ze sztuką i zasadami politycznego PR-u. Dzięki 
kolejnej zabawnej historyjce, która przedstawia dalsze losy Kornela, Sa- 
ramonowicz ukazuje pożądaną naturę pseudo-even/ów, które kiedy już 
zaistnieją, powinny rodzić kolejne tego typu wydarzenia. Sława młodego 
naukowca czyni go bowiem popularnym, dzięki czemu zwraca na niego 
uwagę właśnie Alicja. Pseudo-evenry nie stanowią bowiem pojedynczych 
intryg medialnych czy doraźnych manipulacji, ale składają się w pewien 
ciąg, tworząc w tym sensie zręby rzeczywistości, w której obracają się 
kręgi artystów, polityków i osób publicznych.

Jednoznacznie komediowy wymiar Testosteronu przesuwa zagad
nienie eventu, który stanowi sprężynę rozgrywających się wydarzeń, 
poza horyzont refleksji krytycznej. Jednak jego obecność oraz miejsce 
w dramacie pozwalają dostrzec specyficzny charakter świata, który jest 
wypełniony przez tego rodzaju zjawiska. Zestawienie dramatycznych 
wydarzeń głównego nurtu sztuki z wykalkulowanym na zimno scenariu
szem eventu podkreśla kontrast między przestrzenią dramatu a przestrze
nią medialnej kreacji. Wściekłość mężczyzn, przed którymi jeden z bo
haterów odkrywa prawdziwe przyczyny zerwania ceremonii ślubu przez 
Alicję, wypływa z poczucia bycia wykorzystanym. Poza groźbą Kornela 
„zabiję... zabiję” nie komentują oni jednak w żaden szerszy sposób za
istniałej sytuacji. Milczenie, jakie nastaje wraz z zakończeniem pierw
szego aktu, jest jednak znaczące w kontekście rozstrzygania o specyfice 
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świata medialnych eventow. Można bowiem przyjąć, że bohaterowie 
tradycyjnej farsy nie znają adekwatnego słownictwa, które pozwoliło
by im wyrazić coś poza wściekłością. Pod tym względem przypominają 
czytelników, którzy w ramach tradycyjnych systemów ocen oraz pytań 
próbowaliby komentować sytuacje wykreowane przez medialny event.

Próba oskarżenia Alicji o zdradę staje się bowiem całkowicie nieadek
watna do sytuacji, w której jej miłość do Kornela od początku stanowiła 
jedynie element gotowego scenariusza. Ujmując rzecz szerzej, wszelkie 
rozważania na temat szczerości czy wiarygodności wydarzeń, jakie ro
zegrały się pomiędzy bohaterami romansu i niespełnionego ślubu, tracą 
swoją zasadność. Rzeczywistość, której fundamentem są plany, strate
gie oraz scenariusze, nie daje się skutecznie klasyfikować w kategoriach 
prawdy, fałszu i fikcji, a zatem w kategoriach kształtujących tradycyjną 
przestrzeń rozważań o dramacie. Co jednak ciekawsze, kreacja pseudo- 
rzeczywistości osłabia znacząco funkcję konfliktów między postaciami. 
W Końcówce Samuela Becketta akty słowne służyły kreowaniu lub unie
ważnianiu rzeczywistości, a w konsekwencji - dominacji nad drugą oso
bą, dokonywaniu na niej gwałtu. W Testosteronie Saramonowicza Alicja 
wykorzystuje Kornela, ale pozostaje na niego obojętna. Kreacja własnej 
wizji świata nie staje się przyczyną konfliktu czy też dramatycznego 
sporu. Pozostaje na uboczu głównego nurtu dramatu, ale tym samym 
dowodzi nieprzystawalności kreowanego przez pseudo-evenry medialne 
modelu rozwoju wydarzeń oraz tradycyjnego porządku dramatycznego.

Analizując dramat pod kątem przedstawianego w nim specyficzne
go eventu, nie można pozostawić bez wyjaśnienia całości zagadnienia 
eventow oraz sztuki medialnego kreowania rzeczywistości. Wiele tego 
rodzaju wydarzeń wpisuje się, rzecz jasna, w przestrzeń konfliktu czy 
też walki o własną definicję rzeczywistości. Dzieje się tak chociażby 
w polityce. Jednak pseudo-charakter działań, także tych, których celem 
jest uzyskanie przewagi nad przeciwnikiem, sprawia, że ocena postępo
wania jednej strony wobec drugiej, jednego aktora wybranej sceny spo
łecznej wobec drugiego wyraźnie słabnie. Rozgrywka staje się, używając 
języka potocznego, mniej osobista. Spór czy walkę w takiej przestrzeni 
można oceniać zatem w kategoriach skuteczności, profesjonalizmu czy 
widowiskowości, ale raczej nie w kategoriach dramatycznego konfliktu. 
Pod tym względem tradycyjny dyskurs dramatyczny słabnie w zetknię
ciu z opisanym typem dyskursu medialnego.
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5. Perspektywa podmiotu wypowiedzi w kontekście technologii 
audiowizualnych

W rozważaniach o współczesnej kulturze medialnej trudno pominąć 
jej aspekt technologiczny. Pod pojęciem „media” kryją się przecież także 
nośniki komunikatów i przekazów, takie jak komputer, telewizor, kame
ra wideo etc. Pismo to także rodzaj medium. Jeśli pominiemy ten akurat 
typ komunikacji, to uświadomimy sobie, że tak popularne - a zarazem 
ważne dla obrazu współczesnej kultury - nośniki informacji oraz narzę
dzia wzajemnego komunikowania się w dramacie są raczej rzadko spo
tykane. Nie mówię tutaj o przedmiotach pełniących funkcję rekwizytów, 
ale raczej o istotnym elemencie konstrukcji dramatycznej.

Warto jednak przyjrzeć się tym nielicznym sztukom, które bazują 
na tego rodzaju przedstawieniach. Chociażby Magdalena Fertacz wpro
wadza do swojego utworu Absynt29 nagranie wideo. Przykład to o tyle 
istotny, że wspomniane nagranie stanowi kluczowy element strukturalny 
całości przedstawianej w tekście historii.

29 Magdalena Fertacz, Absynl, [w:] Madę in Poland...
30 Ibidem, s. 159.

Inspiracją do napisania dramatu była dla młodej autorki odnaleziona 
w archiwum wzmianka o pannie młodej, którą przewieziono do obozu 
koncentracyjnego w jednym z żydowskich transportów, a potem skie
rowano do komory gazowej. Z tego odkrycia/doświadczenia zrodził się 
pomysł połączenia dnia ślubu z motywem śmierci. Całość tekstu stanowi 
retrospekcję nieudanego życia rodzinnego głównej bohaterki. Kwestia 
wymowy przedstawianych obrazów pozostaje sprawą spomą. Dla ana
lizy wpływu kultury medialnej na dyskurs dramatyczny najważniejszy 
pozostaje jednak sposób, w jaki Fertacz wykorzystuje nagranie wideo, 
by ustanowić specyficzną relację pomiędzy pojawiającym się w tekście 
głosem prowadzącym narrację a przebiegiem wydarzeń, które składają 
się na obraz nieudanego życia bohaterki.

Ostateczne rozwiązanie losów Karoliny, bo takie imię nosi bohater
ka dramatu, zostaje zakomunikowane odbiorcy już na samym jego po
czątku. Pierwsze słowa didaskaliów informują czytelnika o następują
cych faktach: „Współcześnie. Karolina nie żyje. Popełniła samobójstwo. 
W dzień swojego ślubu”30. Cała dalsza narracja rozwija się zatem w za
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sadzie z perspektywy osoby już umarłej. Ten znany z literatury para
doks, dotyczący podmiotu opowiadającego z niemożliwej perspektywy 
własnej śmierci, zostaje jednak rozwiązany w sposób banalny właśnie 
dzięki użyciu najnowszej technologii. Retoryczny początek opowia
dania, sygnał narracyjny do rozpoczęcia prezentacji wydarzeń skiero
wany jest do odbiorców taśmy nagranej przez bohaterkę przed własną 
śmiercią. Karolina zwraca się na niej do swego narzeczonego, zmienia
jąc jednak w czasie monologu perspektywę czasową, z której formułuje 
swój monolog. Manipuluje nią, żeby uwypuklić nieokreśloność leżącą 
u podstaw sytuacji, w której się znalazła albo raczej w której znajduje ją 
czytelnik. Swój monolog zaczyna od słów, które zrównują czas odbioru 
taśmy przez niedoszłego męża z czasem narracji. „Siedzisz wygodnie, 
płaczesz?” - pyta. „Pewnie nie... Już wiesz, co się stało” - dodaje, by 
po chwili zwrócić uwagę na rzeczywisty moment nagrania: „Ja jeszcze 
nie wiem”. Brak możliwości jednoznacznego dookreślenia perspektywy, 
z której się wypowiada, jest dramatyzowany na różne sposoby w czasie 
całej zapowiedzi Karoliny, która zwracając się do narzeczonego w czasie 
teraźniejszym, wyraża wahanie, czy uda jej się wszystko doprowadzić 
do końca. Ostatecznie z pierwszego z nagranych monologów dowiaduje
my się, że do krytycznego momentu pozostały jeszcze dwa dni. Sytuacja 
zbliżania się do chwili śmierci jakby z dwóch stron zostaje podkreślona 
w jeszcze jednym powracającym w dramacie nagraniu wideo, kiedy tuż 
przed samym aktem samobójstwa w relacji Karoliny pojawia się odnie
sienie do dochodzącego z ulicy klaksonu samochodu, w którym czeka 
na nią mąż.

Pozostałą część dramatu, obejmującą wcześniejszy okres życia Ka
roliny, można odczytać jako dramatyczną formę relacji z całego jej ży
cia. Pozycja autorki nagranego na taśmę wideo monologu przeplata się 
jednak z porządkiem wyznaczanym przez podmiot utworu, który tak
że daje się rozpoznać jako główna bohaterka. Całość dramatu posiada 
zatem cechy relacji o charakterze pierwszoosobowym, której porządek 
sankcjonują jednak dwie różne pozycje podmiotu. Z jednej strony mamy 
do czynienia w pozycją bohaterki-narratorki, z drugiej natomiast z pod
miotem porządkującym pozostałą część relacji, w której elementy aukto- 
rialne mieszają się jednak z personalnymi. W konsekwencji silny charak
ter dyskursu narracyjnego zostaje w dramacie Fertacz podważony.
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6. Wirtualny świat przedstawiony

Próbując określić stopień wpływu nowych mediów na rzeczywi
stość, staramy się porządkować je wedle pewnej hierarchii. Choć trudno 
odpowiedzieć na pytanie, gdzie leży granica pomiędzy starymi a nowymi 
mediami, bez trudu potrafimy umieścić poszczególne media w porządku 
historycznego rozwoju technologii. Media przywoływane w analizach 
wypełniających tę książkę są wybierane przede wszystkim ze względu 
na ich obecność w dramatach oraz funkcję, jaką tam pełnią. W konsek
wencji obok telewizji, a także częściowo prasy, które w specyficzny dla 
siebie sposób kształtują nasze kulturowe dyskursy, w kręgu zaintereso
wania musi znaleźć się także kultura wytwarzana przez pojawienie się 
komputera oraz Intemetu.

Posłużenie się do określenia tej nowej przestrzeni dyskursywnej 
przedmiotami, które ją wytwarzają, w miejsce nazwy własnej określo
nego dyskursu nie jest przypadkowe. Stopień determinacji nowych dys
kursów przez technologię trudno ustalić, na co przykładów dostarcza 
Tomasz Goban-Klas w swojej książce stanowiącej wprowadzenie do 
nauki o mediach31. W przypadku pojawienia się komputera, a właściwie 
-jak słusznie zwraca uwagę Goban-Klas - procesora, kwestia ta uległa 
jeszcze większej komplikacji ze względu na wszechobecność tej techno
logii, która wywarła wpływ także na sposób funkcjonowania starszych 
mediów. Podążając zatem za propozycją Lva Manovicha, trzeba się chy
ba zgodzić na to, że ogólna charakterystyka nowych mediów możliwa 
jest jedynie na poziomie pewnych ogólnych cech podstawowego języka 
kodowania czy przetwarzania danych, którym się one posługują32. Bar
dziej szczegółowa analiza ich wpływu na kulturę wymaga zatem raczej 
wyjścia od rozpoznania obecności typowych dla nowych mediów arte
faktów aniżeli od cech specyficznych dyskursu, który miałby te media 
charakteryzować.

31 Tomasz Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, 
radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN 1996, s. 142-143.
32 Lev Manovich, Język nowych mediów, tłum. Piotr Cypryański, Wydawnic
twa Akademickie i Profesjonalne 2006, s. 91-119.

Wróćmy zatem do komputera oraz sieci internetowej, które stano
wią chyba najbardziej reprezentatywne i prawie synonimiczne symbo



132 III.

le nowej technologicznej rzeczywistości. Spopularyzowanie obu tych 
technologii przyczyniło się do zaistnienia w powszechnej świadomości 
nowego wymiaru, jakim stał się świat wirtualny. Zatem rzeczywistości, 
która stanęła obok dwóch opozycyjnych do tej pory światów: realnego 
oraz fikcyjnego. Reakcję na tę nową sytuację w dramacie opisują Mate
usz Borowski i Małgorzata Sugiera w tekście Nowe media / nowe rze
czywistości™. Podkreślają w nim subwersywny charakter rzeczywistości 
wirtualnej wobec wspomnianej dychotomii, a także specyficzną formę 
metateatralności, która w pozbawionej podziału na realność i fikcję rze
czywistości nabiera charakteru „metamedialnego”. W analizowanych 
przykładach multimedialnych przedstawień Borowski i Sugiera opisują 
mechanizmy skłaniające odbiorców do refleksji nad ich własnymi proce
sami kognicji oraz do przyjęcia krytycznej wobec nich postawy.

Większość przykładów to przedstawienia teatralne, w omówieniu 
znajdują się jednak także analizy dramatów, między innymi utworu 
Anny Burzyńskiej Mężczyźni na skraju załamania nerwowego™. Dramat 
ten opiera się na dość klarownym zabiegu przedstawienia obrazu współ
czesnych mężczyzn w ramie kultowej gry komputerowej Sims 2. Jak 
podkreślają Borowski i Sugiera, autorce nie chodzi jednak o stworzenie 
nowej metafory ludzkiego istnienia, która determinuje pewien szczegól
ny sposób interpretacji tekstu. Przestrzeń, w jaką zostały wpisane losy 
bohaterów, pozostaje bowiem przestrzenią symulacji, a zatem „zaaran
żowaną dla widzów sytuacją sceniczną, która - choć z definicji fikcyjna 
- zmusza do świadomego podjęcia wysiłku i zaangażowania w proces 
porządkowania informacji docierających ze sceny”33 * 35. Jeśli jednak jest 
tak - jak piszą autorzy analizy - że autorka pozostawia odbiorcy pewną 
swobodę w dookreślaniu zasad budowy świata przedstawionego, to jed
nocześnie w pewnym stopniu podważa ona możliwość stawiania pytań 
oraz formułowania ocen wyrastających na gruncie tradycyjnej literatury, 
opartej na projekcji i identyfikacji. Owszem, wszelkie interpretacje po

33 Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Nowe media / nowe rzeczywi
stości, [w:] Oblicza realizmu, red. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, 
Księgarnia Akademicka 2007.

Anna Burzyńska, Mężczyźni na skraju załamania nerwowego, całość w maszy
nopisie, drukiem ukazała się Część I: Gry miłosne, „Dialog” 2005, nr 2.
35 Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Nowe media/nowe rzeczywisto
ści, s. 320.



DYSKURS DRAMATYCZNY W KONTEKŚCIE KULTURY... 133

zostają produktem świadomości odbiorcy, ale efekt takiej operacji pro
wadzi do stworzenia świata, który stanowi pewien analogon naszej rze
czywistości. Takie spojrzenie na relacje łączące świat przedstawiony ze 
światem realnym są w przypadku dramatu Burzyńskiej o tyle uzasadnio
ne, że sposób literackiego ujmowania poszczególnych postaci oraz ich 
otoczenia bliski jest metodzie realistycznej. Z kolei wyraźnie medialny 
wymiar ramy, jaka określa tę rzeczywistość, jednoznacznie sprawia, jak 
już zostało wspomniane, że odbiorca staje się nie tyle interpretatorem, ile 
współtwórcą tego świata. W takiej zaś sytuacji oceny zachowań postaci, 
których jest się współtwórcą, oraz pytania o sens w pewnej mierze swo
ich własnych konstrukcji stają się aktami wielce wątpliwymi. Pomimo 
więc tego, że dramat Burzyńskiej prezentuje bardzo prosty mechanizm 
wpisania ciągu dramatycznych wydarzeń w schemat gry komputerowej, 
wnioski płynące z jego metamedialnego charakteru dobrze oddają proces 
wytwarzania się słabego dyskursu dramatycznego, w którym zagadnie
nia typowe dla tradycyjnego porządku wyrastającego z podziału na świat 
realny i świat fikcyjny stają się nieadekwatne.

W kontekście szerszej perspektywy refleksji nad mediami warto tak
że wspomnieć, że obok wyrazistej ramy modalnej w postaci schematu 
gry komputerowej dramat Burzyńskiej ujawnia także inne interesują
ce odniesienia do tej sfery. Borowski i Sugiera zwracają uwagę na to, 
że jego pierwsza scena wpisuje się w konwencję telewizyjnego reality 
show. Kobiecy głos z offu przedstawia bohaterów widowiska, podając 
ich stanowiska, upodobania, zalety, przyzwyczajenia oraz największe 
sukcesy. Zakończenie dramatu, ujawniające rzeczywistą sytuację gry 
komputerowej, każę jednak zweryfikować te początkowe przypuszcze
nia. Z tej perspektywy widać, że lista cech postaci pasuje również do 
opisów bohaterów, jakie znajdują się na początku gier komputerowych. 
Jednak odniesienie do telewizyjnego formatu pojawia się także i w póź
niejszej części tekstu, kiedy Kris, wypełniając zlecone mu przez szefo
stwo firmy zadanie, manipuluje poczuciem lojalności kolegów. Zmusza 
ich do walki o stanowisko, które on ma przydzielić jednemu z nich. Prosty 
w swojej konstrukcji dramat ujawnia zatem także ważne dla rozumie
nia istoty rzeczywistości medialnej powiązania między dwoma różnymi 
dyskursami.

Bardzo interesującym rozwiązaniem posługuje się Burzyńska w fina
le sztuki. Ujawnia wtedy obecność autorki-bohaterki, która zawiedziona 
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postawą mężczyzn postanawia zakończyć ich żywot przy pomocy kla
wisza delete. Słowa, jakie wypowiada na początku końcowego monolo
gu, obrazują tezę o niejednoznacznym charakterze krytycznej postawy 
wobec świata, za którego porządek jesteśmy odpowiedzialni. „No cóż 
kochani - mówi Głos - trudno, nie spełniliście moich oczekiwań, ale 
cały czas miałam nadzieję, że jednak czymś mnie zaskoczycie”36. Za
warta w jej wypowiedzi sugestia o możliwości oderwania się postaci od 
swojej autorki nawiązuje do sytuacji wyjściowej w dramacie Luigiego 
Pirandella Sześć postaci w poszukiwaniu autora i w tym sensie wpisuje 
się w tradycję literacką. Jeśli jednak, jak sugerują Borowski i Sugiera, 
uświadomimy sobie, że zasady tej rzeczywistości zależą w pewnej mie
rze także od nas, wówczas zrozumiemy, że nasze oczekiwania wobec 
postaci są po części równie nierealne, jak te formułowane przez Głos 
grającej w Simsy kobiety.

76 Anna Burzyńska, Mężczyźni na skraju załamania nerwowego, maszynopis, 
s. 45.
” Ibidem.

Końcowy monolog pozwala jednak także na powiązanie charaktery
stycznej dla współczesnego dramatu formy lirycznego wyznania z sytua
cją kontaktu ze światem wirtualnym. Ostatnie zdania stanowią bowiem 
poetycką ekspresję emocji, jakie towarzyszą zakończeniu gry:

Za chwilę odetnę was od panelu potrzeb... To proste prawda? Mmm... To 
podniecające... Aaaach... To nawet lepsze niż seks... Jeszcze tylko jeden 
ruch... Słyszycie? Nieznaczny ruch... de-lete... o... tak, małym palusz
kiem, a nawet tylko paznokciem... samym brzeżkiem długiego cytrynowe
go tipsa... Delete... Och! Mmm... Tak! Tak! Och Właśnie tak! Och, Och, 
Och! Game over...37

Ewidentna ironia, ukazująca śmieszność erotycznej ekstazy, jaka towa
rzyszy kontaktom wirtualnym, zostaje zręcznie skonstruowana przez 
wykorzystanie typowych formuł wyrażania erotycznej ekscytacji w cza
sie rozmów internetowych. Ta językowa sfera tworzenia erotycznej at
mosfery dopełniona została kontrastującym z nią opisem ekscytacji, jaką 
wywołuje dotykanie klawiatury. W ten sposób wirtualny wymiar słownej 
komunikacji spleciony został z sensualnymi doznaniami osoby piszącej 
na klawiaturze. W wyniku tego nieoczekiwanego sprzężenia Burzyńska 
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uzyskuje ekscytujący poetycki obraz zakończenia zabawy wirtualnymi 
mężczyznami. Obraz ten oddaje jednak także pewien paradoks sytuacji 
kontaktów z wirtualną rzeczywistością. Niezależnie bowiem od stopnia 
iluzji interakcji w rzeczywistości jedynym (a w każdym razie dominują
cym) źródłem znaczeń oraz emocji jesteśmy my sami.

Kluczowa dla rozumienia współczesnej kultury rzeczywistość wir
tualna, a także jej nośniki w postaci komputera i sieci internetowej rzadko 
stają się wyraźnymi elementami współczesnych polskich dramatów lub 
przynajmniej przedmiotami refleksji w tych tekstach. Warto oczywiście 
odnotować próby przenoszenia do dyskursu dramatycznego takich form, 
jak czat internetowy (Krzysztof Rudowski Czat) czy też blog (sztuka 
blogi.pl wystawiona w Teatrze Starym w Krakowie). Nie bez znaczenia 
pozostaje także fakt, że pisząc Absynt, Fertacz przeglądała zapisy inter
netowych forów, na których swoje wypowiedzi zamieszczały osoby po
dejmujące temat samobójstwa. We wszystkich tych przypadkach mamy 
jednak do czynienia z wykorzystaniem pewnego stylu komunikowania 
się lub podpatrzonej, osobistej postawy wobec tematu śmierci, na ujaw
nienie której pozwala anonimowa forma wypowiedzi w Internecie. Rza
dziej jest to głębsza refleksja nad zmianami, jakie do naszego myślenia 
o rzeczywistości wnosi doświadczenie płynące z kontaktów z kulturą 
medialną.

W tym względzie znacznie bardziej interesująco prezentuje się twór
czość pisarzy niemieckojęzycznych. W analizach Borowskiego i Sugiery 
pojawiają się utwory: Igora Bauersimy Factory, a także Tima Staffela 
Werter w Nowym Jorku. Dla dalszych rozważań nad dramatem polskim 
ciekawsze jednak będzie krótkie nakreślenie tematu wirtualnej rzeczy
wistości na przykładzie Restartu Kristiny Nenninger38. Podobnie jak 
w przypadku utworu Burzyńskiej główną część wydarzeń dramatu sta
nowi tu gra komputerowa, spięta jednak okalającą ramą realnego świa
ta. Po jej zakończeniu główna bohaterka Maria powraca więc do świata 
realnego i zaczyna realizować zachowania przećwiczone wcześniej 
w wirtualnej rzeczywistości gry. Tym samym dramat problematyzuje re
lacje, jakie zachodzą między rzeczywistością wirtualną a realną.

38 Kristina Nenninger, Restart, [w:] Na Manhattanie i gdzie indziej. Dziesięć 
sztuk niemieckich, Panga Pank 2007, t. 1.

blogi.pl
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Zdecydowanie inny wymiar refleksji nad rzeczywistością wirtualną 
przynosi Trzecie przyjście polskiego dramatopisarza Pawła Sali”. Po raz 
kolejny dramat polskiego autora skupia się bowiem raczej na samej kon
strukcji świata przedstawionego oraz zawartych w nim treściach niż na 
metatekstualnych czy też metamedialnych ramach utworu.

Historia opowiedziana przez Salę koncentruje się na losach młode
go bezdomnego małżeństwa, które zająwszy nielegalnie dom w małym 
miasteczku, postanawia ułożyć sobie tam życie. Ich miłość oraz wiara 
w przyszłość nie sąjednak w stanie przeciwstawić się zewnętrznej opre
sji rzeczywistości. W tym wymiarze dramat nawiązuje do napisanego 
w 1837 roku Woyzecka Georga Buchnera. Jednak przeciwności, z jakimi 
muszą zmagać się młodzi ludzie w Trzecim przyjściu, zostają precyzyj
nie wskazane i podzielone na dwa wyraziste systemy ideologiczne. Ich 
czytelność wzmacnia osobowa reprezentacja tych ideologii w postaci 
bohaterów, którzy dążą do podporządkowania sobie Młodej i Młodego. 
Są to więc: próbujące narzucić im swoją wiarę starsze małżeństwo oraz 
Kapitan wykorzystujący trudną sytuację dwójki bohaterów w celu ich 
ekonomicznego zniewolenia. Dodatkowym mechanizmem odbierają
cym wolność młodej pary jest obietnica lepszego życia w nowej wir
tualnej rzeczywistości, w którą zaczyna obsesyjnie wierzyć młody męż
czyzna. Struktura Trzeciego przyjścia nie pozwala jednak na klarowne 
uporządkowanie relacji, jakie wiążą jej bohaterów i nadrzędne wobec 
nich systemy. Obok bowiem skazanych na niepowodzenie wysiłków 
młodego małżeństwa toczy się spór między Kapitanem a dysponentem 
wirtualnych rzeczywistości (gier) - Wywoływaczem. Tym samym meta
foryczne ramy postrzegania sytuacji głównych bohaterów zostają „zwi
chrowane”. Siedząc ich losy, dostrzegamy ich zniewolenie przez trzy 
opresyjne systemy, jednak tylko dwa z nich stają się alternatywnymi me
taforami pojmowania ich losu (ze względu na wspomniany spór między 
Kapitanem a Wywoływaczem). Co więcej, Kapitan, który reprezentuje 
świat biznesu górujący ze względów ekonomicznych nad pozbawioną 
środków do życia parą, jest jednocześnie artystą i filozofem. W słow
nych deklaracjach odcina się od motywacji ekonomicznych swoich dzia
łań, na plan pierwszy wysuwając chęć stworzenia idealnego człowieka. 
Czyni to w ramach swojego kontrowersyjnego projektu polegającego na * 

” Paweł Sala, Trzecie przyjście, [w:] TR/PL...
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preparowaniu ludzkich zwłok w celach artystycznych. Jego celem jest 
nadanie piękna ludzkiej śmierci. Z kolei Wywoływacz oferuje świat, 
z którego śmierć została całkowicie usunięta.

Systemy opresji, jakim zostają poddane postacie, nie posiadają za
tem takiego samego ciężaru dramatycznego. Jeśli nawet przyjmiemy 
- co sugeruje tekst utworu - że starsze małżeństwo głosi wiarę w ramach 
rzeczywistości gry, obiecując dotarcie do nowych źródeł oraz przejście 
na wyższy poziom, stanowiący substytut życia pozagrobowego, to i tak 
relacje między wiarą, wirtualną rzeczywistością a przestrzenią sztuki 
wciąż nie będą symetryczne. Taka rozchwiana konstrukcja wydaje się 
jednak dobrze oddawać konsekwencje zaistnienia rzeczywistości wir
tualnej. Rzeczywistość ta nie stoi bowiem w opozycji wobec dotych
czasowych sposobów pojmowania świata, ani też nie stanowi kolejnego 
elementu układanki. Zachowując swoją odrębność, w dowolny sposób 
przenika bowiem inne wymiary pojmowania naszej rzeczywistości, wy
biórczo je modyfikując.

Struktura dramatu Sali dobrze zatem obrazuje zaburzenia dotychcza
sowego porządku, jakie wnosi ze sobą rzeczywistość wirtualna. Kwestia 
nierozstrzygalności sporu o wybór właściwego systemu, w którym czło
wiek nie byłby z góry skazany na nieuniknioną porażkę, nie zostaje także 
rozstrzygnięta w prostym, wydawałoby się, układzie Wywoływacz-Ka- 
pitan. Samobójcza śmierć głównego bohatera stanowi dowód przegranej 
Kapitana, który wcześniej zdecydował się zagrać w stary model gry Wy
woływacza. W tym sensie jego poczynania w celu zdobycia ciała Młode
go stały się elementem wirtualnej gry. Do żadnego rozstrzygnięcia jednak 
nie dochodzi. Kapitan bowiem, pochylając się nad zwłokami, jest nie
oczekiwanie zadowolony z końcowego, ostatecznego efektu wydarzeń. 
„Czego pan chce?” - zwraca się do Wywoływacza. I dodaje: „Dobre 
zwłoki, bardzo dobry materiał na...”40. Zatem zniszczenie ciała nie jest 
wcale postrzegane przez przegranego gracza jako całkowita porażka.

40 Ibidem, s. 228.

Inaczej zatem niż we wspomnianym dramacie Nenninger zasadni
czy efekt odbioru wypływa tu z analizy świata przedstawionego, nie zaś 
z jego metatekstualnej czy metamedialnej refleksji. Trzecie przyjście od
twarza raczej pewien typ doświadczenia poznawczego, choć nie każę się 
nad nim zastanawiać.
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7. „Przyjazne media” w nowym polskim dramacie

Przedstawione powyżej analizy dramatów pokazują sposób, w jaki 
rzeczywistość medialna otwiera drogę kształtowaniu się dyskursu słabe
go. Przywołane dramaty pozwalają także uchwycić specyfikę funkcjono
wania kultury medialnej w polskich sztukach przełomu XX i XXI wieku.

W odróżnieniu od dramaturgii niemieckiej, ale także szerszej reflek
sji kulturowej polscy dramatopisarze nie podejmują problemów natury 
metamedialnej, rzadziej też skłaniają widza do zastanawiania się nad 
ogólnymi zmianami sposobu postrzegania rzeczywistości oraz kondycji 
ludzkiej w świecie zdominowanym przez nowe technologie komunika
cji. Raczej wplatają elementy kultury medialnej w dramatyczną tkankę 
świata przedstawionego.

Zręczne spajanie dyskursu dramatycznego z formami medialnymi 
stanowi także o różnicy, jaka daje się dostrzec w zestawieniu nowszych 
dramatów z wcześniejszymi41 próbami mierzenia się z tematem mediów. 
Obecność mediów w tych tekstach służy często ujawnieniu dystansu, 
obcości lub nawet wrogości wobec świata bohaterów. Analizując dramat 
Wiesława Myśliwskiego Requiem dla gospodyni42, Małgorzata Jarmu- 
łowicz podkreśla, że występujący w roli głównego rekwizytu telewizor 
„nabywa cech obiektu bez mała magicznego. Ma nawet swojego kapłana 
Bolka, który jako jedyny umie go nastroić i włączyć na adekwatną dla 
aktualnych potrzeb aktualnej chwili rzeczywistość”43. Telewizor pełni 
zatem funkcję przedmiotu nie tylko magicznego, ale też niemożliwego 
do ogarnięcia dla zwyczajnej osoby. Jego stara technologia (konieczność 
strojenia) odsyła nas także do czasów nieprzystających do współczesnej 
rzeczywistości „przyjaznych mediów”.

41 Dokonując rozróżnienia na nowy i dawniejszy sposób lokowania tematu mediów 
w dramatach, myślę raczej o pewnej tendencji, która daje się uchwycić, nie zaś 
o wyraźniej granicznej dacie.
42 Wiesław Myśliwski, Requiem dla gospodyni, „Dialog” 2000, nr 10.
43 Małgorzata Jarmułowicz, Dialog z telewizorem, [w:] Dialog w dramacie, 
red. Wojciech Baluch, Lidia Czartoryska-Górska, Monika Żółkoś,Księ
garnia Akademicka 2004, s. 94-95.
44 Lidia A mej ko, Gdy rozum śpi - włącza się automatyczna sekretarka, „Dialog” 
1993, nr 8.

Podobnie wrogi charakter ujawnia telefon z dramatu Lidii Amej- 
ko Gdy rozum śpi - włącza się automatyczna sekretarka44. Określenie 
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„automatyczna sekretarka” nie przystaje do współczesnej technologii 
komunikacji, przez co odsyła obecnego odbiorcę do minionej już rze
czywistości. Sam zaś mechanizm odsłuchiwania nagranych wiadomości 
stanowi fundament rodzenia się atmosfery horroru i cierpienia głównego 
bohatera. Ponownie zatem narzędzie komunikacji zostaje przedstawione 
jako obcy i wrogi człowiekowi przedmiot.

Charakterystyczne jest także i to, że analizy dotyczące nowych zja
wisk medialnych opisują je w kategoriach literackiej awangardy, a za
tem języka pochodzącego z innej przestrzeni dyskursywnej. Analizując 
dramat Urszuli Usakowskiej-Wolff Do re my kia, który eksploruje język 
reklamy, Jarmułowicz określa jego styl przez porównanie do groteski 
Zielonej gęsi, a także obdarza nazwą zaczerpniętą z tomu prozy Mirona 
Białoszewskiego Szumy, zlepy, ciągi, a zatem tytułem jednego z lepiej 
rozpoznawalnych tomików poezji zawierających awangardowe gry z ję
zykiem.

W nowszych dramatach media tracą swoją twarz obcego. Nie ozna
cza to wcale, że nie mogą być przedstawiane w sposób negatywny. Kry
tyczne ukazanie roli mediów w dramacie Władysława Zawistowskiego 
Witajcie w roku 200245 opiera się nie na szokowaniu odbiorcy nowymi 
środkami manipulacji, ale - jak dowodzi Ewa Łubieniewska - na „roz
poznaniu wypróbowanych środków opinii publicznej za pomocą szla
chetnego patosu”46.

45 Władysław Zawistowski, Witajcie w roku 2002, „Dialog” 2000, nr 6.
46 Ewa Łubieniewska, Polityka historyczna a strategie dramatyczne, [w:j Dramat 
w historii, historia w dramacie, red. Krystyna Latawiec, Renata Stachura- 
-Lupa, Jerzy Waligóra, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 
2009, s. 537.

Język mediów staje się zatem rozpoznawalną, ale także dobrze znaną 
częścią naszej rzeczywistości. Jeśli bowiem Ratajczakowa określa funk
cjonujące we współczesnych dramatach polskich mimesis jako naślado
wanie rzeczywistości medialnej, to jego skuteczność opierać się musi 
przecież na dobrym rozpoznaniu konwencji medialnej reprezentacji 
zarówno przez autorów, jak i odbiorców. O kształtowaniu naszej opinii 
o świecie przez media mówią zresztą dobitnie same postacie dramatów. 
MS z Toksyn Krzysztofa Bizio wyraźnie wskazuje na źródło skojarzeń, 
do których może się odwoływać jego ofiara, próbując zrozumieć swoją 
sytuację:
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Nic nie rozumiesz? Nie wiesz, czego od ciebie chcę?
No, pomyśl, pomyśl, nigdzie się nie spieszymy.
Może ja nie lubię złodziei po prostu. Tyle się o tym czyta w gazetach (...)
No co jak myślisz, kim ja jestem? Świrem, mordercą, Brudnym Harym?47

47 Krzysztof Bizio, op. cit., s. 28.
48 Marek Pruchniewski, Łucja i jej dzieci, s. 206.
49 Paul Viri 1 io, Bomba informacyjna, tłum. Sławomir Królak, Wydawnictwo 
Sic! 2006.
50 Ibidem, s. 24.

Autorytet gazety przywołuje także koleżanka Łucji z dramatu Pruch- 
niewskiego, kiedy namawiają, aby porzuciła męża: „Boże kochany, ilu 
ludzi zaczyna wszystko od nowa” - mówi Ola. I swoje spostrzeżenie 
potwierdza: „W każdej gazecie o tym piszą”48. Wedle bohaterów świat 
kieruje się regułami, które opisują media, przy czym są to raczej me
dia popularne. Rzeczywistość, jaka wyłania się z polskiego dramatu, to 
zatem rzeczywistość kreowana przez poradniki i programy popularne, 
które urastają do rangi niekwestionowanych autorytetów.

Podniesienie znaczenia kultury popularnej przez media pozostaje 
zjawiskiem ogólnoświatowym, jednak ich obecność w dramacie pol
skim otwiera nowe perspektywy patrzenia na rzeczywistość. Zarówno 
w refleksji kulturowej, jak i w części dramatów daje się dostrzec wyraźne 
poszerzenie horyzontu postrzegania świata, które wyprowadza nas poza 
granice geograficzne naszego bytowania. W Shopping and fucking Ra- 
venhilla jeden z bohaterów pod wpływem zażytych narkotyków „unosi 
się” tak wysoko, że swoim wzrokiem ogarnia wszelkie wydarzenia, jakie 
mają miejsce na kuli ziemskiej. Obrazy, jakie dostrzega, przypomina
ją te z telewizyjnych programów informacyjnych. Świat staje się zatem 
globalną wioską, w której wszystko jest dostępne wzrokowi każdego jej 
mieszkańca.

Inny rodzaj refleksji podejmuje Paul Virilio w swojej książce Bomba 
informacyjna49. Przedstawia w niej przestrzeń medialnąjako nowy teren 
do zdobycia dla Ameryki, której rozwój był „ciągłym rozpoczynaniem 
od nowa wskutek bezustannego znoszenia granic”50. Kiedy Amerykanie 
dotarli do zachodniego wybrzeża, rozpoczęli kulturowy podbój świata. 
Także wyprawy kosmiczne stanowiły działanie wyznaczające nowe cele, 
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a „w dzisiejszym świecie to cyberprzestrzeń staje się nowym kontynen
tem do zdobycia”51.

51 Ibidem, s. 28.
52 Mark Ravenhill, Faust is dead, [w:] idem, Plays 1.
53 Mateusz Borowski, op. cit., s. 188.

Zupełnie odmienny stosunek do otwierającej się przestrzeni oraz 
roli, jaką w takiej sytuacji odgrywa technologia medialna, wyraża bo
hater dramatu Ravenhilla Faust is deadS2. Dla Pete’a, wychowanego 
w świecie mediów, bezkresny horyzont amerykańskiej ziemi wcale nie 
jest pociągający. Jak wyjaśnia Mateusz Borowski, „Pete wydaje się prze
rażony monumentalnym, pustynnym krajobrazem i - jak sam twierdzi 
- chętniej oglądałby go na ekranie telewizora, z oswajającym nieznane 
komentarzem naukowym. Strach ustępuje dopiero w chwili, kiedy chło
pak spogląda na pejzaż przez oko kamery”53. Dla Pete’a rzeczywistość 
medialna nie otwiera zatem żadnych nowych horyzontów, ale przeciw
nie - pozwala je domknąć w bezpiecznym obramowaniu naukowego ko
mentarza oraz oka kamery.

Mimo przeciwstawnych sugestii oba ujęcia otwarte są na dyskusję 
nad wpływem wszechobecnych, nowych technologii medialnych na 
zmieniający się zasięg granic naszego świata oraz sposób jego postrze
gania. Tymczasem w dramatach polskich obecność nowych medialnych 
narzędzi czy też kultury prowadzi do uwypuklenia perspektywy lokalnej. 
Instytucje medialne to wyraźnie młode polskie zespoły dziennikarskie, 
zaś telewizja zdaje się ograniczać do programów lokalnych. Teleturnieje 
i telewizyjne show to po prostu nowe zjawisko w polskiej rzeczywisto
ści, podobnie jak elektroniczne formy komunikacji czy zabawy w posta
ci komputerowych gier. Medialne artefakty i dyskursy funkcjonują za
tem jako nowinki, wykorzystywane przez dramaty w znacznym stopniu 
dla rozwijania refleksji nad lokalną, polską rzeczywistością. Nie są już 
czymś zaskakującym czy nieznanym, dlatego traktowane są jak nowa, 
lecz dobrze już poznana zabawka, która rozwija nasze możliwości dzia
łania oraz ekspresji.

W tym sensie nowa kultura medialna znajduje swoją specyficzną 
formę w polskich dramatach. Na początku lat dziewięćdziesiątych funk
cjonowała jeszcze w postaci nowinek, które budziły ciekawość lub nie
pokój wśród bohaterów. Jednak wraz z coraz silniejszym przyswajaniem 
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opartej na mediach, rozwiniętej kultury zachodniej dyskursy medialne 
zadamawiają się w polskich dramatach, stając się nieodłącznym elemen
tem przedstawianego w nich świata. Jednak inaczej niż w utworach an
gielskich czy niemieckich dramatopisarzy nie przyczyniają się do uka
zywania naszej lokalnej rzeczywistości jako jednego z modeli szerszego 
porządku globalnego, ale tworzą wrażenie, jak gdyby nowoczesne tech
nologie czy też nowe typy rzeczywistości - na przykład rzeczywistość 
wytwarzana przez pseudo-even(y czy też rzeczywistość wirtualna - sta
nowiły jak najbardziej naturalny element naszego lokalnego czy prywat
nego świata. O ile bowiem w przywołanych obcojęzycznych dramatach 
uwypuklone zostały nowe możliwości postrzegania oraz doświadcza
nia rzeczywistości, jakie stworzył rozwój technologiczny w dziedzinie 
nowych mediów, o tyle w polskich sztukach rozwój kultury medialnej 
oznacza przede wszystkim jej wszechobecność oraz powszechną dostęp
ność. Z tego względu wykorzystanie dyskursów medialnych w utworach 
naszych młodych dramatopisarzy służy w znacznej mierze do tworzenia 
rzeczywistości bliskiej odbiorcy, jak gdyby już oswojonej. Ta specyficz
na swojskość prowadzi do zatarcia granic między medialnymi kreacjami 
a konwencjami o charakterze mimetycznym, czym przyczynia się do po
wstawania słabych form dyskursu. Nowy dyskurs medialny nie zostaje 
bowiem poddany analizie ani konfrontacji z dotychczasowymi formami 
wyrazu. Współczesny polski dramat posługuje się mediami, by przedsta
wić różnorodność sposobów ujmowania współczesnej rzeczywistości.



IV.
Wizerunek Polski: 

między prawdą a realizmem

1. Wymiary prawdy

Pojawienie się na przełomie XX i XXI wieku nowego dramatu pol
skiego, który stał się ważnym głosem w dyskusji o współczesnej rzeczy
wistości, kształtującej się w okresie przemian po 1989 roku, znajduje 
swoje potwierdzenie w komentarzach aprobatywnych, w bezstronnej re
fleksji oraz krytyce poczynań młodych dramatopisarzy. Niezależnie bo
wiem od stosunku do powstających w tym okresie utworów większość 
komentarzy podnosi kwestię ich wyrazistych odniesień do współczesnej 
im polskiej rzeczywistości.

Tym samym w świadomości ludzi interesujących się dramatem wy
pełniona została luka, polegająca na braku tekstów dramatycznych, któ
re podejmowałyby aktualne, atrakcyjne dla odbiorców tematy. Wybór 
dramatów umieszczonych w antologii Pokolenie porno..., wraz z prze
prowadzoną we wstępie precyzyjną klasyfikacją ważkich dla ówczes
nej polskiej kultury zagadnień społecznych, narzucił bardzo głębokie 
i w zasadzie słuszne przekonanie, że mamy do czynienia z panoramą 
współczesnej polskiej rzeczywistości. Panoramą pozwalającą nam rozpo
znać znajome cytaty oraz obrazy zaczerpnięte z otaczającego nas świata 
mediów czy z repertuaru stereotypowych wyobrażeń o nowej Polsce. Tak 
wyraziste oraz liczne odwołania do obrazów oraz zjawisk, które polscy 
odbiorcy mogą łatwo identyfikować z wyobrażeniami o własnym kraju, 
nie przekładają się jednak na świadomość rodzaju rzeczywistości, jaki 
tworzą poszczególne dramaty. Interesujące wnioski mogą oczywiście 
wypływać także z analizy mechanizmu uwiarygodniania poszczegól
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nych klisz czy cytatów jako elementów składających się na prawdziwy - 
a w zasadzie rozpoznawany jako prawdziwy - wizerunek rzeczywisto
ści. W dalszej części niniejszego rozdziału głównym przedmiotem ana
liz będą jednak bardziej złożone oraz różnorodne sposoby wytwarzania 
rzeczywistości.

Pisząc o rzeczywistości, mam na myśli różne jej typy, jednak punk
tem odniesienia dla przeprowadzanych przeze mnie analiz pozostanie 
dyskurs realistyczny (a właściwie kilka jego form), rozumiany jako me
chanizm (mechanizmy) uwiarygodniania rzeczywistości przedstawianej 
jako prawdziwa1. Główną oś dyskusji toczących się wokół współczes
nego polskiego dramatu wydaje się bowiem tworzyć kategoria „praw
dy”. W wymiarze estetycznym przedmiotem sporu pozostaje to, na 
ile głęboko dramaty młodych polskich autorów dotykają tej kategorii. 
W wymiarze etycznym - na ile prawdziwie oddają polską rzeczywistość, 
na ile zaś stanowią oręż w walce ideologicznej. Dla zwolenników nowe
go typu dramatów jednym z argumentów na rzecz tego, że udaje mu się 
docierać do prawdy, są aktualne, rozpoznawane przez odbiorców jako 
„prawdziwe” problemy polskiego społeczeństwa, podejmowane w wie
lu utworach. Dla recenzentów nastawionych krytycznie taka genealogia 
świata przedstawionego oraz proste jego kopiowanie stanowi dowód, 
że prawdziwe źródła wiedzy o rzeczywistości zastąpione zostały przez 
kreacje, jakie wytwarzają media. Jeśli zatem w sporze o polski dramat 
współczesny tak często stosuje się kryterium prawdy, wypada zadać pyta
nie, za sprawą jakich mechanizmów pojawia się ona w samych tekstach. 
A w konsekwencji także i o to, jaki typ dyskursu dramatycznego wyłania 
się z analiz zmierzających do rozpoznania konwencji uwierzytelniają
cych prawdziwość wytwarzanej rzeczywistości.

1 Elin Diamond, Unmaking Mimesis. Essays on Feminism and Theatre, Routledge 
1997.

2. Udokumentowane, udramatyzowane, udane

Prawdziwość współczesnych polskich dramatów wydają się w pierw
szym rzędzie gwarantować czynniki zewnętrzne wobec samych teksów. 
Stanowiące główny szkielet ich wiarygodności tematy są przecież „z ży
cia wzięte”. Dowodów na taki stan rzeczy dostarcza Pawłowski, wskazu
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jąc na prasowe źródła przedstawianych w dramatach wydarzeń, ale także 
na wyraźne powiązanie życiowych doświadczeń autorów z kreślonymi 
przez nich literackimi obrazami współczesnej rzeczywistości. Nie bez 
znaczenia pozostaje także popularność teatralnej metody Verbatim2, któ
ra trafiła do Polski mniej więcej w okresie wydania pierwszej antologii 
„najnowszego dramatu polskiego”. Nie wszystkie, rzecz jasna, dramaty 
można odczytywać w formule realistycznego naśladownictwa. Wszędzie 
tam jednak, gdzie realizm staje się kwestią istotną, w tle uwydatnia się 
jego faktograficzna proweniencja.

2 Por. Małgorzata Jarmułowicz, Verbatim nad Motlawą, „Dialog” 2004, nr7.

Takie uprzywilejowanie perspektywy faktograficznej sprawia, że 
mogłoby się wydawać, iż dominującymi formami gatunkowymi mło
dego polskiego dramatu będą konwencje przedstawieniowe związane 
z dokumentem czy reportażem, o czym częściowo świadczą przywołane 
już wcześniej analizy Ratajczakowej i Babeckiego. Także przecież moja 
analiza dramatu Nieopłacalne, traktującego o zabójstwie młodej dziew
czyny w pociągu, stanowi dowód na to, że próba nakreślenia gatunkowej 
specyfiki tekstu każę pochylić się nad formami o charakterze dokumen
talnym czy reportażowym. Wbrew pozorom jednak dramatów w takiej 
formule nie udaje się znaleźć zbyt wiele. Dominująca pozycja przekazów 
medialnych, które promują faktograficzną perspektywę przedstawiania 
rzeczywistości oraz dostarczają formatów pozwalających uwiarygodniać 
pokazywane treści jako rejestracje zaczerpnięte z życia, skłania odbior
ców oraz badaczy do nakładania modeli telewizyjnych na teksty dra
matyczne. Chór kobiet w analizowanym już dramacie Łucja i jej dzieci 
można odczytać jako nawiązanie do sytuacji wywiadu, jaki dziennikarz 
przeprowadza z okoliczną ludnością. Komentarze osób śledzących roz
grywający się w domu Łucji dramat mająjednak przede wszystkim cha
rakter niezobowiązujących sąsiedzkich rozmów oraz plotek, a zatem for
my podawczej dobrze znanej z tradycji literackiej dramatu.

Odwołanie się do gatunków medialnych otwiera jednak nie tylko 
możliwość przeanalizowania zależności między tą formą komunikacji 
a literackim wymiarem dramatów. Perspektywa ta pozwala także uwy
puklić, a zarazem sproblematyzować sposób funkcjonowania oraz kreo
wania sytuacji „z życia wziętych” we współczesnych tekstach drama
tycznych. Forma medialna jest zatem jedynie sygnałem wskazującym 
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na formę podawczą, jaka kształtuje dany fragment tekstu. Z sytuacją 
taką spotykamy się na przykład w Córce myśliwego Moniki Powalisz3. 
Jedną z bohaterek jest Reporterka, która przygotowując wraz ze swoim 
asystentem materiały o grasującym po mieście seryjnym mordercy, prze
prowadza wywiady zarówno z przypadkowymi przechodniami, jak i ze 
świadkiem jednego z zabójstw. Początek tego wywiadu w pełni wpisuje 
się w konwencję rozmowy reportera z potencjalnymi świadkami wyda
rzenia. Pierwsza z zapytanych kobiet odmawia komentarza, tłumacząc 
się brakiem zainteresowania .jakimiś mafijnymi porachunkami”. Za
mieszczenie tego typu wypowiedzi w reportażu służy jego uwiarygod
nieniu. Wśród ludzi panują bowiem różne opinie, są także osoby sprawą 
niezainteresowane. Ich krótka „wypowiedź do kamery” ma przekony
wać, że materiał faktycznie stanowi zbiór losowo zarejestrowanych wy
powiedzi.

3 Monika Powalisz, Córka myśliwego albo Polakożerczym, [w:] Echa, repliki, 
fantazmaty...
4 Ibidem, s. 196.

Jednak już następna z zapytanych postaci wprowadza pewien fer
ment do porządku przeprowadzanego wywiadu. Wtaczający się „na sce
nę” pijany mężczyzna niepytany zabiera głos, obrażając ofiarę serią wul
garnych określeń, zaś całość swojej wypowiedzi kończy wychodzącym 
poza konwencję wywiadu osobistym pytaniem: „Papieroska pan masz? 
Zapaliłby człowiek przy zdarzeniu, nie?”4. Zaczepki osób pijanych nie są 
dla reporterów czymś niespotykanym, jednak uwagi nietrzeźwego prze
chodnia nie licują z powagą sytuacji zabójstwa, a przy tym, ze wzglę
du na ich treść, trudno je uznać za element uwiarygodnienia wywiadu 
ulicznego. Tym samym pojawienie się tej postaci stanowi sygnał zmiany 
formy wypowiedzi oraz rozmów.

Kolejny fragment dramatu wypełniają bowiem „głosy narodu”. Moż
liwe, że zostały zarejestrowane jako spontaniczne reakcje na wydarzenia 
lub wyrywkowe i w tym sensie wiarygodne pytania, jednak czasem wy
łamują się z ram, jakie wyznacza sytuacja ulicznego wywiadu. Część 
z nich daje się zinterpretować jako odpowiedzi lub przynajmniej reakcje 
na potencjalne - bo nieobecne w tekście dramatu - pytania dziennikarki. 
„To mafia, pani, mafia jedna” - wyjaśnia jeden z głosów; „Ile to krwi 
z człowieka wylatuje...” - rozważa ktoś inny; „Ja to wojnę pamiętam. 
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Na tym skrzyżowaniu jak Niemcy...” - wspomina zapewne ktoś starszy, 
nie zważając na treść domniemanego pytania. W serii kolejnych wypo
wiedzi pojawiają się także urywki rozmów prowadzonych bezpośrednio 
pomiędzy obserwatorami wydarzenia. Niektóre z nich mogą przyciągnąć 
uwagę dziennikarzy (kamery) jako reakcje na przerażający widok ofiary: 
„Zosiu, nie patrz”, inne stanowią jedynie tło i nie zostaną raczej pokaza
ne w telewizji jako materiał zarejestrowany na miejscu zbrodni. Komen
tarze w rodzaju: „Ty popatrz se na felgi”, „Widzisz tam, jaka dupa stoi, 
z przeciwka?”, nie tylko nie wpisują się w konwencję relacji z miejsca 
zbrodni, ale przede wszystkim odwracają uwagę od samego wydarzenia. 
Aspekt faktograficzny, próba odtworzenia sytuacji zabójstwa, ustępuje 
zatem miejsca refleksji nad ludzkimi postawami wobec zbrodni.

Wprawdzie głosy zainteresowanych felgami samochodu przechod
niów mogą stanowić jeden z chwytów uwiarygodniających mechanizm 
prostej rejestracji wypowiedzi, ich spisania lub zapamiętania w celu póź
niejszego przeniesienia na strony dramatu, to formuła, jaką przyjmuje 
Powalisz, uruchamia także skojarzenia natury literackiej. Krótkie, miesz
czące się w kolejnych linijkach wypowiedzi obserwatorów wydarzenia 
przybierają bowiem formę liryczną. Stanowią zbiór oderwanych od sie
bie zdań czy niepełnych rozmów, które łączy sytuacja. Nie odnoszą się 
do siebie nawzajem, ale ich wyodrębnienie jako osobnego segmentu gło
sów układających się w kolejne strofy sprawia, że brak spójności między 
nimi można odczytywać jako znaczący. Podobny układ wypowiedzi daje 
się odnaleźć na przykład w twórczości polskiej noblistki Wisławy Szym
borskiej. Jej wiersz Pogrzeb składa się właśnie z serii przypadkowych 
wypowiedzi żałobników, ułożonych w ciąg kolejnych wersów. Wiersz 
ten bywa odczytywany jako świadectwo naszego wypierania śmierci, 
wypływającego z braku oswojenia z tym wydarzeniem, kiedy stajemy 
z nim twarzą w twarz. Do podobnych refleksji może skłaniać zbiór gło
sów z dramatu Powalisz. Każda bowiem z wypowiedzi, niezależnie 
od sposobu powiązania z wydarzeniem, które je uruchomiło, stanowi 
ucieczkę od doświadczenia zetknięcia się z cudzą śmiercią, które wymy
ka się codziennym schematom konwersacji. Interpretacja przywołanego 
fragmentu z dramatu Powalisz może więc podążać za sugestiami for
mułowanymi w oparciu o wiersz Szymborskiej lub zmierzać w zupełnie 
innych kierunkach. Przywołanie znanego utworu lirycznego pozwala do
strzec literacki wymiar sposobu ujmowania wydarzeń, jakim posługuje 
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się Powalisz. Sama forma telewizyjnego wywiadu zdaje się zatem sta
nowić zaledwie wprowadzenie do literackiego zmagania się z konkretną 
sytuacją. A zatem mieszcząca się w ramach języka mediów konwencja 
wywiadu uwiarygodnia pojawienie się serii wypowiedzi postaci, które 
układają się w literacką formułę wiersza lirycznego.

Refleksja nad sposobami ujmowania zewnętrznej rzeczywistości, 
której nieoczekiwane wtargnięcie w nasze życie zmusza do zmierzenia 
się z trudem jej symbolicznego ujęcia, rozwija się także w dalszej części 
dramatu, poszerzając problematykę o zagadnienie językowej wiarygod
ności relacji oraz rolę autorytetu czy też prawa do opisu rzeczywisto
ści. Jedyną osobą zgłaszającą się jako świadek wydarzenia jest Chło
piec, którego wiarygodność zostaje podważona już na samym początku, 
jak się można domyślać, ze względu na wiek. „Nie kłam smarkaczu!” 
- zwraca się do niego asystent Reporterki, by później zgodzić się jed
nak na wysłuchanie jego relacji, choć z zastrzeżeniem, że ma być ona 
krótka. Opowieść Chłopca nie wnosi nic istotnego do sprawy, stanowi 
w zasadzie serię faktów, które składają się na sekwencję zabójstwa. Po
wołując się na Rolanda Barthesa, można powiedzieć, że przedstawiona 
przez młodego historia ogranicza się do podstawowego kodu wydarze
nia5. W tym sensie jest ona całkiem wiarygodna. Jedynym opisem od
biegającym od suchego schematu kolejnych zdarzeń pozostaje fragment 
relacji, w którym Chłopiec opisuje, jak kierowca stojącego na światłach 
samochodu dłubał w nosie i jak kula odstrzeliła ofierze ten palec, którego 
używał do dłubania, a także rękę i kawałek głowy. Asystent oskarża go 
jednak o kłamstwo, czego powodem może być tylko jego uprzedzenie 
do dzieci, które z założenia nie są osobami wiarygodnymi w relacjono
waniu tego typu wydarzeń. Dowodem naiwności chłopaka wydaje się 
opowieść o odstrzelonym palcu, którym mężczyzna dłubał wcześniej 
w nosie. Fakt uszkodzenia ręki i twarzy potwierdza bowiem wcześniejszy 
fragment tekstu. Tworzenie wiarygodnej opowieści o wydarzeniu, jakim 
jest zabójstwo, wymaga przecież odpowiedniego autorytetu oraz doboru 
odpowiednich do sytuacji słów. Mały chłopiec nie jest w tym względzie 
osobą kompetentną, zaś dłubanie w nosie nie wpisuje się w konwencje 

5 Por. Roland Barthes, Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań, [w:] Studia 
z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego", red. Michał 
Głowiński, Henryk Markiewicz, Ossolineum 1977.
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telewizyjnej relacji z dramatycznego wydarzenia. O tym zatem, czy za
słyszaną słowną relację potraktujemy jako skrupulatnie przygotowany 
dokument przebiegu zdarzeń, decyduje autorytet podmiotu mówiącego 
oraz autorytet odpowiednio dobranego języka. W przeciwnym razie po
jawia się podejrzenie o zmyślanie.

Autorka dramatu nie pozostawia jednak czytelników w niepewności. 
W kolejnej scenie pozwala im wysłuchać monologu morderczyni, który 
potwierdza wersję Chłopca. Ofiara faktycznie dłubała w nosie. Tym ra
zem o wysokiej wiarygodności opisu zaświadcza forma monologu od
zwierciedlającego rozmyślania bohaterki, a także bogactwo wypowie
dzi, zahaczającej o stylistykę turpistyczną, a zatem wpisującej się w nurt 
literatury. To, co w ustach małego świadka dowodziło jego dziecięcej 
fascynacji bzdurami, w wypowiedzi młodej zabójczym oddaje jej pogar
dę wobec człowieka, do którego strzelała. W jej relacji tak to wygląda:

Zatrzymuje się na czerwonym świetle. Zaczyna dłubać w nosie. To zadzi
wiające, ile kierowców dłubie na światłach. Glock. Pif-paf! I nie ma już 
nosa, nie ma już pana. Nie ma wstrętnych zielonych baboli, wcieranych 
w tapicerkę. Świat pozbył się jeszcze jednego anonimowego dłubacza, któ
ry potrafił włożyć sobie do nosa całkiem spory kawał palucha. Aż po ob
rączkę6.

6 Ibidem, s. 200.

Ostatnie wypowiadane przez bohaterkę zdanie wprowadza dodatkowo 
kontekst kobiecej dezaprobaty dla mężczyzn. Dzięki odniesieniom do 
literackiej formy wypowiedzi monologowej oraz aktywizacji kontekstu 
społecznego wypowiedź głównej bohaterki, a zarazem zabójczym nabie
ra wiarygodności także jako relacja z zaistniałego wydarzenia.

Pojawienie się na początku przywołanego fragmentu tekstu formy 
telewizyjnego wywiadu nie dookreśla relacji pomiędzy domniemanym 
realnym wydarzeniem a sposobem jego uwiarygodniania w dyskursie. 
Kontekst medialny podkreśla jedynie charakter wydarzenia jako wia
rygodnego faktu, a jednocześnie sensacji przyciągającej uwagę poten
cjalnych odbiorców. Problematyzacja sposobu funkcjonowania kategorii 
niecodziennego wydarzenia w dyskursie odbywa się jednak na gruncie 
literackim. Z przytoczonego przykładu wyłania się zatem model, w któ
rym medialny format umożliwia odbiorcy postrzeganie rozmów postaci 
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jako naturalnie nieuporządkowanego ciągu wypowiedzi, niejako ich re
jestracji. Ostatecznie jednak te „nieuporządkowane dialogi oraz urywki 
zdań” łączą się w formy literackiej sztuki słowa. Tym samym dyskurs 
medialny pełni rolę służebną, tworząc sugestię kontaktu z realnym wy
darzeniem lub zapisu rozmowy, podczas gdy refleksja nad jego dyskur- 
sywnym charakterem osadzona zostaje w przestrzeni literackiej.

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w Pielgrzymach Pruchniew- 
skiego7, chociaż metaliteracka refleksja nie jest tu już tak wyrazista. Za to 
chwyt prezentacji niejako podsłuchanych, potocznych dialogów rozciąga 
się na całość tekstu dramatycznego. Proste i banalne wymiany zdań wy
pełniają kolejne strony tekstu, podzielonego jedynie na sceny. Większość 
dialogów dotyczy kwestii samej podróży, a więc zapomnianej suszar
ki, łysej opony w autobusie, spraw organizacyjnych. Te luźne rozmowy 
z czasem przekształcają się w narastające spory pomiędzy poszczególny
mi postaciami a przede wszystkim grupami pątników. Pierwszą stanowią 
żarliwi wierzący, drugą zaś turyści, dla których pielgrzymka jest dobrą 
okazją do zwiedzenia ciekawych miejsc.

7 Marek Pruchniewski, Pielgrzymi, „Dialog” 2001, nr 8.

Wraz z rozwojem akcji coraz wyraźniej uwidacznia się fakt, że mamy 
do czynienia z serią konfliktów składających się w ciąg dramatycznych 
zdarzeń. Wizerunek polskiego społeczeństwa, który w swoim dramacie 
ukazuje Pruchniewski, uwiarygodniają pojawiające się od czasu do cza
su banalne tematy rozmów oraz słabo ustrukturyzowany ciąg rozmów. 
Jednak wyraziście narastające konflikty oraz ironiczne przedstawianie 
postaw i działań poszczególnych postaci oddala dramat Pruchniewskie- 
go od formy naśladującej rejestrację wydarzeń, którą mogą sugerować 
luźno przeplatające się wymiany zdań między postaciami.

Dramat Pielgrzymi posiada także cechy, które zdecydowanie odda
lają go od poetyki tworzenia rzeczywistości składającej się z indywidu
ów oraz incydentalnych wydarzeń. Przekonuje o tym przede wszystkim 
typowość postaci, które znalazły się w autobusie zmierzającym do ko
lejnych miast kultu religijnego w Europie. Siedząc losy podróżników, 
poznajemy zatem dwie nadgorliwe parafianki, nawróconego grzesznika, 
byłego komunistę, utrudzoną samotną matkę czy młodą dziewczynę szu
kającą męża. Dobór postaci podważa zatem wrażenie przypadkowości 
rozgrywających się wydarzeń. Całość akcji domykają dwa finały. Pierw
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szy, wyróżniony retorycznie i semantycznie, to końcowa przemowa 
rozgoryczonego Ojca Jacka: ,.Mówię «dość» sobie i wam. Wystarczy. 
Słyszycie”. Przerywa ona gorszący spór podróżników, jaki wiodą przed 
sanktuarium. Zaczynając od wyliczenia własnych błędów, Ojciec Jacek 
przechodzi do oceny kolejnych uczestników pielgrzymki, by całość za
mknąć cytowaną często w recenzjach sumą refleksji, stanowiącą obraz 
całego społeczeństwa polskiego: „Tacy jesteśmy. Skłóceni, podzieleni, 
pilnujący swoich interesów, spraw, mniejszych i większych, ale pod 
sztandarami Boga i prawdy”“. Ostatnią sceną dramatu pozostaje jednak 
epilog, ukazujący spotkanie po pielgrzymce, które odbywa się w atmo
sferze zgody i wymuszonej uprzejmości. A zatem luźny ciąg rozmów 
zostaje zamknięty podwójną klamrą literacką.

O literackim uporządkowaniu tekstu Pruchniewskiego świadczy 
także jego gatunkowe przyporządkowanie. Określany zatem bywa jako 
satyra na polski katolicyzm i zaprzaństwo, ale także jako komedia, któ
ra przeistacza się w dramat społeczny. Ważnym wymiarem tego tekstu 
pozostaje również jego rozliczeniowy charakter. W kontekście genolo
gicznym oraz tematycznym dramat nie posiada zatem jednoznacznej in
terpretacji. Co więcej, sprawa komplikuje się, jeśli pod uwagę weźmie- 
my dwie ostatnie sceny. Refleksja Ojca Jacka nie wpisuje się bowiem 
ani w komiczny, ani w rozliczeniowy nurt tekstu. Stanowi raczej rodzaj 
nauki, w której duchowny, mimo krytyki, zwraca uwagę na istniejącą 
w każdym cząstkę dobra. „W każdym z nas jest okruch, odrobina, nie- 
gasnący blask” - podkreśla w pewnym momencie swojego płomiennego 
wystąpienia Ojciec Jacek. Także pojednawcze zakończenie wydaje się 
wyłamywać z dominującego w drugiej części dramatu nurtu tematyki 
społecznej (chyba że odczytamy charakter tego wystąpienia jako ironię). 
Tak czy inaczej, tekst ten nie jest czysty gatunkowo. Jest raczej wieloga
tunkowy ze względu na możliwość przypasowywania go przez odbior
ców do różnorodnych paradygmatów, które jednak nigdy nie obejmują 
całości utworu.

Także mechanizm wytwarzania wiarygodnego obrazu rzeczywisto
ści, a więc takiego, który odbiorca uznaje za bardziej lub mniej wiemy, 
ale jednak refleks otaczającego go świata, działa na wielu płaszczyznach. 
Z przeprowadzonych analiz dramatów skłaniających się w stronę ujęć

“ Ibidem, s. 67. 
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dokumentalnych czy reportażowych daje się wyprowadzić ogólny model 
uwiarygodniania rzeczywistości, w którym funkcję inicjującą odgrywa 
uwypuklenie referencyjnego charakteru tekstu dramatycznego, zarówno 
na poziomie zewnątrztekstowym, czyli informacji o wydarzeniu, które 
stało się podstawą przedstawianej fikcji, jak i wewnątrztekstowym - na 
przykład na poziomie rozpoznania przez odbiorcę w relacjonowanych 
przez bohaterów wydarzeniach rewolty, jaka wybuchła w Słupsku po 
zabójstwie przez policjanta kilkunastoletniego kibica. Istotnym zabie
giem pozostaje również pozorowanie potocznego, codziennego języka, 
któiy - podobnie jak ciąg wydarzeń - zdaje się rozwijać bez ingerencji 
z zewnątrz. Dramaty łudzą jednak tylko swoim dokumentalnym, a do
kładniej rzecz ujmując - incydentalnym charakterem. Tymczasem ich te
matyka to przede wszystkim typowe sprawy życia społecznego, ludzkiej 
psychiki czy standardowych, codziennych sytuacji. Także rozpoznawal
ne formy gatunkowe stanowią odpowiednie dla tych zagadnień ujęcia. 
Odniesienie do tragicznych losów Medei w dramacie o Łucji, psycho- 
logiczno-społeczne aspekty w historii Córki Myśliwego, której sensy 
wypływają ze zróżnicowanych języków samej bohaterki, czy satyryczny 
wymiar wizerunku „pielgrzymów” uwydatniają ponadjednostkowy cha
rakter podejmowanych w tych tekstach tematów, stanowiąc jednocześnie 
rozpoznawalną i tym samym wiarygodną dla odbiorców formę drama
tycznego przedstawiania. Żadna z tych form nie jest jednak ostatecznie 
pełna i w ten sposób osłabia uprzednie sugestie o autentyczności oraz 
typowości przedstawianego świata.

Sam mechanizm uwiarygodniania i podważania tworzonej przez 
teksty dramatyczne rzeczywistości funkcjonuje w prosty sposób. Współ
czesny polski dramat odznacza się dużą różnorodnością rozwiązań. Nie
które z nich modyfikują zaproponowaną przeze mnie typologię chwytów 
dramaturgicznych. Wydaje się jednak, że dla ogółu tekstów pisanych 
przez młodych polskich dramatopisarzy gatunki dramatyczne stanowią 
poręczną formę znajdowania porozumienia z odbiorcą.

Istnieją oczywiście także próby wyłamania się z przestrzeni ka
nonicznych gatunków dramatycznych. Należy do nich między innymi 
Powierzchnia Szymona Wróblewskiego, Strefa działań wojennych Mi
chała Bajera czy From Poland with Love Pawła Demirskiego. Ich jaw
nie eksperymentalna forma skłania raczej odbiorcę do samodzielnych 
prób poskładania rzeczywistości w jakąś całość bądź też zaakceptowania 
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takiej jej surowej formy, jaką próbują narzucić dramatopisarze. Nieza
leżnie jednak od tego, że wśród współczesnych dramatów polskich po
jawiają się także bardziej eksperymentalne formy ekspresji, oraz tego, 
na ile faktycznie pozbawione są one kanonicznych ujęć, ukrytych bądź 
możliwych do przypisania im w procesie interpretacji, zjawiskiem do
minującym pozostaje cała panorama różnych modeli gatunkowych, do 
jakich odwołują się autorzy poszczególnych utworów. Od satyrycznych 
oraz groteskowych obrazów polskiej rzeczywistości, przez dramaty 
o charakterze psychologicznym czy obyczajowym, po teksty sięgają
ce do antycznych tragedii. Wszystkie one wpisują się lepiej lub gorzej 
w nurt ujęć realistycznych i w tym sensie słabe niejednokrotnie zarysy 
formy literackiej rodzą wrażenie obcowania z realną rzeczywistością.

Wśród szerokiej reprezentacji współczesnych utworów dramatycz
nych pojawia się jednak także znacząca ilościowo grupa tekstów eks
plorujących rejony wykraczające poza obserwowalną rzeczywistość, 
która daje się przedstawiać w formach rejestracji, odbicia lub analogii. 
Przestrzenią akcji tych utworów są zakamarki ludzkiej psychiki, zaś per
spektywą oglądu - subiektywne ,ja”. Formy, jakie przyjmująte dramaty, 
zamykają się w ramach fantazji, surrealizmu czy - najogólniej rzecz uj
mując - dramatu subiektywnego. Co jednak ciekawe, także i te utwory 
zawierają często wyraziste i silne odwołania do współczesnej polskiej 
rzeczywistości. Zanim jednak przejdziemy do rozpatrzenia charakte
rystycznej dla nich relacji między światem wnętrza a rzeczywistością 
uznawaną za wspólną (intersubiektywną) dla poszczególnych podmio
tów, przyjrzyjmy się najpierw funkcjonowaniu interesujących nas dra
matów w szerszym kontekście formy twórczości, jakąjest realizm.

3. Realizm jako forma niedramatyczna

Jak wspominałem, posługiwanie się rozpoznawalnymi gatunkami 
dramatu w celu uwiarygodnienia przedstawianych wydarzeń oraz obra
zów łączy się we współczesnych polskich dramatach ze skłonnością do 
ich podważania, a zatem wymykania się kanonicznym sposobom dra- 
matyzacji akcji. Ta często pojawiająca się prawidłowość w konstrukcji 
dramatu skłania do przywołania koncepcji, które tworzyły fundament 
dla nowoczesnej otwartej formy dramatycznej, w tym realistycznej, 
sprzeciwiając się zastanym, skostniałym formom dramatu. Myślę o tek
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Stach Gottholda Ephraima Lessinga oraz Emila Zoli, którzy w różnych 
momentach historycznych oraz tradycjach kulturowych podjęli walkę 
o nową formę dramatu. Dramatu, który rezygnowałby z manipulowania 
odbiorcą za pomocą napięcia dramatycznego, wypływającego z rozwoju 
akcji, od momentu zawiązania się konfliktu do jego rozwiązania w punk
cie kulminacyjnym, na rzecz zaproponowanego przez Denisa Diderota 
konceptu tableau. A zatem formy raczej deskryptywnej aniżeli drama
tycznej.

Za przywołaniem tego akurat nurtu refleksji filozoficznej nad dra
matem przemawia także to, że pojawia się on jako punkt odniesienia 
w analizach współczesnego polskiego dramatopisarstwa. W swoim tek
ście Bliżej Zoli niż Lehmanna9 Monika Wasilewska wskazuje na podo
bieństwo retoryki Pawłowskiego, jakiej używa we wstępie do wydanej 
antologii, z postulatami Zoli. Według autorki artykułu słowa Pawłow
skiego o „próbach młodych polskich autorów opowiedzenia o ludziach 
żyjących pod ciśnieniem współczesnej cywilizacji” odpowiadają ocze
kiwaniom naturalistów, „by [człowiek] był umieszczony w naturze, we 
własnym środowisku, a analiza obejmowała wszystkie rzeczy fizyczne 
i socjalne, które go determinują”10 11. „W idealnej sztuce według Zoli intry
ga jest na drugim planie” - wylicza Wasilewska. Natomiast w tekstach 
antologii Pawłowskiego

9 Wszystkie cytaty oraz odniesienia do tez stawianych przez Monikę Wasilewską 
pochodzą z tekstu: Monika Wasilewska, Dramat polski w wyborach Romana 
Pawłowskiego. Bliżej Zoli niż Lehmanna, [w:] Dramat madę (in) Poland, s. 57-70.
10 Emil Zola, Naturalizm w teatrze, tłum. Sławomir Świątek, [w:] Od Hugo 
do Witkiewicza. Poetyki, manifesty, komentarze, red. Jerzy Paszek, Eleonora 
Udalska, Fundacja Astronomii Polskiej 1993, s. 230.
11 Monika Wasilewska, op. cit., s. 69.

fabuły nie są najważniejsze. Dawne sztuki „okrutne” lub „zjadliwe” zastą
piły dziś dramaty „brutalistyczne” i „niesmaczne”. (. . .) W obu przypadkach 
polityczno-gospodarczym tłem dla zdarzeń jest rozwijający się kapitalizm, 
skąd wypływają podobieństwa tematyczne. (...) Teksty naturalistyczne, tak 
jak te najnowsze polskie, tropią rozmaite przejawy społecznej i indywidual
nej patologii, rozpad rodziny, alienację i osaczenie człowieka".

Podsumowując trudny do zanegowania ciąg podobieństw, Wasilewska 
określa opisywany nurt funkcjonujący we współczesnym dramacie pol
skim jako neonaturalizm i przeciwstawia go tendencjom do dekonstrukcji 
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tradycyjnych elementów budowy dramatu we współczesnym dramacie 
światowym. Według autorki dramat polski tego rodzaju przeobrażenia 
ma jeszcze przed sobą.

Z całości zaprezentowanej refleksji wyłania się zatem obraz drama
tów niemalże odnawiających estetykę naturalistyczną, a przy tym prawie 
zupełnie ślepych na współczesne przemiany formy dramatycznej, w tym 
na tytułową estetykę postdramatyczną. O ile jednak odwołanie się do 
pełniącej ważną funkcję w tradycji historii dramatu refleksji Emila Zoli 
nad koniecznością stworzenia nowego, naturalistycznego dramatu sta
nowi jedną z oczywistych płaszczyzn analizy, o tyle relacje, jakie łączą 
praktykę współczesnego dramatopisarstwa w Polsce z tradycją sprzed 
prawie dwóch wieków, wymagają bardziej szczegółowej rewizji. Także 
całkowite zamknięcie praktyki dramatopisarskiej na nowe trendy w sztu
ce wydaje się tezą mało prawdopodobną, a zarazem zbyt daleko idącą.

Zacznijmy jednak od naturalizmu, porządkując rozważania zgodnie 
z trzema tradycyjnymi aspektami dramatu, czyli akcją, postaciami oraz 
językiem.

Sformułowany przez Zolę postulat likwidacji węzła dramatyczne
go na rzecz szerokiej prezentacji życia w jego społecznych oraz ekono
micznych uwarunkowaniach pozostał jedynie na płaszczyźnie teoretycz
nej. Być może powodem braku prób konsekwentnego odrzucenia figur 
udramatyzowanej akcji była konieczność dostosowania się do oczeki
wań widzów teatralnych, którzy zgodnie ze swoimi przyzwyczajeniami 
domagali się jednoznacznego finału wydarzeń. Tak czy inaczej sztuki 
realizujące ideę tableau powstawały rzadko i nigdy nie wypełniały do 
końca postulatu zerwania z tradycyjną formą. Jednym z największych 
sukcesów dramatycznych okrzykniętych przez krytykę jako triumf no
wego dramatu (naturalistycznego) były Kruki Henry’ego Becque’a12.

12 Henry Becque, Kruki. Komedia w 4 aktach, tłum. Julia Deryng, Zakład Na
rodowy im. Ossolińskich 1956.

Dramat ten bardzo dobrze ilustruje zarówno cechy akcji naturali
stycznej, jak i trudności, jakie sprawia odbiorcom ten typ dramatopisar
stwa. Zacznijmy od sprawy efektu, jaki miał on wywierać na publiczność. 
Mogłoby się wydawać, że deskryptywny charakter fabuły bezwzględnie 
eliminuje emocje towarzyszące odbiorowi tego rodzaju tekstu, ale tak
że jego przedstawieniu na scenie. Jednak relacje prasy z premiery Kru
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ków przeczą takiemu wyobrażeniu. Publiczność często ponoć gwizdała 
oraz głośno wyrażała swoją dezaprobatę dla postępowania postaci nega
tywnych:

Prawdziwa burza wybuchła na widowni podczas dramatycznej rozmowy 
między Blanką a jej niedoszłą teściową, panią Saint-Genis - która oświad
cza młodej dziewczynie, iż finansowa katastrofa rodziny Vigneron stanowi 
nieodwołalną przyczynę zerwania zaręczyn młodej dziewczyny z jej synem. 
Podłość i kamienny chłód lej ostatniej skłonił publiczność do powstania 
z miejsc i do wrogich okrzyków oraz gwizdów, poprzez które demonstrowa
ła swój nieprzyjazny stosunek do odrażającej postaci. Aktorka grająca panią 
Saint-Genis dosłownie uciekła ze sceny, nie dopowiadając nawet ostatnich 
słów swojej kwestii13.

13 Ibidem, s. LVI.

A zatem żywe reakcje na tekst ujawniały się w momentach, w których 
nie dochodziło do żadnych istotnych rozstrzygnięć (widzowie od dawna 
znają decyzję pani Saint-Genis), ani też zwrotów w akcji.

Jednak już zakończenie całości wydarzeń musiało zostać przykrojo
ne do wymogów dramatycznego rozstrzygnięcia. Ostatnia, wyraźnie iro
niczna scena dramatu Becque’a została usunięta z premierowego przed
stawienia i rzecz kończyła się dramatyczną decyzją jednej z bohaterek, 
która godzi się poślubić bogatego starca dla dobra całej rodziny. Widać 
zatem wyraźnie, że retoryczna konieczność zamknięcia sztuki mocnym 
zakończeniem przeważyła nad postulowanymi nowymi krytyczno-este- 
tycznymi wartościami tekstu. W wymiarze krytyki społecznego porząd
ku ironiczna scena końcowa jest bowiem znacznie ciekawsza od stereo
typowego nieszczęśliwego finału starań o przetrwanie samotnych kobiet, 
opuszczonych przez zmarłego przedwcześnie ojca rodziny.

Przyglądając się polskim dramatom współczesnym przez pryzmat 
modelowego w znacznej mierze dla postulatów Zoli dramatu Kruki, moż
na odnieść wrażenie, że wyłaniający się z tekstu Becque’a schemat nie 
przystaje mimo wszystko do praktyki współczesnych polskich autorów. 
Funkcję jednego mocnego wydarzenia na początku tekstu dramatyczne
go, które rozwija się w serię następstw prowadzących do nieuchronnego 
finału, w Krukach doskonale spełnia śmierć ojca, jedynego żywiciela ro
dziny. W polskich dramatach takiej konstrukcji raczej nie Znajdziemy, 
choć pojawiają się oczywiście utwory, w których ciąg wydarzeń stanowi 
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następstwo jakiegoś mocnego zdarzenia, mającego miejsce już na po
czątku akcji. Pierwszy epizod Toksyn to rozmowa, jaką starszy mężczy
zna prowadzi z młodszym, który zabił wcześniej jego syna. Rozmowa 
ta jest już jednak tylko następstwem tragicznego zdarzenia z przeszłości 
oraz konsekwencją skutecznie zrealizowanego planu odnalezienia i poj
mania mordercy. Jedyne, co pozostaje szukającemu zemsty bohaterowi, 
to wykonać wyrok, ale epizod kończy się zejściem starszego mężczyzny 
ze sceny. Podobieństwo do dramatu Becque’a jest jednak tylko powierz
chowne. Działania skrzywdzonego mężczyzny nie są zdeterminowane 
wcześniejszymi wydarzeniami, ale umotywowane jego osobistą żądzą 
zemsty. Podobnie jest w przypadku Testosteronu, w którym wydarzenia 
stanowią następstwo nieudanego aktu małżeństwa, mającego miejsce 
przed rozpoczęciem akcji właściwej, ale ich rozwój jest napędzany po
stawami oraz charakterami poszczególnych bohaterów. Społeczno-eko
nomiczny determinizm we współczesnym dramacie polskim nie pojawia 
się bowiem w formie absolutnej, nie jest też dominujący. Czy mamy za
tem do czynienia z innym kapitalizmem? Odpowiedź na tak postawione 
pytania nie mieści się w ramach rozważań nad dramatem.

Bez wątpienia jednak można stwierdzić, że dominujący we współ
czesnych utworach dramatycznych dyskurs omija zagadnienia, które 
stanowiły główne elementy rzeczywistości naturalistycznej. Rodzina 
pozbawiona ojca żywiciela, zawikłane finansowe uwarunkowania oraz 
zagadnienia prawne to aspekty życia trudne do dostrzeżenia w drama
tach pisanych przez młodych polskich autorów1''. W tekstach tworzących 
obraz pracy w korporacji w zasadzie nie rozmawia się o pieniądzach. 
Bohaterowie pozbawieni środków do życia szukają zatrudnienia, ale ich 
kondycja finansowa pozostaje w cieniu innych wydarzeń. Zupełnie ina
czej także rysuje się struktura społeczna. Kryzys rodziny powoduje, że 
traci ona swoją dyskursywną siłę jako określona instytucja społeczna. 
Przyczyniają się do tego również nowe uwarunkowania ekonomiczne. 
Samotne kobiety mogą się zmagać z trudnościami życiowymi, jak to ma 
miejsce w O matko i córko! Bolesty, ale naruszenie tradycyjnego porząd- * 

14 Przykładem determinizmu wypływającego z sytuacji ekonomicznej we współczes
nym dramacie mógłby być tekst Roberta Bolesty O matko i córko!, jednak autor 
zdecydował się na dodanie motywacji transcendentnej względem społecznej sytuacji 
bohaterek.



158 IV.

ku rodziny nie jest w tym dramacie w żaden sposób wyeksponowane. 
W Cokolwiek się zdarzy, kocham cię Wojcieszka to sama matka wyrzuca 
męża, by móc stworzyć normalny dom. A zatem los samotnych kobiet 
nie zależy w sposób absolutny od powiązań rodzinnych. Także kwestie 
prawne nie są eksponowane jako narzędzia intrygi, a jedynie elementy 
determinujące nieunikniony los bohaterów.

Przywoływane teksty nie dowodzą jednak rzeczywistych różnic 
kulturowych i społecznych, lecz wskazują jedynie na zmiany dyskur
su dramatycznego, który kształtuje wizerunek współczesnego życia 
społecznego. Dyskursu, który ze względu na odsunięcie na daleki plan 
determinizmu skłania się ponownie ku tradycyjnym formom akcji dra
matycznej, a jednocześnie podważa jej siłę ostatecznego rozstrzygania 
o przesłaniu utworu. Podobnie zatem jak w przypadku gatunków pol
skie dramaty nie dają się także przyporządkować wybranemu nurtowi 
estetycznemu, nawet w relacji określanej przedrostkiem „neo”. Ich po
zbawione rozstrzygnięć finały kontrastują z jednoznacznie tragicznym 
rozwiązaniem, z jakim mamy do czynienia na przykład w dramacie 
Pawła Sali Od dziś będziemy dobrzy. Rozpaczliwy skok z okna młodego 
bohatera stanowi akt w swojej dramaturgii bliski decyzji młodej boha
terki Kruków. Z kolei krótki epilog Pokolenia porno, sprowadzony do 
wyznania jednej z bohaterek, która po dokonaniu przez kolegę zbrod
ni w imię prawdziwej sztuki wyznaje: „Ja też chcę być fajna”15, to iro
niczny komentarz do wcześniejszych wydarzeń, który w swojej funkcji 
przypomina scenę z tapeciarzem w dramacie Becque’a. Znacząca część 
polskich dramatów współczesnych prezentuje się zatem jako kolekcja 
bardzo różnorodnych sposobów budowy akcji. Co jednak ważniejsze, 
pojedyncze dramaty wyraźnie mieszają rozwiązania dające się odnieść 
do różnych estetyk znanych z historii tego rodzaju literackiego.

15 Paweł Jurek, Pokolenie porno, [w:] Pokolenie porno..., s. 94.

Jeśli bowiem wybrany utwór kończy się nawet wyrazistym, rozwią
zującym całość dramatycznej sytuacji wydarzeniem, sam rozwój fabuły 
opiera się często na kalejdoskopowym układzie kolejnych obrazów, sy
tuacji czy pojedynczych zdarzeń. W miejsce aktów, stanowiących ruszto
wanie tradycyjnej struktury akcji, pojawiają się ciągi luźno powiązanych 
scen lub części, które wpisują się raczej w porządek następstwa aniżeli 
układu przyczynowo-skutkowego. Sama zmiana nazewnictwa poszcze-
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gólnych segmentów dramatu nie wydaje się także przypadkowa. Swój 
dramat O matko i córko! Bolesto podzielił na akty wczesne i akty późne. 
Tym samym morfologiczny w odniesieniu do tekstu dramatycznego sens 
tych pojęć został wzbogacony o nawiązania do przedstawianej na scenie 
relacji matki i córki. Także na poziomie struktury dialogu zdarzają się 
próby odejścia od segmentacji wyznaczanej przez dyskursywną struk
turę języka. Dziecko Marii Spiss to nieprzerywany niczym zapis wypo
wiedzi kobiety i mężczyzny, których układ w minimalnym tylko stopniu 
wypływa z samego tekstu dramatu.

W tym systematycznym odchodzeniu od dramaturgicznych sposo
bów przyciągania uwagi czytelników za pomocą oswojonych, kanonicz
nych sposobów konstrukcji akcji, a w konsekwencji sterowania odbio
rem tekstu, polskie dramaty współczesne wpisują się w tendencje dające 
się obserwować zarówno w teorii, jak i w praktyce dramatopisarskiej na 
świecie. Jednak skłonność do rozluźniania węzła dramatycznego nie jest 
typową cechą opisywanej przez Lehmanna estetyki postdramatycznej. 
O ile bowiem samo odejście od dramatyzacji stanowi punkt wyjścia dla 
kategorii „postdramatyzmu”, o tyle efekty, do jakich prowadzą zabiegi 
polskich dramatopisarzy, nie przystają do tych, na jakie wskazuje Leh
mann. Przesunięcia ze sfery sensów w stronę rytmu, kreowania przepły
wów energii czy samego aktu uobecnienia dają się być może uchwycić 
we wspomnianym już tekście Dziecko czy choćby w ciekawym dramacie 
Michała Bajera pod tytułem Verklärte Nacht, w którym dialog oraz akcja 
zostały na tyle skutecznie pozbawione rozpoznawalnej struktury drama
tycznej, że zasadnicze decyzje przy powoływaniu świata przedstawio
nego do życia musi podejmować odbiorca. Jednak większość dramatów 
jedynie częściowo spełnia wymagania nowej estetyki, gdyż wytwarza 
przynajmniej fragmentarycznie fikcyjny świat umożliwiający widzom 
identyfikację i projekcję.

Zabiegi dekonstrukcji modelu wytwarzającego dramatyczne napięcia 
wpisują się zatem nie tyle bezpośrednio w najnowszy nurt postdramatu, 
ile w cały szereg przemian form dramatycznych, wśród których można 
wymienić romantyczną skłonność do wykorzystywania w jednym utwo
rze różnych technik dramaturgicznych, ekspresjonistyczną skłonność do 
posługiwania się montażem, który wykorzystywał w swojej twórczości 
także Bertold Brecht, czy wreszcie zgodę na absurdalny porządek świa
ta, znajdujący swoje odbicie w luźnej konstrukcji akcji.
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Można więc powiedzieć, że cechą specyficzną ujawniającą się 
w sposobach konstruowania akcji jest przede wszystkim skłonność do 
wykorzystywania oraz zestawiania ze sobą różnorodnych konwencji. 
Najistotniejszy jest jednak efekt, jaki te zestawienia wywołują. Przyj
rzyjmy się dwóm przywołanym nieco wcześniej przykładom. Pojawiają
ca się w epilogu czy właściwie dodatku do dramatu ironia, jaka płynie ze 
słów Agnieszki, wypowiedzianych tuż po zabójstwie wspólnych przyja
ciół przez jej kolegę: „Ja też chcę być fajna”, ustanawia zasadniczo od
mienną relację wobec całości wydarzeń dramatu aniżeli finałowa scena 
z tapeciarzem z Kruków. W dramacie Becque’a uwydatnia ona hipokry
zję tytułowych kruków, kontrastując opiekuńczą postawę niechcianego 
męża z brutalną rzeczywistością dramatycznie nakreślonego przed chwi
lą świata. Natomiast wyodrębnione z tekstu dramatu jako „ciało obce”16 
wyznanie Agnieszki stanowi jedynie dopełnienie karykaturalności czynu 
Dżonnego. Podobnie jak Jurek, także inni autorzy wielu polskich drama
tów rozbijają jednorodną strukturę sztuki lub odwołują się do różnych 
konwencji, często jedynie po to, aby skonfrontować je z tendencją do 
składania tekstu w pewną spójną, dramatyczną całość.

16 Nieprzystawalność słów Agnieszki do całości utworu została w wydrukowanym 
tekście dramatu wyraźnie podkreślona i nosi cechy formalnej prowokacji. Zamiast 
zgodnego z konwencją metatekstową oznaczenia imienia osoby mówiącej, a także 
odpowiedniego określenia kolejnego segmentu akcji (akt, scena, epilog), pojawia 
się tu anons pisany czcionką identyczną z tą, jaką drukowane są teksty wypowiedzi 
postaci: „A na zakończenie/wyznanie:”, zaś po nim słowa: „Ja też chcę być fajna”. 
Z boku po prawej widnieje zaś podpis .Agnieszka (d. Agnes)”, który sugeruje, że 
nie jest to wyznanie w formie wypowiedzi, ale raczej pisemne oświadczenie. Forma 
więc dość nietypowa jak na utwór dramatyczny.
” Paweł Sala, Od dziś będziemy dobrzy, [w:] Pokolenie porno...

Nieco inny sposób budowania akcji ujawnia dramat Sali Od dziś bę
dziemy dobrzy'1. Rozwija się ona w sposób konsekwentny i jednorod
ny stylistycznie aż do tragicznego finału, jakim jest samobójczy skok 
z okna młodego wychowanka domu poprawczego, prowadzonego przez 
zakonników. Całość akcji składa się natomiast z ciągu obrazów, rozmów 
i konfliktów. Desperacki czyn może wprawdzie wydawać się naturalną 
konsekwencją kreślonej w tekście dramatycznym sytuacji, jednak nie 
daje odpowiedzi na główne pytanie, jakie rodzi tekst Sali - o pochodze
nie zła i możliwość jego przezwyciężenia. Wraz z niespodziewaną śmier
cią młodego bohatera wszelkie próby zrozumienia postawy chłopców 
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z domu poprawczego kończą się niepowodzeniem. Klarowna forma za
kończenia dramatu niczego zatem nie wyjaśnia ani nie naświetla, pozo
stawiając odbiorców z nierozstrzygniętym problemem. Podobny sposób 
konstruowania dramatów daje się dostrzec także w innych utworach pol
skich autorów, którzy korzystająz rozwiązań pozwalających na dramaty- 
zację wydarzeń, ale jedynie w takim stopniu, aby opisać znaną odbiorcy 
rzeczywistość lub podnieść pewne zagadnienia czy pytania. Rzeczywi
stość, jaka wyłania się z tak ukształtowanych dramatów, nie może zatem 
ujawniać ani deterministycznego wymiaru ludzkiej egzystencji, ani też 
kulturowych mechanizmów, które ją wytwarzają. Nie pozostaje ona tak
że obojętnym tableau, pozbawionym kulminacji i zagęszczeń pejzażem, 
o którym piszę Lehmann. Jest rzeczywistością rozpoznaną wraz z jej 
cechami specyficznymi oraz typowymi problemami; fragmentarycznym 
rysunkiem, który nie tylko nie udziela odpowiedzi na wyłaniające się 
pytania, ale stara się powstrzymać odbiorcę przed ich zadawaniem.

Podobny dystans wobec radykalnych rozwiązań daje się dostrzec 
także w stosunku do wielu bohaterów. Ponownie więc jak w przypadku 
akcji bezkompromisowo brzmiące postulaty Zoli nie znajdują swojego 
odzwierciedlenia we współczesnych dramatach mówiących o Polsce. 
Poddawane metodycznej wiwisekcji ciało ludzkiego zwierzęcia to obraz, 
który raczej nie pasuje do dramatów sytuujących się w splocie współcze
snych dyskursów kultury mediów i komercji. Mimo bowiem zbieżności 
tematów, takich jak rozpad rodziny, osaczenie człowieka czy indywidual
na patologia, trudno dostrzec u młodych polskich dramatopisarzy zacięcie 
analityczne. Niewiele też ich utwory dostarczają materiału do rozwijania 
systematycznego, naukowego typu refleksji nad rzeczywistością, jaka 
się z nich wyłania. Wedle części recenzji oraz opinii krytyków postacie 
z najnowszych polskich dramatów są płaskie, schematyczne, a w konsek
wencji niedramatyczne. Nie chodzi zresztą o sam charakter, ale też o do
syć ubogie uwarunkowania społeczne, które określają te postacie.

W dużej mierze z takim rozpoznaniem wypada się zgodzić. Nawet 
kiedy porównać polskich bohaterów do postaci z dramatów angielskich 
brutalistów, również oskarżanych o sporą schematyczność, daje się za
uważyć, że ich charaktery są nieco mocniej ukorzenione, przynajmniej 
w sytuacji społecznej lub historii ich stosunków z innymi. O Robbiem 
i Lulu z Shopping and fucking, którzy decydują się zarobić pieniądze, 
zakładając sekstelefon, wiemy przynajmniej kilka podstawowych rze
czy. Robbie nie radzi sobie ze znalezieniem pracy i jest nieodpowiedzial
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ny, bo nie potrafi zapanować nad nałogiem. Lulu miała ambicje aktor
skie. Oboje jednak reprezentują Baumanowskich „ludzi na przemiał”, 
których można kupić w supermarkecie jak przedmioty. O matce i córce 
z dramatu Bolesty, decydujących się na prostytucję, wiemy tylko tyle, że 
są katoliczkami i potrzebują pieniędzy. Głównym tematem tego tekstu 
pozostają trudne relacje między obiema kobietami, co z ich przekona
niami religijnymi oraz brakiem środków do życia w zasadzie niewiele 
ma wspólnego.

Taki typ budowy postaci w polskich dramatach wydaje się sympto
matyczny. Nie są one jednak wcale konstrukcjami ubogimi. Wachlarz ich 
zachowań świadczy o bogatej wyobraźni autorów. Co prawda wizerunki, 
jakie otrzymujemy, są powierzchniowe, ale właśnie dlatego mieszczą się 
w perspektywie, z jakiej oglądamy otaczający nas świat. Od dramato- 
pisarza wymagamy, aby za pomocą kilku słów i sytuacji oddał głębię 
postaci. Polscy autorzy postępują przeciwnie. Ukazują nam całą serię 
zdarzeń, zachowań i postaw, które jednak nie prowadzą czytelnika ani 
do rozpoznania głębi charakteru, ani do wspomnianych już, złożonych 
społecznych powiązań czy postaw ideologicznych.

Nie twierdzę, że rekonstrukcja siatki relacji łączącej tekst drama
tu z przywołanymi przed chwilą kontekstami interpretacyjnymi nie jest 
możliwa albo że wszystkie teksty wpisują się w ten sam nurt twórczości. 
Krytyczna postawa Ewy z Zabij ich wszystkich daje się bez trudu ziden
tyfikować jako pewien typ anarchistycznej niezgody na konformistycz- 
ną rzeczywistość. Spór syna i matki o krzyżyk w Cokolwiek się zdarzy, 
kocham cię to wyrazisty przykład krytycznego spojrzenia na stosunki 
we współczesnej rodzinie. Jednak w szerokiej perspektywie polskiej 
twórczości dramatopisarskiej daje się zauważyć wyraźne odejście od 
wgłębiania się w „trzewia” przedstawianych postaci. Zaś przywołane 
przykłady to zaledwie fragmentaryczne ujęcia, wyodrębnione z całości 
dramatów.

Co ciekawe, odpowiedzi na pytanie o przyczyny takiej praktyki 
można poszukać w kontekście rozważań oraz postulatów Zoli, który kry
tykuje współczesną mu komedię za to, że „umiera z nadmiaru przyzwoi
tości”18. Ludzie - jak wyjaśnia - chcieliby oglądać na scenie wyideali
zowany obraz samych siebie. Ten zaś wizerunek nadszarpnięty kilkoma 

18 Emil Zola, Wstęp, [w:] idem, Teresa Raquin, tłum. Halina Kowzan, oprać. 
Tadeusz Kowzan, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1974, s. XXX.
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dramatycznymi wydarzeniami i przemijającymi perypetiami zmierza do 
przywrócenia ładu dającego zadowolenie z panującego porządku spo
łecznego. Remedium na taką postawę ma być według Zoli nastawienie 
naukowe. Postacie powinny zatem podlegać obserwacji i analizie jak zja
wiska, które są niezależne od woli autora. Autora, dodajmy, który dąży 
do prawdy, nie zaś - do kłamstw, jakimi farsy i melodramaty karmią 
widzów spragnionych upiększonego wizerunku świata, w którym żyją.

Jednak rozwiązanie, jakie proponuje Zola, jest nie do przyjęcia 
w świecie, w którym analityczny, naukowy dyskurs okazuje się rów
nie podejrzany ze względu na swoje ideologiczne uwarunkowania, jak 
wszystkie, inne ujęcia człowieka. Co więcej, ze współczesnej perspek
tywy wyraźnie widać, że wszelkie zagłębianie się w postać, szukanie 
uwarunkowań jej charakteru czy motywacji postępowania prowadzi do 
ideologicznego skrzywienia przedstawianego obrazu. Każda bowiem 
interpretacja, która opiera się na rozpoznaniu istotnych składników cha
rakteru danej postaci, rodzi wątpliwość wyrażającą się w pytaniach o to, 
co oraz dlaczego w przedstawionym obrazie zostało pominięte.

Dystans współczesnych odbiorców wobec ideologizowania dys
kursu dramatycznego pozostaje w pewnej sprzeczności z deklaracjami 
samych autorów. Warto zauważyć, że koresponduje on ze zmianą ocze
kiwań czytelników, jaka zaznacza się nie tylko w dramacie, ale bardziej 
generalnie - w recepcji rzeczywistości. Tę wyraźną różnicę daje się do
brze zobrazować na przykładzie rozważań Małgorzaty Rudy poświęco
nych twórczości dramatopisarskiej Pruchniewskiego. Szukając źródeł 
agresji w najlepszym według niej dramacie tego autora Armia, Ruda 
podkreśla, że

agresja bohaterów jest jakoś racjonalna i zrozumiała. Jest produktem fali, 
reakcją na upokorzenia, których bohaterowie zaznali. Bicie jest w Armii 
najłagodniejszą formą przemocy, można przecież dołożyć bliźniemu jesz
cze bardziej, można na niego donieść, można go zgwałcić, można wreszcie 
zastrzelić dręczyciela i innych. Można zastrzelić każdego. W Historii noża 
akt zabójstwa jest niewytłumaczalny. Bohater zabijając życzliwą staruszkę, 
wyraża w ten sposób swój protest, bo nie umie wyrazić go inaczej. Bo nie 
potrafi rozmawiać z matką, bo wnerwią go ojczym, bo nie ma pieniędzy, 
bo podoba mu się przyrodnia siostra. Bohater jest infantylnie zły, ale czy 
morderstwo może mieć charakter infantylny?” *

19 Małgorzata Ruda, Tacy jesteśmy?, „Dekada Literacka” 2002, nr 1/2, s. 123.
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Odpowiedzi na to pytanie udziela przywoływany już dramat Sali Od 
dziś będziemy dobrzy czy Nieopłacalne Rokickiej. Morderstwo może 
być infantylne, a w każdym razie wymykać się skanonizowanemu re
pertuarowi przyczyn i motywacji. Przepytujący Naziego zakonnicy stają 
bezsilni wobec jego beznamiętnej relacji z morderstwa, którego doko
nał. „Wszystkie testy psychologiczne są w normie, badania u specjalisty 
nic nie wykazały, więc co?”20 - konstatuje zdezorientowany Brat Feliks. 
Jego standardowa wiedza nie daje się odnieść do tej sytuacji, podobnie 
jak tradycyjne modele motywacji działań postaci każą postrzegać propo
zycje współczesnych tekstów jako niedramatyczne.

20 Paweł Sala, Od dziś będziemy dobrzy, s. 287.

Ostatnim aspektem sztuki dramatycznej, który pozostał do omówie
nia, jest język. Z racji tożsamości podstawy ontologicznej jest on naj
bliższy swojemu odpowiednikowi w świecie rzeczywistym i tym samym 
najdobitniej przywołuje zasadę mimesis. Lessing dzielił swoją refleksję 
nad dramatem na rozważania nad prawdopodobieństwem akcji i postaci 
oraz bezpośrednim naśladownictwem mowy żywej. Ta bliskość mowy 
codziennej oraz wypowiedzi postaci dramatycznych pozostaje jednak 
problematyczna. O ile bowiem układy zdarzeń dramatycznych oraz wi
zerunki postaci odnoszą się do pewnych typów oraz modeli życiowych, 
o tyle język postaci, który ma uchodzić za naturalny, jest konfronto
wany przez czytelników z żywą mową, która z założenia wymyka się 
wszelkim modelowym formom ekspresji oraz pozostaje poza zasadami 
prawdopodobieństwa. Co więcej, mowa codzienna wydaje się z natury 
niedramatyczna.

Czy zatem dramaty uchodzące za teksty docierające do prawdy 
o Polsce, a choćby i jedynie wytwarzające efekt jej naskórkowego do
tknięcia, posługują się także potocznym językiem Polaków?

Zacznijmy od próby rozpoznania źródeł, z jakich czerpią autorzy po
szukujący „żywej” współczesnej mowy. Z jednej strony powołują się oni 
dość często na swoje doświadczenia oraz obserwację życia. Na przykład 
materiały do dramatu Od dziś będziemy dobrzy Sala zbierał od lat, kiedy 
pracował jako reporter. Nie tylko zresztą obserwował wtedy zachowania 
ludzi z marginesu, ale robił także skrupulatne notatki. Z drugiej strony 
Rokicka w rozmowie z Dorotą Jovanką Cirlić przyznaję otwarcie, że 
nie rozmawiała z bohaterami mordu, który stał się podstawą jej drama
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tu. Dlatego po chwili wyraża wątpliwość, czy język jej bohaterów jest 
prawdziwy21. Czy jednak brak bezpośredniego kontaktu z daną grupą 
społeczną lub rejestracji typowego dla niej języka wyklucza możliwość 
wytworzenia wrażenia, że mamy do czynienia z codziennym sposobem 
porozumiewania się jej członków? Wszystko wskazuje na to, że nie. 
Skąd zatem bierze się wrażenie potoczności języka czy nawet jego natu
ralności? Wydaje się, że rozwiązanie tego zagadnienia leży w pierwszym 
rzędzie po stronie odbioru tekstów dramatycznych.

21 Dorota Jovanka Ćirlić, op. cit.,s. 50.
22 Beata Popczyk-Szczęsna, Polska w cytatach, Polska w stop-klatkach. Strate
gie dystancjalizacji w najnowszej dramaturgii polskiej (wybrane przykłady), [w:] Dra
mat madę (in) Poland, s. 148.

Autorzy dialogów i monologów nie tyle muszą zatem odtworzyć tok 
naturalnej rozmowy (co - nawiasem mówiąc - nigdy do końca nie jest 
możliwe), ile skonstruować takie wypowiedzi, które staną się przeko
nujące dla odbiorców. Kwestia oceny takiej każdorazowej praktyki po
zostaje sprawą w dużej mierze subiektywną. Beata Popczyk-Szczęsna 
w swoich analizach najnowszego dramatu polskiego wskazuje na przeła
dowanie tekstów cytatami i pseudocytatami oraz na fragmentaryczną bu
dowę akcji, która nie gwarantuje „efektu prawdziwości”22. O ile jednak 
sama kwestia możliwości wniesienia tak skompilowanych fragmentów 
do „mentalnego i emocjonalnego” doświadczenia odbiorcy pozostaje 
subiektywna, o tyle wydaje się, że posłużenie się łatwo rozpoznawalny
mi cytatami buduje co najmniej efekt mowy znajomej. Mowy, która nie 
wymaga identyfikacji źródła cytatu i tym samym wpisuje się w porządek 
naszej wiedzy o świecie.

Nieco inaczej przedstawia się kwestia tych tekstów, które starają się 
przekonać nas, że mamy do czynienia z żywą mową ulicy czy wybranej 
instytucji, blokersów, młodocianych przestępców czy pracowników kor
poracji. Wprawdzie i tu istnieją już pewne wzorce literackie, jak chociaż
by Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną Doroty Masłowskiej, 
jednak znaczna różnorodność środowisk oraz języków, jakimi one się 
posługują, skłania do poszukiwania innego źródła wiedzy na temat tego, 
jak „powinny” mówić postacie.

Starając się uchwycić zasadniczy mechanizm, który ma przekonać 
czytelników do tego, że oto mają do czynienia z żywą mową, zacznij- 
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my od tekstów, których akcja rozgrywa się w małych miejscowościach. 
W tych miejscach tradycyjnie literatura odwoływała się do specyficzne
go dialektu mieszkańców w celu uwiarygodnienia języka, ale także od
świeżenia repertuaru środków stylistycznych. Język ten, czasem bliższy, 
czasem dalszy mowie portretowanej ludności, bywał jednak wyrazisty. 
Gwara góralska czy śląska daje się łatwo rozpoznać, bowiem ten typ 
języka spopularyzowała literatura i film. Tymczasem najnowsze polskie 
dramaty rzadko eksponują specyfikę dialektu danej grupy społecznej.

Jeden z wyrazistszych pod względem językowym dramatów, Bia
ły dmuchawiec Mateusza Pakuły25, rozgrywa się na wiejskich terenach 
Podhala, co zostało podkreślone właśnie w warstwie językowej. Jednak 
repertuar zabiegów stylizujących mowę dramatyczną na gwarę podha
lańskich górali jest raczej ograniczony. Pojawiające się nieskładności ję
zykowe i charakterystyczne partykuły nie wystarczają do tego, by jedno
znacznie określić, z jakim dialektem mamy do czynienia. Nie stanowią 
także raczej przedmiotu estetycznej refleksji odbiorcy. Język dopasowuje 
się zatem do sytuacji, ale nie jest eksponowany jako dominanta teksto
wa. Podobne zjawisko daje się zauważyć w Kopalni Michała Walczaka, 
w której postacie mówią w miarę neutralnym językiem. Nawet pewna 
językowa niezborność w wypowiedziach bohaterów gorzej wykształco
nych nie oddaje specyfiki regionu, w którym leży Wałbrzych, będący 
miejscem akcji, a także głównym tematem dramatu. Aby uświadomić so
bie oszczędność środków, jakimi posługują się Pakuła i Walczak, warto 
przywołać Balladą o Zakaczawiu23 24, dramat współczesny, ale na przekór 
innym wyraziście podkreślający wyjątkowy charakter języka, jakim po
sługują się jego bohaterowie. Najbardziej dobitnym dowodem celowego 
epatowania charakterystycznym językiem jest próba fonetycznego zapi
su gwary dolnośląskiej, którą mówi Janina Dębówna, pełniąca funkcję 
narratorki. Podobny zabieg powraca w przypadku rozmów polsko-rosyj
skich, toczących się w trudnym do zrozumienia, nieudolnym i pełnym 
błędów języku rosyjskim. Te chwyty utrudniania odbioru poprzez eks
ponowanie nietypowej formy wypowiedzi służą oddaniu klimatu oraz 

23 Mateusz Pakuła, Biały dmuchawiec, „Dialog” 2008, nr 12.
24 Maciej Kowalewski, Krzysztof Kopka, Jacek Głomb, Ballada o Za
kaczawiu, [w:] Dramaty Modrzejewskiej. Antologia sztuk napisanych dla Teatru 
w Legnicy, oprać. Robert Urbański, wstęp Krzysztof Kopka, Wydawnictwo 
słowo/obraz terytoria 2007.
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podkreśleniu specyfiki życia społeczności, której kulturowe korzenie, 
choć bliskie, mimo wszystko pozostają różne.

W pozostałych dramatach współczesnych język nie odgrywa tak 
istotnej roli w kreśleniu specyfiki danego miejsca. Nawet w przypad
ku Białego dmuchawca, który został napisany w wyniku badań prze
prowadzonych przez Pakułę na miejscu konkretnego zdarzenia, kwestia 
identyfikacji geograficzno-kulturowej nie jest tak istotna. Także różni
ca między językiem dziennikarzy, próbujących rozeznać się w sytuacji, 
a językiem miejscowych nie jest wyraźnie zaznaczona. W miejscach, 
w których język mógłby stać się przedmiotem estetycznej czy drama
tycznej ekspresji, schodzi on zatem na plan dalszy. Staje się przeźroczy
sty, zgodnie z jednym z najbardziej znanych postulatów estetyki reali
stycznej.

Nieco inaczej funkcjonuje język w dramatach rozgrywających się 
w wielkomiejskich środowiskach ludzi sukcesu. Tutaj nowy język rodzą
cej się klasy średniej, heterogeniczny i bardzo świeży, stanowi przedmiot 
wyraźnie wyeksponowany. Przywoływane już w rozdziale o pokoleniu 
przykłady zabaw językiem i drwin z tego, jak mówią inni, to częste za
biegi mające przyciągnąć uwagę odbiorcy dramatu. Jednak fascynacja 
nowym sposobem mówienia i możliwościami gry, jakie on stwarza, nie 
oznacza wcale, że język postaci dramatycznych pełni tradycyjne funk
cje. Ich sposób mówienia często nie jest ich codziennym językiem i tym 
samym przestaje wyrażać specyfikę charakteru, a także postawy danej 
postaci (w tym również w wymiarze ideologicznym). Z drugiej strony 
stechnicyzowane dyskursy, jak ten z Tiramisu, stają się homogenicznym, 
wspólnym kodem, który zaciera różnice pomiędzy monologami boha
terek.

Jeśli zatem język zatrzymuje uwagę odbiorcy, to najczęściej nie po 
to, aby nam coś powiedzieć o danej postaci czy opisywanym zjawisku. 
Pozostaje elementem przeźroczystym lub ewentualnie atrakcyjnym fa
jerwerkiem, żartem czy też przedmiotem satyry. Wszelkie przywołania 
charakterystycznych sposobów wypowiadania się określonych grup spo
łecznych czy też środowiskowych pełnią przede wszystkim funkcję za
kotwiczenia przedstawianej rzeczywistości w znajomym odbiorcy świe
cie. Nie jest jednak istotne, czy rozpozna on gwarę góralską lub śląską, 
wystarczy, że odniesie wrażenie, że gdzieś już to słyszał. Przewrotnym 
przykładem takiej sytuacji pozostaje wypełniony specyficznym żargo
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nem ludzi pracujących w firmach reklamowych tekst Tiramisu. Joanna 
Owsianko zaopatrzyła go w Słownik trudniejszych terminów ze świata 
reklamy25. Ten gest zaznajomionej z pracą w reklamie autorki odkry
wa sytuację charakterystyczną także dla pozostałych dramatów. Z jednej 
strony przywołują one dyskursy oraz rzeczywistość dla odbiorców głę
biej nieznaną, z drugiej dostatecznym warunkiem tego, aby czytelnicy 
poczuli się w tej przestrzeni znajomo, pozostaje wspomniany słownik. 
Dlatego właśnie dramatopisarze ograniczają się do stereotypów czy klisz 
językowych. Nie chodzi bowiem o to, aby te cytaty pozwoliły zrozumieć 
przedstawianą rzeczywistość. Mają one pomóc ją rozpoznać. Większość 
czytelników dramatu Owsianko przynajmniej ze słyszenia kojarzy część 
wyjaśnionych w słowniku terminów, ale to wystarczy, żeby mogli się 
poczuć członkami wspólnoty nowego świata.

25 Joanna Owsianko, op. cit., s. 397-398.

Dodajmy, że takie ukształtowanie języka przywoływanych drama
tów dobrze pasuje do szerszej tendencji kulturowej w Polsce, która wią
że się z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Różnorodność prze
kazów, jaka do nas dociera, a także szybki i łatwy dostęp do niepewnych 
lub nawet fałszywych informacji sprawiają, że otaczająca nas przestrzeń 
dyskursywna staje się szalenie bogata, a jednocześnie wyraźnie się ho
mogenizuje. Przyczynia się do tego także postawa medialnych celebry- 
tów, którzy chętnie mieszają różne języki, starając się wypaść atrakcyj
nie lub trafić do wybranej grupy społecznej. W konsekwencji sposób ich 
wypowiadania się pozostaje podobnie przeźroczysty jak ten z dramatów. 
Język w swojej różnorodności staje się zatem znacząco homogeniczny 
i tym samym stwarza sytuację, która przypomina nieco czasy dramatu 
mieszczańskiego.

Jak bowiem zauważają Borowski i Sugiera:

Dopóki widzowie należeli do warstwy mieszczańskiej i tworzyli w miarę 
homogeniczną grupę odbiorców, nic poważnego nie stało na przeszkodzie, 
by nadal skutecznie działał mechanizm projekcji i identyfikacji, niezbęd
ny w procesie odbioru tradycyjnie definiowanego świata przedstawionego. 
Z chwilą wszakże, kiedy po II wojnie światowej nie tylko po naszej stronie 
żelaznej kurtyny znacząco zmienił się społeczny przekrój widowni, zgoła 
nieoczekiwanie dla wielu twórców okazało się oczywiste, że współczesna 
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im kultura ma do dyspozycji swoich użytkowników nie tylko jeden standard 
rzeczywistości, ale równolegle kilka konkurencyjnych26.

26 Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Od realizmu przedstawienia do 
realizmu doświadczenia, [w:] Oblicza realizmu, red. Mateusz Borowski, Mał
gorzata Sugiera, Księgarnia Akademicka 2007, s. 13-14.

Na przełomie XX i XXI wieku w Polsce sytuacja uległa odwróceniu. 
Jednak zmieniła się nie widownia teatralna, ale struktura społeczna, któ
ra zaciera różnice pomiędzy swoimi warstwami. Nie oznacza to jednak, 
że mamy do czynienia z nową „globalną warstwą”, którą moglibyśmy 
określić mianem nowego mieszczaństwa. Granice w różny sposób de
finiowanych środowisk wciąż dają się wyznaczyć. Mimo to zarysowu
je się pewna sfera wspólnoty językowej, która sprawia, że cały szereg 
standardów przedstawiania rzeczywistości, które dałyby się przypisywać 
poszczególnym kulturom, staje się rozpoznawalny dla szerokiej grupy 
odbiorców. Rozpoznawalny jako rzeczywistość choć w części znajoma. 
Nie oznacza to, że kreowany przez dramatopisarzy świat nie narzuca 
odbiorcom żadnych ideologii. Chodzi raczej o to, że odbiorcy nie muszą 
jej zauważać, ponieważ we współczesnych dramatach mieszają się różne 
dyskursy i tym samym zacierają źródła ich pochodzenia.

4. Od fantastyki do codzienności

Omawiane do tej pory dramaty wpisują się w typ twórczości na
śladowczej, odwołującej się do wyobrażeń o potoczności oraz natural
ności przedstawianego świata. Wśród najnowszych polskich dramatów 
istotny nurt stanowią jednak utwory o charakterze fantastycznym czy 
surrealistycznym. Włączam refleksję nad tymi utworami do rozważań 
nad realizmem, ponieważ istnieje wiele interesujących punktów stycz
ności pomiędzy tymi liniami rozwoju dramatu. Sztuki opowiadające 
o fantastycznych postaciach oraz wydarzeniach są ciekawe również 
z tego względu, że nurt ten przynależy do twórczości lat dziewięćdzie
siątych, a także obejmuje utwory dramatopisarzy spoza kręgu „pokole
nia porno”. Pozwalają one jednak dostrzec także pewne genealogiczne 
uwarunkowania nowszych dramatów.

Szerszej analizy fantastycznego wymiaru polskich dramatów ostat
niego dwudziestolecia dokonuje Dorota Jarząbek w tekście Pan drzewko, 
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Ojcomatka i Gadający Pies21. Kreśląc specyfikę tego typu twórczości, 
Jarząbek przeciwstawia cudowność baśniową, która „łączy się z rzeczy
wistym, nie naruszając w niczym jego wewnętrznego ładu, i nie niszcząc 
jego spójności, fantastyce jako manifestacji rozdarcia”27 28. Swoją wizję 
fantastyki autorka obrazuje następnie serią przykładów z dramatów Pan 
Dwadrzewko Lidii Amejko oraz Podróż do wnętrza pokoju Michała Wal
czaka. W części tekstu zatytułowanej Bestiariusz fantastyczny - kilka 
przykładów pojawiają się opisy duchów przenikających świat rzeczy
wisty w dramacie Amejko, a także analiza hybrydycznej postaci tytu
łowego bohatera, który łączy w sobie trzy gatunki istot. Postacie o nie
ustabilizowanej tożsamości pojawią się również w dramacie Walczaka 
w osobie Ojcomatki, która - jak trafnie to ujmuje Jarząbek - „zachowu
je się mechanicznie, jak nakręcony upiorny automat rodzicielski”29. To 
fantastyczne bestiarium dopełnia także niecodzienny język dramatów, na 
jaki wskazuje Jarząbek, oraz niezwykła zagadka z dramatu Doroty Ma
słowskiej Między nami dobrze jest, do której powrócę później.

27 Dorota Jarząbek, Pan drzewko, Ojcomata i Gadający Pies. Dramat w świecie 
fantastyki, [w:] Dramat madę (in) Poland.
28 Henryk Dubowik, Fantastyka w literaturze polskiej. Dzieje motywów fanta
stycznych w zarysie. Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej 1999, s. 13.
29 Dorota Jarząbek, op. cit., s. 50.
30 Ewa Wąchocka, op. cit.
31 Ibidem, s. 74.

Nieco inny aspekt przekraczania przez polskich dramatopisarzy ra
cjonalnego wymiaru realizmu opisuje Ewa Wąchocka, zwracając uwagę 
przede wszystkim na przeżywającą swój renesans formę dramatu su
biektywnego30. Pisząc na wstępie o opozycyjnym wymiarze tego typu 
dramatopisarstwa wobec kojarzonych z nowymi polskimi dramatami ga
tunków publicystycznych czy dokumentalnych, Wąchocka przedstawia 
serię analiz dążących do ustalenia relacji między subiektywną projekcją 
świata przez bohatera a jego rzeczywistościązewnętrzną. Jak bowiem do
wodzi, wąski sposób pojmowania dramatu subiektywnego nie odpowia
da praktyce dramatopisarskiej, scharakteryzowanej na przykładzie kilku 
utworów. Spektakl, który rozgrywa się w nich na scenie wewnętrznej 
, ja”, „rozwija się dlatego, że odegrana, powtórzona czy też wykreowana 
zostaje na niej rzeczywistość, która w tej samej mierze może mieć cha
rakter realny, co być zmyśleniem”31. Na wyraźne przesunięcie ze sfery 
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subiektywnej w stronę opisu rzeczywistości wskazuje Wąchocka, pisząc 
między innymi o Kartotece rozrzuconej Różewicza, w której bohater tra
ci miejsce centralne na rzecz zbiorowości. I uzasadnia: „Dzięki takiemu 
odwróceniu, jak również dekompozycji pierwotnego tekstu (...) mógł 
utrwalić się «Polaków portret własny»”32. Także w Dniu świra Marka 
Koterskiego forma koszmarnego snu pozwala autorowi przeprowadzić 
krytyczną obserwację życia polskiego społeczeństwa. Swoje analizy 
diagnostyczne Wąchocka kończy podobnie jak Jarząbek: przywołaniem 
dramatu Walczaka Podróż do wnętrza pokoju. Chce bowiem podkreślić 
związek, jaki łączy „kondycję (po)nowoczesnego podmiotu - rozpro
szonego i pozbawionego wewnętrznej spójni - z niepewnym statusem 
współczesnej rzeczywistości”33. Zatem bestiarium z tekstu Jarząbek to 
niekoniecznie jedynie wytwór swobodnej wyobraźni autorów, ale tak
że efekt ich refleksji nad współczesną rzeczywistością. Tak czy inaczej 
rzeczywistość ta nie jest przyjazna odbiorcy. Oba przywołane przez Ja
rząbek przykłady postaci noszą imiona, które stają się obce już na pozio
mie językowej konstrukcji. Zwłaszcza próba odmiany w języku polskim 
imienia „Pan Dwadrzewko” prowadzi do dziwacznych, obcobrzmiących 
tworów. Jak jednak zaznacza sama autorka, fantastyka nie musi „prze
jawiać się w jawnej odmienności czy deformacji. Fantastyka to również 
dziwność ukryta, doskonale wmieszana w - na pozór naturalny - porzą
dek przedstawienia, niezwykłość nie nachalna, a przez to niepokojąca, 
która równie dobrze może wyłonić się z realistycznego przedstawiania, 
jak i z surrealistycznej kompozycji”34.

32 Ibidem, s. 78.
33 Ibidem, s. 88.
34 Dorota Jarząbek, op. cit., s. 47.
33 Ewa Wąchocka, op. cit., s. 80.

Ta łagodniejsza od zaprezentowanej w Bestiariuszu wersja fanta
styki odpowiada zjawiskom, które pojawiają się w polskim dramatopi- 
sarstwie nieco później niż większość analizowanych przez obie autorki 
dramatów. Także i w tym przypadku nie da się wyznaczyć wyrazistej 
granicy, jednakże nietrudno dostrzec ewolucję w stosunku do zdecy
dowanie wrogiej dla bohaterów rzeczywistości, która rodzi marzenia 
o świecie alternatywnym, łagodnym i przyjaznym, takim na przykład 
jak wyidealizowana przestrzeń literatury, do której od codziennych pro
blemów ucieka bohater Dnia świra35. Już w przywołanej przez Jarząbek 
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Kopalni Walczaka postacie fantastyczne nie są aż tak dziwaczne, jak 
niepokojący Pan Dwadrzewko. Gadający Pies to bez wątpienia koncept 
fantastyczny, ale raczej przyjazny i nienachalny. Także niezwykły, cza
sem groteskowy język tego dramatu spełnia raczej funkcję afirmatywną 
wobec przedstawianej rzeczywistości, a nie konfrontacyjną. W „nie
sfornym gramatycznie i stylistycznie języku Adzia” Jarząbek dostrzega 
mechanizm „przeobrażenia prowincjonalnego miasta upadłych kopalni 
- w miejsce o wyjątkowej doniosłości”36. Temu przeobrażeniu dobrze 
służą odniesienia fantastyczne, które pomagają spojrzeć z innej perspek
tywy na szarą rzeczywistość codziennego życia.

36 Dorota Jarząbek, op. cit., s. 52.

Odwołanie się przez Jarząbek do kategorii fantastyki w ujęciu, 
w jakim go wykorzystuje w analizowanych w swoim artykule drama
tach, jest powodowane faktem, że analizy te dobrze wydobywają na jaw 
dwa istotne dla polskiego dramatopisarstwa aspekty postrzegania rze
czywistości - z jednej strony wrogiej, z drugiej może dziwnej, ale oswo
jonej. Patrząc na nowe polskie dramaty z szerszej perspektywy, ważna 
dla pytań o realizm i prawdę pozostaje natomiast refleksja nad relacja
mi, jakie łączą ujęcia o charakterze dokumentalnym czy reportażowym 
z chwytami odrealniania tej rzeczywistości.

Elementy nierealne pojawiają się w zasadzie w większości drama
tów pisanych na początku XXI wieku. Pewną prawidłowością pozostaje 
jednak skłonność autorów do wprowadzania tego typu elementów do 
dramatów rozgrywających się na marginesie życia wielkomiejskiego. 
Swojemu dramatowi Wesołe miasteczko Pruchniewski nadaje podtytuł 
Prawie bajka. Mimo bowiem konstruowanej z realistyczną bezwzględ
nością atmosfery beznadziei dominującej w nowej rzeczywistości pro
wincjonalnej Polski, tkwi w tej opowieści także irracjonalny potencjał 
dobra. Pozytywny wydźwięk zakończenia, w którym młodzi lokalni 
bandyci okazują serce małemu szczeniakowi oraz lokalnemu żulowi, 
wydaje się całkowicie nierealny i stanowi raczej deklarację wiary au
tora niż następstwo rozgrywających się wcześniej wydarzeń. W tym 
sensie pozostaje pewnym rodzajem literackiej magii, która w dowolny 
sposób pozwala kształtować przedstawianą rzeczywistość, nawet wbrew 
jej wewnętrznym zasadom prawdopodobieństwa. Ten magiczny wymiar 
obrazowania potwierdza także ostatnia scena dramatu, w której Syn ob
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serwuje latającego na motolotni ojca. Sprawia ona, że nadzieja ponow
nie wyrasta z metaforycznego obrazu, który niesie ze sobą silny ładunek 
pozytywnych emocji oraz wiary w realizację marzeń. Fantastyczność 
lotu ojca jest podkreślona także, co ciekawe, przez pewien bardzo przy
ziemny realny przedmiot, sugerujący niesamowitość jego wyczynu. Lata 
on bowiem „na silniku od trabanta”. Obraz zamykający całość dramatu 
stanowi zatem moment przełamania klątwy starej rzeczywistości i po
łączenia przeszłości z przyszłością, we wcześniejszych aktach dramatu 
mocno sobie przeciwstawianych.

W innych dramatach elementy pochodzące spoza rzeczywistości, 
którą uznajemy za realną, nie posiadają jednak często tak pozytywnego 
charakteru. W opowieści o życiu młodych kibiców piłki nożnej, a zara
zem chuliganów i przestępców, przedstawionej w dramacie Sali Mor
tal Kombajn*1 także pojawia się świat fantastyczny. Jego reprezentan
tem jest postać Ojca Szczura, tworząca mityczną fantazję o przeszłości. 
Fantastyczne wydają się także rozmowy telefoniczne młodego chłopaka 
Lali z Matką. Lala wierzy, że Matka umarła i jest w piekle. W rzeczy
wistości kobieta tylko opuściła rodzinę i obecnie zarabia na życie w in
nym mieście. Fantazje Lali pozostają konsekwencją tego, co mówi mu 
ojciec. Sama zaś fantastyczna idea piekła nabiera raczej symboliczne
go wymiaru zła, które przenika całość wydarzeń i zostaje utożsamione 
z odejściem Matki. W ten prosty sposób fantastyczne wydawałoby się 
wyobrażenia postaci dramatu stają się wyrazem doświadczania przez nią 
całkiem realnej rzeczywistości. Dosłowność miesza się zatem z jej wy
obrażeniowymi przetworzeniami. Kiedy bowiem Lala dzwoni do Matki 
za pierwszym razem, telefon odbiera ktoś z agencji towarzyskiej „We
sołe diabliki”. Trudno zatem ostatecznie i jednoznacznie rozstrzygać, na 
ile wyobrażenia Lali są oderwane od rzeczywistości, a na ile pozostają 
jej wytworem.

37 Paweł Sala, Mortal Kombajn, „Dialog” 2004, nr 6.

Fantastyczna rzeczywistość jako fundament makabrycznego obrazu 
morderstwa w jednej z podhalańskich wsi pojawia się także w dramacie 
Pakuły Biały dmuchawiec. Śledztwo, które prowadzą młodzi dziennika
rze, wciąga ich w badany świat. Dramat, porównywany często do Twin 
Peaks Davida Lyncha, wykorzystuje dobrze znany z thrillerów motyw 
odkrycia przez detektywa, że rzeczywistość, którą bada, jest jego włas- * 
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nym światem, a on zbrodniarzem, którego właśnie stara się odnaleźć. 
Obok złowrogiego scenariusza, jaki kreśli Pakuła, w dramacie pojawia 
się także przestrzeń pochodząca jawnie nie z tego świata, piekielna ot
chłań, która wzywa bohaterów za każdym razem, kiedy się do niej zbli
żają. Rzecz jednak w tym, że nieprzyjaznym miejscem okazuje się tu 
zakład „turbo solarium”, które z różnych względów kojarzyć się może 
z piekłem, ale stanowi raczej groteskowy obraz zła. W ten sposób fanta
styka łączy się w dramacie Pakuły z bliskim odbiorcom światem.

Rzeczywistość odrealniona ujawnia się także w dramatach poświę
conych ludziom żyjącym na obrzeżach wielkich aglomeracji miejskich 
lub na marginesie życia społecznego. Niesamowita podróż, jaką odbywa 
Skóra z Podróży do wnętrza pokoju, to doświadczenie trzydziestolat
ka, który nie potrafi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Monstrual
na postać Matki Cierpiącej38, która w swojej matczynej trosce zagarnia 
wszystko we własną przestrzeń wyimaginowanej rzeczywistości, stano
wi groteskowy obraz tego znanego w sztuce toposu. Usuwając po kolei 
z mieszkania kolejnych członków swojej rodziny, zostaje wreszcie sama, 
wszechwładna w całym zawłaszczonym świecie. Ostatecznym celem 
Matki jest ogarnięcie wszystkiego, bo prócz niej „kto inny by się z tym 
uporał”39? Pawłowski w swojej antologii utwór Kaczmarka zaklasyfiko
wał jako misterium z blokowiska. To dość nieoczekiwane miejsce akcji 
dla formy teatralnej wyrastającej z obrzędów liturgicznych jest jednak 
symptomatyczne dla surrealistycznych czy fantastycznych przedstawień. 
Przestrzeń blokowiska wydaje się bowiem miejscem, w którym nie ma 
żadnych granic ani punktów odniesienia. Wszystko jest do siebie po
dobne. Taki sposób spojrzenia na otaczające nas polskie miasta i osiedla 
wypływa po części z ideologii czasów, kiedy były budowane. Połączenie 
PRL-owskiego totalitaryzmu z modernistycznym funkcjonalizmem do
prowadziło do powstania stojących po dzisiejsze czasy blokowisk, któ
rych mieszkańcy stali się tak samo anonimowi jak otoczenie, w którym 
się obracają.

38 Tomasz Kaczmarek, op. cit.
” Ibidem, s. 236.
40 Michał Walczak, Pierwszy raz, [w:] Echa, repliki, fantazmaty...

Wokół zagubienia w przestrzeni i czasie rozwija się dramat Walcza
ka Pierwszy raz40. Wspomniane w tytule pierwsze doświadczenie współ
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życia seksualnego pary bohaterów rozwija się w kolejnych powtórze
niach tej samej sceny. On przychodzi do niej w nocy, gdyż Ona po niego 
zadzwoniła. On jest nieco spóźniony, bo nie mógł trafić, Ona przeprasza 
za to, że go ściągnęła do siebie. Dalej akcja rozgrywa się wokół nego
cjacji dotyczących tego, czy On może wejść, zostać itd. Trzy kolejne 
sceny powtarzające sytuację nocnej wizyty sprawiają wrażenie ciągle 
zaczynającej się od nowa zabawy, którą wciąż i wciąż odgrywają bo
haterowie. Mężczyzna w pierwszej scenie próbuje bezskutecznie zostać 
na noc w mieszkaniu kobiety. Natomiast w scenie ostatniej obcesowo 
wdziera się do środka, oświadczając, że dość ma nocnych SMS-ów 
i teraz spełni swoje pragnienie. W wymiarze konwersacyjnym dramatu 
porządek ten zostaje jednak podważony. Dialogi między obojgiem bo
haterów prowadzone w ramach poszczególnych scen wyglądają bowiem 
tak, jakby wyrwane fragmenty rozmów z kolejnych spotkań zostały cał
kowicie przemieszane. Postacie przechodzą w ramach tej samej sceny 
od niepewnej, pełnej delikatności konwersacji do gwałtownych sporów 
i oskarżeń. W ten sposób trudność kontaktu z drugą osobą zostaje wyra
żona w niezliczonych próbach uchwycenia jej w różne dyskursy, które 
ostatecznie tworzą jednak wrażenie chaosu i zagubienia. Tę prostą pa
ralelę między fragmentaryzacją dialogów i ich przypadkowością trudno 
uznać za jedyny możliwy wynik interpretacji. Bohaterka kilkakrotnie 
tłumaczy bowiem, że zmiana jej tonu miała być dla mężczyzny próbą. 
A zatem forma dialogu niekoniecznie odzwierciedla kłopoty w komuni
kacji pomiędzy kochankami, gdyż zgodnie z wyjaśnieniami jej uczest
niczki można założyć, że sposób mówienia stanowi jej przemyślaną stra
tegię.

W rozmowach bohaterów dramatu Walczaka pojawiają się także wy
raźne sygnały, że zabawa w pierwszy raz (pierwsze spotkanie) to fak
tycznie powtarzana wedle ustalonego scenariusza gra, być może kolejne 
próby teatralne. Z drugiej jednak strony, kiedy w jednej ze scen Ona 
strofuje swojego partnera: „Zapomniałeś opowiedzieć, jak nie mogłeś 
trafić, jakie miałeś przygody podczas trafiania do mnie”41, jej uwagę 
można interpretować zarówno jako dowód ich wcześniejszych ustaleń, 
jak również jako refleksję metatekstową, odnoszącą się do stereotypowe
go wzorca zachowań mężczyzny. Baśniowy model konfrontuje bowiem 

41 Ibidem, s. 266.
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młodego kochanka z całym szeregiem przeciwności, każąc mu dokony
wać bohaterskich czynów na drodze do kochanki, zaś językowa konwen
cja pozwala na stworzenie wiarygodnej opowieści, która w odpowiedni 
sposób udramatyzuje rzeczywistą podróż.

Spotkania kochanków kończy bezwzględne działanie mężczyzny, 
który doprowadza do aktu współżycia, zaś dalszy ciąg tego wydarze
nia rozwija się w surrealistyczną opowieść o dziecku, które jej udało 
się urodzić, a następnie w obrazek rodzinnej, poślubnej nudy. W ostat
niej krótkiej scenie spotkania obojga bohaterów Ona wyjaśnia, że nie 
było żadnej ostatniej nocy (tej, w której okazał się stanowczy), gdyż już 
wcześniej wyprowadziła się z mieszkania, które stanowiło miejsce po
przednich wydarzeń. Pozostałe wypadki zaczynają się składać w całość, 
sugerującą, że On po pijaku przez pomyłkę zgwałcił nową lokatorkę. 
Ale nie o zaskakujące rozwiązanie chodzi w tym dramacie. Walczak na 
tyle sprawnie miesza poziomy opowiadania oraz możliwe wyjaśnienia 
całości, że żadna z interpretacji nie wydaje się ostateczna. Surrealistycz
ny wymiar bardzo realistycznej w swojej typowości sytuacji w drama
cie Pierwszy raz służy temu, aby realne wydarzenia stopiły się w jedno 
z planem symbolicznym. W żadnym momencie tej sztuki nie da się usta
lić, czy motywacją kolejnego zwrotu w relacjach między postaciami jest 
jakiś wewnętrzny impuls, czy też strategia autorska, polegająca na takim 
przemieszaniu różnych dyskursów, które prowadzi do wymknięcia się 
przedstawianej rzeczywistości porządkującym działaniom odbiorców, 
pragnących pochwycić ją w sieć swoich wyobrażeń oraz przeświadczeń, 
aby przyszpilić jako realną.

Dramat Walczaka zamyka się zatem w figurze wielowymiarowe
go labiryntu. Brak możliwości poskładania akcji w logiczną całość 
(niekoniecznie na gruncie reguł realnej rzeczywistości) utrudnia także 
wyznaczenie granic pomiędzy sferami naśladowczego przedstawiania, 
symbolicznego znaczenia i mitologicznych porządków. Kłopoty z po
rządkowaniem tej podstawowej warstwy dramatu, jaką jest tradycyjnie 
rozumiany świat przedstawiony, wypływają także z tego, że w wybra
nych momentach tekstu pozostałe warstwy stają się dominantami po
szczególnych sekwencji dramatycznych. Figura tak pojmowanego wie
lowymiarowego labiryntu w większym lub mniejszym stopniu opisuje 
specyficzną strukturę także innych nowych polskich dramatów, jednak 
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jej funkcja nie ogranicza się tylko do wytworzenia wśród odbiorców od
czucia rozproszenia czy zacierania się granic między klarownymi ka
tegoriami naszego sposobu myślenia o świecie oraz literaturze. Ponie
waż jednak pełne wyjaśnienie sposobu funkcjonowania figury labiryntu 
w dramacie obejmuje wszystkie przekroje kulturowe, jakie są omawiane 
w niniejszej pracy, sprawę tę pozostawiam do doprecyzowania w zakoń
czeniu książki, w której taka suma będzie możliwa.

5. Polaków portret wątpliwy

Rozpatrując kwestię odwołań do rzeczywistości pozatekstowej, nie
trudno dostrzec, że omawiane dotychczas dramaty - pisane w ostatnich 
latach w naszym kraju - budują bardzo silną siatkę odniesień do pol
skiej rzeczywistości. Nie ma przy tym większego znaczenia, czy rze
czywistość tę potraktujemy jako realnie istniejący świat, czy też splot 
wytwarzających go dyskursów. Polskę bez wątpienia w tych dramatach 
łatwo rozpoznać. Mechanizm, który prowadzi do rozpoznania, pozosta
je w gruncie rzeczy dosyć prosty. Dokumentalne i reportażowe formy, 
które autorzy wplatają w ciągi dramatyczne, tworzą iluzję faktograficz
nego fundamentu przedstawianych wydarzeń. Ten sposób odczytywania 
teksów wspierają także liczne recenzje, omówienia oraz odniesienia do 
życiowych doświadczeń autorów. Sami zresztą dramatopisarze chętnie 
podkreślają, że powstanie dramatu poprzedzały badania lub dłuższa ob
serwacja ludzkich zachowań. Innym wystarczał jedynie impuls lub pra
sowa notka. Faktograficzne uwiarygodnienie dramatów nie układa się 
zatem wedle jednorodnego wzorca.

Obok sugestii odtwarzania czy też przetwarzania przez dramaty fak
tów ważnym aspektem pozostaje także wymiar prawdy w tychże tek
stach. W napisanym przeze mnie rozdziale42 książki Oblicza realizmu, 
poświęconym zagadnieniu współczesnych form realizmu, scharaktery
zowałem sposoby uzyskiwania efektu prawdy. Jednak obok tego typu za
biegów zaznacza się także w polskiej twórczości dramatopisarskiej nurt 
dramatu subiektywnego opisany przez Ewę Wąchocką. Jego znaczenie 
w kontekście rozważań nad prawdąjest o tyle istotne, że umiejętne połą

42 Wojciech Baluch, Przeciw realizmowi - w imię prawdy, [w:] Oblicza rea
lizmu.
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czenie odniesień do realnego świata z subiektywnym jego odczuwaniem 
przez bohaterów dramatów nadaje tekstom charakter pewnej prawdy, 
choćby osobistej, ale w tym właśnie wymiarze trudnej do zanegowania.

Wyraziste nawiązania do współczesnej polskiej rzeczywistości bu
dzą jednak pewne wątpliwości w czasach ogólnej podejrzliwości wobec 
kategorii naśladownictwa, prawdy czy naturalności. Ten rodzaj wstrze
mięźliwości daje się wyczytać także ze współczesnej twórczości dra- 
matopisarskiej. Świadczą o tym zarówno opisane konstrukcje akcji, jak 
i zróżnicowany język dramatów. Ujmując rzecz ogólnie, zarówno na po
ziomie efektu odtwarzania, jak i kreacji rzeczywistości spójność wydaje 
się mało wiarygodna.

Autorzy dramatów, choć często głęboko interesują się realną rzeczy
wistością lub też po prostu przyjmują własne obserwacje za podstawę 
swoich tekstów, nie budują pogłębionych wizerunków postaci, nawet je
śli ich bohaterowie prezentują bardzo szeroki wachlarz różnorodnych za
chowań. Trudno ocenić celowość takiego postępowania, jednak praktyka 
ta - podobnie jak niekoherentna struktura fabuły - skutecznie przeciw
działa zarysowywaniu się w dramatach oraz ich interpretacjach wyrazi
stych linii ideologicznych. Tym samym dramaty wyrastające z chwytu 
dokumentalnego uwiarygodnienia oraz potrzeby wyrażenia prawdy nie 
podsuwają odbiorcy gotowych obrazów oraz diagnoz. Zdają się tym sa
mym odpowiadać postawie, jaką można obserwować we współczesnej 
kulturze. Wychowani w pragmatycznym świecie ludzie starają się bo
wiem stąpać mocno po ziemi, ale jednocześnie, zaznajomieni z mechani
zmami manipulacji, świadomie tworzą fikcje, które pozwalają im pojmo
wać otaczającą rzeczywistość. Jednak w przypadku polskich dramatów 
tworzenie tychże fikcji jest skutecznie utrudniane. Nie chodzi jednak 
o zabiegi negujące zasady wytwarzania świata przedstawionego lub też 
o przesunięcie uwagi odbiorcy na refleksję nad procesami literackiej 
ułudy. Zamiast tego teksty młodych polskich dramatopisaizy wciągają 
swoich czytelników w grę polegającą na budowaniu fikcyjnej rzeczy
wistości; grę, która jednak w ostatecznym rozrachunku nie prowadzi 
do jednoznacznego wyniku. Wszelkie bowiem tworzone przez polskich 
czytelników „portrety własne” oraz identyfikowane przez nich w dra
matach obrazy współczesnej Polski okazują się ułomne i tym samym 
pozbawione stabilnych podstaw. Prawda kusząca czytelnika obietnicą 
odkrycia przed nim tego, co najistotniejsze, prowadzi jednocześnie do
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zachwiania równowagi oglądu całości dzieła. Z kolei łatwe do wychwy
cenia klisze, konwencje czy popularne współczesne dyskursy rozpozna
wane są przez podejrzliwych odbiorców jako fałszywe lub sfałszowa
ne. W ten sposób młody polski dramat problematyzuje kwestię prawdy 
i prawdopodobieństwa, które przez wieki stanowiły integralny element 
tego rodzaju literackiego.





V.
Zakończenie:

poza porządkiem wartościowania

1. Figura labiryntu

Nowy dyskurs dramatyczny wyłaniający się z utworów, które do szer
szej świadomości odbiorców trafiają wraz z publikacjami kolejnych an
tologii współczesnego dramatu polskiego, nie daje się zamknąć w okreś
lonych granicach czasowych czy w wyborze poszczególnych tekstów. 
Nie sposób też przypisać go określonej grupie autorów. Proponowana 
przeze mnie rekonstrukcja, dokonana na podstawie budzących szerokie 
zainteresowanie współczesnych tekstów młodych dramatopisarzy, dąży 
do uchwycenia pewnych specyficznych cech dyskursywnych konstytu
ujących się na przecięciu owych dramatów z żywymi współczesnymi 
dyskursami kulturowymi, nie zaś do przeprowadzenia klarownej takso
nomii na polu twórczości dramatycznej. Cechy te pozwalają jednak nie 
tylko opisać ów dyskurs, ale przede wszystkim pokazać, jak funkcjonuje 
w szerszych ramach przestrzeni kulturowej i jak lokuje się wobec innych 
dyskursów oraz kodów kulturowych.

Jeśli za punkt wyjścia przyjąć gorące spory, jakie wciąż toczą się 
o wartość dramatów pisanych na przełomie XX i XXI wieku, pierwszym 
porządkiem odniesienia stają się obiegi literackie, a w zasadzie najprost
szy ich podział na kulturę popularną i wysoką. Kwestionowanie wyższych 
wartości literackich nawet przez apologetów młodego polskiego drama- 
topisarstwa nie spycha go jednak wprost w przestrzeń kultury popularnej. 
Choć bowiem autorzy poruszają znane tematy i przedstawiająje językiem 
kształtowanym na wzór codziennej, prostej mowy, trudno uznać, że kon
strukcja ich dramatów wpisuje się w powszechnie akceptowalne formy 
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artystyczne. Korzysta z nich co prawda, ale rzadko ogranicza się jedynie 
do tego, co oferuje przywołany gatunek popularny czy medialny format.

Wyjście poza krąg schematów kultury masowej nie lokuje dramatów 
młodych polskich autorów po prostu między literaturą wysoką a niską. 
Dzieje się tak chociażby dlatego, że same teksty świadomie zacierają 
wspomniany podział. Wystarczy przywołać opisywane w poprzednich 
rozdziałach przykłady cytatów z literatury wysokiej. Choć wydają się 
wprost zaczerpnięte z kanonu lektur szkolnych, nie negują wartości arty
stycznej przywoływanych utworów. Nowe polskie dramaty nie znajdują 
się zatem w pół drogi pomiędzy schlebianiem mało wyrobionym odbior
com a realizowaniem wysokich standardów literatury pięknej. Raczej 
migrują między obiema tymi płaszczyznami, dążąc do wyrwania się 
z linearnego, dwubiegunowego paradygmatu.

Subwersywny mechanizm wymykania się dotychczasowym porząd
kom opisu dzieł artystycznych ujawnia się w znacznie szerszym zakresie 
na poziomie dyskursów teoretycznoliterackich oraz kulturowych. Nie- 
dookreśloność gatunkowa, formalna, ale też intertekstualna dezynwoltu- 
ra skłaniają do spojrzenia na nowy dyskurs dramatyczny w kategoriach 
antydualistycznych. Stanowi on rodzaj rozproszonej, wieloelementowej 
mozaiki. Mechanizm funkcjonowania słabego dyskursu dramatycznego 
nie sprowadza się jednak do prostego rozmycia granic czy naruszenia 
porządku kategorialnego, choć oczywiście to za jego sprawą dochodzą 
do głosu te właśnie zjawiska. Nie lokuje się on pomiędzy, ale raczej po
suwa do przodu w kolejnych aktach zaprzeczania i kreacji, podważania 
i potwierdzania. Na taki model wychodzenia poza substancjalny cha
rakter tworzonej przez tekst dramatyczny rzeczywistości zwraca uwa
gę Wąchocka w kontekście dramatu Podróż do wnętrza pokoju'. Prze
ciwstawne akty potwierdzania i zaprzeczania nie układają się jednak 
w naprzemienny ruch progresji i regresji, ale rozwijają się w porządku 
linearnym, który prowadzi do narastania kolejnych aktów upewnienia 
i niepewności, nie zaś do wahania się pomiędzy dwoma biegunami prze
ciwności. Jednym z bardziej wyrazistych przykładów procesu narastania 
wspomnianych aktów jest dramat Jacka Papisa Sztuka mięsa1 2.

1 Ewa Wąchocka, op. cit., s. 88
2 Jacek Papis, Sztuka mięsa, [w:] Echa, repliki, fantazmaty...

Akcja tego dramatu rozwija się w kolejnych wypowiedziach trójki 
postaci, które mają prowadzić do rekonstrukcji wcześniejszych wyda- 
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rżeń. Autor dramatu rozbija jednak zarówno układ logiczny, jak i porzą
dek następstwa czasowego zdarzeń i przedstawia odbiorcy relacje oraz 
rozmowy postaci, przechodząc w kolejnych aktach raz do późniejszych, 
potem znów do wcześniejszych momentów. Każda ze scen dostarcza ko
lejnych informacji o zaistniałym między trojgiem bohaterów konflikcie, 
które jednak nie pozwalają na przyznanie racji żadnemu z nich ani też 
niczego nie wyjaśniają. Przeciwnie - w kontekście wcześniejszych frag
mentów dramatu tym trudniej zrozumieć, co się stało. W efekcie nie mo
żemy przyjąć, ani tego, że zarysowana na początku różnica postrzegania 
przez postacie dramatu zaistniałych wydarzeń znalazła swoje rozwiąza
nie, ani tego, że okazała się nierozstrzygalna. Postępujące w porządku 
syntagmatycznym nawarstwianie się różnych ujęć przedstawianego zda
rzenia prowadzi bowiem do finału, w którym nakreślona sytuacja wydaje 
się w gruncie rzeczy inna od wyjściowej. W przypadku dramatu Papisa 
nie możemy więc mówić o skomplikowanej sytuacji wyjściowej, która 
nie znajduje swojego wyjaśnienia lub o nierozstrzygalnym wahaniu się 
pomiędzy różnymi propozycjami interpretacji, ale raczej o nawarstwia
niu się kolejnych aktów upewniania się i niepewności odbiorcy, z któ
rych żaden jednak nie prowadzi do ostatecznych wniosków.

Linearny porządek większości dramatów pozostaje zatem często 
pozorem, który przyciąga uwagę odbiorcy, podsuwając mu znany, a za
razem angażujący model kontaktu z dziełem. Rozwój fabuły dramatycz
nej prowadzi jednak do jej nieusuwalnego zawikłania lub uruchomienia 
dyskursów kulturowych, które podważają porządek wyznaczany przez 
układające się w logiczny ciąg następstwo wydarzeń.

W pierwszym przypadku, polegającym na zawikłaniu rozwijającej 
się linearnie akcji, najbardziej prototypowym modelem staje się figu
ra labiryntu. Pojawia się ona często bezpośrednio w konstrukcji akcji 
dramatycznej lub w przestrzeni świata dramatu. W płaszczyźnie odbio
ru jej wykorzystanie prowadzi do niepewności będącej konsekwencją 
prób uporządkowania sensów dramatycznych w spójny ciąg wydarzeń 
czy rozmów. Takie próby, które analizowałem w rozdziale poświęconym 
pokoleniu, prowadzą do osłabienia wyrazistości oraz spójności pozosta
łej części struktury dramatu. Labirynt staje się w tym przypadku prze
strzenią wielowymiarową, ale także interaktywną. Jego wielowymiaro
wość wynika z wielości aspektów dzieła literackiego, a dokładniej wielu 
porządków składających się na jego całość. Podążając drogą jednego 
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z porządków, jaki podsuwa struktura dramatu lub intuicja, czytelnik 
może nagle znaleźć się w całkowicie innym porządku, który podważy 
lub zaneguje istotność jego dotychczasowych sensów i znaczeń. Interak
tywność łączy się natomiast z doświadczeniem interpretacyjnym, które 
uczy, że każda próba wytłumaczenia wybranego fragmentu tekstu dra
matycznego prowadzi do reorganizacji pozostałych części dzieła. Zatem 
labirynt, po którym błądzi czytelnik, stanowi wynik jego własnej aktyw
ności odbiorczej.

Metafora labiryntu pozostaje ważną figurą także i z tego powodu, że 
dobrze opisuje wyobrażenia współczesnych polskich czytelników o rze
czywistości zewnątrztekstowej. W tym sensie przyczynia się do ustano
wienia analogii między porządkiem tekstu dramatycznego a przeświad
czeniami, jakie tworzą nasze wyobrażenia o świecie, w którym żyliśmy 
i żyjemy. Labiryntem świata PRL-owskiego, a później także znaczącej 
części nowej Polski, było i nadal pozostaje blokowisko. Pokolenie czy 
środowisko blokersów pojawia się zarówno w refleksji socjologicznej 
nad grupami społecznymi w Polsce, jak i w ujęciach literackich. Dramat 
wydobywa specyfikę tego świata, podkreślając szczególne cechy jego 
przestrzeni. To niezmiennie szary labirynt, w którym łatwo się zgubić, 
gdyż - jak zauważa bohater Pierwszego razu - „wszędzie tylko bloki 
i bloki”3. Kłopoty z odnalezieniem drogi czy miejsca w przestrzeni jedno
rodnych klocków mieszkaniowych nie sąjedynie udziałem mieszkańców 
blokowiska. Podjęty przez system totalitarny modernistyczny koncept 
architektoniczny przyczyniać się miał także do pogłębienia anonimowo
ści mieszkańców, a w konsekwencji zatracenia przez nich indywidualnej 
tożsamości. Przestrzeń naznaczona tak złowrogą ideologią stanowi zatem 
metaforę, w której bohaterowie nie mogą określić własnej osobowości 
oraz ustabilizować relacji z otoczeniem. Co ciekawe, podobne problemy 
ujawniają się wśród bohaterów zaludniających nowoczesne przestrzenie 
miejskie. Zestandaryzowane hipermarkety oraz biura zamożnych firm 
jedynie pozornie wydają się miejscami bardziej przyjaznymi od ponu
rych blokowisk. Kłopoty z odnalezieniem się zarówno w tych nowych 
przestrzeniach, jak i w nowych regułach określających życie społeczne, 
prowadzą do podobnego zagubienia jak w przypadku blokowiska. Me
tafora labiryntu łączy zatem zarówno różne przestrzenie społeczne, jak 
i rozmaite wymiary utworów dramatycznych.

3 Michał Walczak, Pierwszy raz, s. 255.
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Drugim ze wspomnianych mechanizmów, który nie pozwala tek
stom zastygnąć w wykorzystywanych przez nie - chociażby częściowo 
- tradycyjnych rozwiązaniach dramatyzacji wydarzeń, są pewne zjawi
ska czy rozpoznania wyrastające z analizy relewantnych dla współcze
snej rzeczywistości dyskursów kulturowych. Część tych zjawisk została 
już opisana w poszczególnych rozdziałach. Warto jednak spojrzeć na ich 
wzajemne zależności, a także uzupełnić o te, które dostrzec można do
piero z perspektywy całości prowadzonych w niniejszej książce obser
wacji oraz rozważań.

2. Mało dramatyczne zmagania z historią

Tradycyjnie najważniejszym dyskursem pozwalającym określić spe
cyfikę utworu lub grupy utworów poprzez ich umieszczenie w szerszej 
strukturze diachronicznej pozostaje historia literatury, a także przemia
ny kulturowe oraz cywilizacyjne. Również tworzone na przełomie XX 
i XXI wieku polskie dramaty, o których pisano, że powstawały w pustce 
i z lekceważeniem odnosiły się do dotychczasowego dorobku literackie
go, można sklasyfikować w kategoriach gatunkowych lub przynajmniej 
pod kątem nawiązań do wybranych autorów, filozofii czy estetyk. Dla 
identyfikacji praktyk charakteryzujących słaby dyskurs dramatyczny 
istotniejsze jest jednak to, w jaki sposób porządek historyczny zostaje 
w interesujących nas utworach podważony.

Przyglądając się relacjom współczesnych polskich dramatów z utwo
rami wcześniejszymi, nietrudno dostrzec, że porządek odniesień do in
nych tekstów literackich czy kulturowych jest kwestionowany zarówno 
w wymiarze wybranych relacji intertekstualnych, jak i postawy wobec 
historii. W dalszej części rozdziału przytoczę zatem kilka wybranych 
przykładów kształtowania się relacji intertekstualnych we współcze
snych polskich dramatach.

Tendencja do zacierania intertekstualnego wymiaru dramatów daje 
się zauważyć między innymi w skłonności do odrzucania historycz
nego kostiumu na rzecz bliżej nieokreślonej współczesności, ale także 
rezygnacji z figur tekstowych oraz figur myśli, pozwalających na cało
ściowe ujęcie dzieła. Konsekwentnie odrzucona zostaje zatem hipoteza 
o „ukrytej całości utworu”. Kontrast między nowym słabym dyskursem 
a wykorzystaniem kostiumu historycznego daje się łatwo zauważyć, kie
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dy porówna się chociażby wcześniej omawiane dramaty z twórczością 
Pawła Huellego, prozaika, który od lat dziewięćdziesiątych pisuje także 
dramaty. Historyczność jako czynnik estetyczny pojawia się w napisa
nym przez niego w 1999 roku Ostatnim kwadransie, opartym na „kro
nice rodzinnej” Arthura Schopenhauera. Do bezpośredniego powiązania 
czasu historycznego z teraźniejszością dochodzi jednak w Sarmacji4, 
opublikowanej dekadę później. Obraz sejmowych obrad oraz intryg roz- 
pasanej szlachty posłużył autorowi do wzbudzenia refleksji odbiorców 
nad ich współczesnymi czasami. Same wydarzenia i intrygi parlamen
tarne nawiązują bezpośrednio do zagadnień stanowiących oś dyskursu 
politycznego Polski czasu, w którym powstawał dramat. Jego zakończe
nie jednoznacznie potwierdza, że wizerunek Polski z XVI i XVII wie
ku stanowi kostium, spod którego wyziera współczesna rzeczywistość. 
W finale aktorzy pozbywają się bowiem swoich ubiorów, zaś stary lir- 
nik wyciąga pilota, którym wyłącza dobiegającego ze sceny poloneza. 
Didaskalia informują, że grający sztukę aktorzy zaczynają zwracać się 
do siebie po imieniu oraz zaglądać do księgi noszonej dotychczas przez 
Magistra lub próbują pokręcić lirą. Działaniom tym towarzyszy pieśń 
Jacka Kaczmarskiego Z XVI-wiecznym portretem trumiennym rozmo
wa. Niezależnie zatem od powiązań, niemal cytatów ze współczesnej 
rzeczywistości politycznej Polski, jakie można bez trudu rozpoznać w 
sarmackiej historii Huellego, autor buduje wyrazistą ramę modalną, któ
ra oddziela świat dzisiejszy od stylizowanej na dawne czasy opowieści 
o Polsce sarmackiej.

4 Paweł Huelle, Sarmacja, „Dialog” 2008, nr 5.

W analizowanym wcześniej dramacie Kochana Argo strategia wy
korzystania historii jest zasadniczo odmienna. Wszelkie nawiązania oraz 
cytaty stają się częścią współczesnej, przedstawianej rzeczywistości. 
Funkcjonująna zasadzie metafor, obrazów lub narracji znanych z historii 
literatury, które pozwalają w różnorodny sposób przedstawiać doświad
czenia ludzi żyjących w czasach komercjalizacji kultury. Każde z zapro
ponowanych przez Kochana ujęć stanowi jednocześnie możliwy przejaw 
świadomości bohaterów dramatu. Wyraźnymi sygnałami takiej perspek
tywy odczytywania historycznych odniesień pozostają między innymi 
momenty, w których przedzierający się przez podziemia bohaterowie 
rozpoznają dobiegające do nich dźwięki jako odgłosy działań wojennych 
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podczas powstania warszawskiego. Tym samym historia staje się nie tyle 
odległym czasem odniesienia, ile elementem świadomości współkształ
tującym doświadczanie dzisiejszej rzeczywistości. Granice między cza
sem minionym a obecnym zacierają się w traumatycznym odradzaniu się 
historii, której jednak nie sposób oddzielić od współczesności. Kolejne 
cytaty są o tyleż łatwe do rozpoznania, co właśnie z powodu owej po
wszechnej rozpoznawalności pozbawione swojego historycznego zako
twiczenia. Lepiej lub gorzej funkcjonują w świadomości bohaterów jako 
sugestywne obrazy oraz pełne ekspresji wypowiedzi. Ich historyczność 
pozostaje jednak niezdeterminowana. Powszechna rozpoznawalność cy
tatu, wynikająca z jego popularności, nie wymaga bowiem jego historycz
nego usytuowania. Takie zacieranie czasu historycznego pojawiających 
się przytoczeń koresponduje z sensem wypływającym z zacytowanego 
w ostatnich scenach dramatu wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
Historia, traktującego o odradzaniu się dziejów. W historii współczes
nych Argonautów Kochana do takiego odrodzenia nie dochodzi. Śmierć 
poety nie pasuje do obrazów Historii. Brak heroizmu oraz obowiązko
wego dla takich sytuacji sztafażu nie zatrzymuje jednak funkcjonowania 
mechanizmu przekazywania traumy. Pozostawiony przez zmarłego przy
jaciela osiedlowy osiłek recytuje bowiem nad jego ciałem kolejny wiersz 
Baczyńskiego o historycznym wydźwięku - Stare miasto.

W ten sposób dramat Kochana z jednej strony odkrywa szerszą dla 
dyskursu słabego procedurę fragmentaryzacji historii oraz jej podpo
rządkowanie świadomości podmiotu wypowiedzi, z drugiej strony ob
razuje mechanizm pracy dyskursu traumatogennego, odpowiadającego 
za opętanie historią (przekazywanie tramy). Opętanie to, ujawniające się 
w perspektywie bohatera pozbawionego wiedzy historycznej, ograni
cza się jedynie do sfery emocjonalno-ekspresywnej. Dziewiętnastoletni 
chłopiec, występujący w dramacie Kochana pod imieniem Jazon, recy
tuje wzruszający liryk, którego pochodzenia z pewnością nie jest świa
dom. Ostatnia scena Argo w sposób dosłowny ukazuje zatem sytuację, 
jakiej w innych dramatach możemy się jedynie domyślać. Przywoła
nia dyskursów historycznych, które się w nich pojawiają, podobnie jak 
w przypadku recytacji Jazona, pozbawione są bowiem swojej przeszło
ści. Stają się jedynie poręcznym narzędziem ekspresji dla współczesnych 
bohaterów, którzy w słabo rozpoznanej historii odnajdują pewien język 
i z jego pomocą tworzą swoją własną rzeczywistość.
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Sposób potraktowania przeszłości oraz pamięci o niej staje się bar
dziej wyrazisty dopiero w dramatach pisanych już po opublikowaniu 
pierwszej serii tekstów w Pokoleniu porno... oraz kolejnych antolo
giach, choć projekt TR/PL miał przecież na celu udramatyzowanie pol
skiej perspektywy historycznej. Jednak podporządkowanie odwołań do 
przeszłości współczesnemu porządkowi świata przedstawionego można 
zauważyć już w tekstach składających się na wizerunek nowego dyskur
su dramatycznego z czasów pierwszej fali dramatów, jaka pojawiła się 
na samym początku XXI wieku.

Dobrym przykładem obecności historii w świecie przedstawionym 
dramatu jest na przykład PZPR-owska przeszłość ojca bohaterki Absyn
tu. To jedynie oczywisty - wynikający z czasu akcji i wieku bohatera 
- historyczny bagaż rodzinny. Jest tak ewidentny, że pozbawiony swojej 
dyskursywnej siły. O ile jednak w dramatach z początku XXI wieku pod
porządkowanie historii najnowszej czasowi teraźniejszemu wyrastało 
w dużej mierze z nikłego zainteresowania dialogiem z przeszłością, 
o tyle w dramatach późniejszych splot teraźniejszości z czasem histo
rycznym staje się wyraźnie przedmiotem zabiegów konstrukcyjnych. 
W nagrodzonym w gdańskim konkursie dramacie Magdaleny Fertacz 
Trash story5 historia polskiej rodziny, zamieszkującej dom w jednej 
z wiosek na ziemiach zachodnich, splata się z losami małej niemieckiej 
dziewczynki, która tu też kiedyś mieszkała. Zjawa zmarłej dziewczynki 
jest punktem, w którym zbiegają się ukazane w dramacie Fertacz his
torie, zaś sposób ich prezentacji - w postaci pisanych z frontu listów, 
które splatają się wzajemnie w jeden dyskurs o wojnie, oraz dialogów 
dotyczących różnych życiowych historii - sprawia, że wszystkie stają się 
raczej przejawem naszej współczesnej świadomości historycznej aniżeli 
dramatyzacją różnic czasu historycznego.

5 Magdalena Fertacz, Trash story, „Dialog” 2008, nr 4.

Niezależnie zatem od tego, w jak szerokim zakresie historia staje się 
istotnym tematem dramatów, jej obecność stanowi zwykle pretekst do 
refleksji nad stanem ducha oraz świadomości bohaterów zanurzonych 
we współczesności. Staje się próbą zbadania odradzających się w pol
skim społeczeństwie traum, jednak bez wgłębiania się w ich genealogię.

Przywołany jako ujęcie kontrastowe dramat Huellego nie został wy
brany przypadkowo. Analizując mechanizm „zawłaszczania” dyskursów 
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historycznych przez język współczesności, można bowiem dostrzec dwie 
zasadnicze strategie, których specyfika uwidacznia się dobrze właśnie 
na tle Sarmacji. Wskazując w polskich dramatach na fragmentaryczność 
oraz wyrywkowość cytatów i przywołań, a także na istotny stopień ich 
rozpoznawalności jako tekstów znajomych lub zasłyszanych, choć nie- 
pozwalających na łatwą identyfikację odniesień literackich oraz histo
rycznych, zatrzymujemy się na poziomie opisu zjawisk rozpoznanych 
jako specyficzne dla nowego dyskursu dramatycznego, jaki rozwija się 
w Polsce od początku XXI wieku. Sposób funkcjonowania tej konstruk
cji staje się jaśniejszy w kontekście tekstu Huellego, który bardzo skru
pulatnie oraz z niezwykłym literackim wyczuciem konstruuje kostium 
historyczny. Istotną rolę odgrywa już sam dobór cytatów i odwołań his
torycznych. Żaden z wypowiadanych w Sarmacji tekstów nie będzie ra
czej rozpoznany przez szersze grono odbiorców jako element szkolnego 
kanonu lub kultury popularnej, która często wykorzystuje fragmenty 
kultury wysokiej. Sam Huelle na końcu dramatu umieścił zresztą spis 
wykorzystanych tekstów, co poświadcza po części, że także i on nie liczy 
na wiedzę odbiorców, która pozwoliłaby im rozpoznać przedstawiony 
w jego dramacie świat jako konstrukt składający się z literackich doku
mentów epoki. Rusztowanie stylizacji, które w przypadku cytatów funk
cjonujących we współczesnej świadomości wzmagało ekspresję wypo
wiedzi, przybliżając ją odbiorcy, w przypadku języka Sarmatów działa 
przeciwnie, podkreśla obcość, a tym samym dystans historyczny, jaki 
dzieli współczesnego czytelnika od czasów siedemnastowiecznej Polski. 
Pieczołowicie wystylizowana i spójna w perspektywie całego dramatu 
mowa postaci zwraca uwagę na aspekt estetyczny tekstu, podczas gdy 
bezpośrednie cytaty z utworów dobrze znanych skłaniają raczej do po
minięcia sfery ukształtowania języka i potraktowania ich jako być może 
nietypowych, ale swojskich gadżetów współczesnej przestrzeni dyskur- 
sywnej.

Mieszanie się różnych historii oraz perspektyw oglądu rzeczywisto
ści we współczesnym dramacie polskim odbywa się często przy wyko
rzystaniu elementów fantastycznych, które wplatają się w świat realny 
akcji. Tymczasem ten sam fantastyczny wymiar Sarmacji, zaznaczający 
się już na wstępie w postaci diabła, który przebiera się w kostiumy ko
lejnych parlamentarzystów, buduje wyraźny dystans wobec czasu histo
rycznego dramatu.
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Ciekawe, że podobna różnica w wykorzystaniu elementów fanta
stycznych ujawnia się także w zestawieniu dramatów pisanych przez au
torów kojarzonych z Pokoleniem porno... oraz grupy autorów piszących 
w latach dziewięćdziesiątych. Wysoko oceniany dramat Lidii Amejko 
Farrago z 1996 roku wprowadza postać Boga, aby perspektywę patrze
nia na świat z pozycji „najwyższego” skontrastować z doświadczeniem 
głównego bohatera, zakorzenionego mocno w realnym świecie6 7. Postać 
Boga pojawia się także w napisanej w tym samym mniej więcej cza
sie popularnej komedii Domana Nowakowskiego Ketchup Schroedera1. 
W tym jednak przypadku Bóg nie jest jedynym czynnikiem ustanawiają
cym transcendentną względem przedstawianej rzeczywistości perspek
tywę oglądu. Postacią spoza świata, w którym rozgrywa się akcja dra
matu, pozostaje także główny bohater - Klimek, były poeta, który trafia 
do agencji reklamowej. Jego początkowy dystans wobec tego typu pra
cy oraz tamtejszego środowiska podtrzymany zostaje w drugiej części 
dramatu przez przyjaciela, który przyjeżdża go odwiedzić. W rezultacie 
powstaje farsowy wizerunek funkcjonowania firmy reklamowej, która 
w ujęciu Nowakowskiego wydaje się w Polsce czymś obcym i godnym 
jedynie wyśmiania. Punktem odniesienia dla Klimka staje się postać 
Boga, który w finale dramatu pozwala mu ponownie spojrzeć na samego 
siebie z pewnego dystansu. W dramacie Nowakowskiego podkreślony 
został zatem wyraźnie dystans między perspektywą patrzenia na świat 
od wewnątrz oraz jego obrazem kształtującym się z punktów widzenia 
wyznaczanych przez porządki względem niego zewnętrzne.

6 Lidia Amejko, Farrago, „Dialog” 1997, nr 9.
7 Doman Nowakowski, Ketchup Schroedera, Elipsa 2007.

Kilka lat później fantastyka, surrealizm czy baśniowość stają się 
elementami, które w zgodny sposób zaczynają budować dyskurs współ
czesności. Mniej lub bardziej niesamowite wydarzenia przestają spełniać 
funkcję wyobcowania, wpisując się w miarę bezkonfliktowo w porządki 
spełniające normy prawdopodobieństwa i typowości. Efekt ten jest wy
nikiem strategii łączenia ze sobą różnych dyskursów, ale wypływa także 
z uwarunkowań kulturowych, w jakich te teksty powstają. Na zamazanie 
granic między fantazją a realnością wpływa coraz bardziej powszechna 
świadomość tego, że wszystkie ujęcia rzeczywistości stanowią jedynie 
tworzone przez nas fikcje. Brak pewności co do stopnia wiarygodności 
odbieranych informacji wypływa także z upowszechnienia się mediów



ZAKOŃCZENIE: POZA PORZĄDKIEM WARTOŚCIOWANIA 191

oraz rzeczywistości wirtualnej. Do tych dwóch zjawisk dochodzi jesz
cze jedna kwestia, a mianowicie sytuacja zmagania się Polaków z nową 
rzeczywistością. Wraz z nastaniem nowego wieku wydają się oni coraz 
częściej traktować ją jako swoją własną. Taki wniosek można wysunąć 
na podstawie lektury powstających w tym okresie dramatów. Ich autorzy 
nadal wykpiwają nowe zjawiska społeczne oraz poddają krytyce insty
tucje kształtującego się w Polsce porządku, ale jednocześnie nie mogą 
zdystansować się wobec nich w sposób wiarygodny. Wielu autorów, 
którzy swoją popularność zdobyli między innymi dzięki kolejnym an
tologiom wydawanym od 2003 roku, pracowało lub pracuje w korpora
cjach, telewizji lub innych instytucjach, stanowiących główny nurt życia 
zawodowego w Polsce. Korzystają oni także jak wszyscy z nowych me
diów oraz możliwości, jakie otwiera przed nimi komercjalizacja. Tym 
samym wpisują się we wzorzec wyznaczany przez pokolenie „Iksów”, 
które jako pierwsze zlekceważyło antynomię między postawą krytyczną 
a jednoczesną akceptacją otaczającej ich rzeczywistości. Nie czynią tego 
z powodu nihilizmu czy hipokryzji, ale przeciwnie, wychodząc z prze
słanek pragmatycznych i - paradoksalnie - pewnej uczciwości wobec 
świata, którego wady warto dostrzegać, ale z którego się nie zrezygnuje, 
bo przecież życie w nim może także sprawiać przyjemność.

Podobną postawę daje się dostrzec szczególnie w tekstach z antolo
gii Pokolenie porno... Krytyka instytucji społecznych, na którą zwracało 
uwagę wielu recenzentów, łączy się tu z fascynacją nową rzeczywistością 
lub przynajmniej jakimś nią zaciekawieniem. Praktyka polskich dramato- 
pisarzy nie zdradza jednak tej samej samoświadomości, jaką posiada po
kolenie „Iksów”. Podobnie jednak jak w przypadku „Iksów” w nowych 
dramatach daje się zauważyć skłonność do szerszej tolerancji zarówno 
wobec zjawisk, które potraktowane zostały krytycznie, jak i elementów 
kultury czy tradycji, które zazwyczaj mogą wydawać się niesamowite, 
niedzisiejsze czy po prostu dziwaczne. Postawa ta wyraża się między 
innymi w stosunku, jaki teksty dramatyczne wyznaczają wobec historii, 
porządku społecznego, a także form literackich. Weźmy dla przykładu 
pojawiające się w dramatach przejawy absurdu nowej rzeczywistości, 
które - choć zauważane - jednak nie wyobcowująbohaterów z otaczają
cego ich świata, jak to się działo w przypadku wcześniejszej twórczości 
absurdystów. Traktowane są jako jedno z bezsensownych, ale raczej ko
micznych i codziennych niż wrogich zjawisk współczesnego życia.
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Tak spolegliwa postawa wobec często niesamowitej wręcz rzeczy
wistości, jaką kreują polskie dramaty początku XXI wieku, pozostaje 
z jednej strony wynikiem uwarunkowań współczesnej kultury, ale z dru
giej konsekwencją sytuacji historycznej, którą wydaje się dobrze dookreś- 
lać napisany w 2008 roku dramat Masłowskiej Między nami dobrze jest*. 
Krytyczny obraz stosunku Polaków do własnej tożsamości w odczuciu sa
mej autorki jest bardziej pytaniem, badaniem tego zagadnienia aniżeli dia
gnozą. W tym sensie pozostaje krokiem na drodze do afirmacji polskości. 
W wymiarze formalnym Masłowska dokonuje jednak bardzo jednoznacz
nej negacji długiego okresu historii Polski od II wojny światowej do cza
sów współczesnych. Większość wypowiedzi bohaterek dramatu opisuje 
działania za pomocą zdań, w których wbrew domniemanej intencji ule
gają negacji te części, które stanowią o dopełnieniu pewnej czynności 
lub posiadaniu wybranego przedmiotu. Ta przewrotność językowa może 
wydawać się kontynuacją stylu znanego z poprzednich utworów autorki. 
W kontekście zaskakującego rozwiązania w finale konsekwentna negacja 
wszystkiego, co składa się na świat przedstawiony w dramacie, zyskuje 
sens głębszy aniżeli tylko stylistyczno-formalne ożywianie języka ekspre
sji. W finale dramatu okazuje się przecież, że babcia głównej bohaterki zgi
nęła w czasie bombardowania w pierwszych dniach wojny. Tym samym, 
z czego zaczyna zdawać sobie sprawę wnuczka, ani ona, ani jej matka nie 
istnieją. Ten dosłowny paradoks fabularny, w połączeniu z natrętną stra
tegią składania obrazu rzeczywistości ze zdań przeczących jej istnieniu 
lub przynajmniej wartości, odkrywa ogromną wyrwę historyczną, która 
stanowi o rozkładzie fundamentu naszej współczesnej tożsamości.

W dwupokoleniowej perspektywie, jaką wyznacza dramat Masłow
skiej, pierwszym punktem odniesienia, do którego możemy się odwołać, 
jest trauma wojennego zniszczenia, tworząca silne doznania, ale jedno
cześnie pustkę dyskursywną. Stylizowany język Osowiałej Staruszki 
(babci) okazał się skostniały nie tylko na przemiany, jakie zachodziły 
w ciągu sześćdziesięciu lat od czasu wojny. Jego poetycka egzaltacja 
nie przystaje także do samego doświadczenia wojny. Nietrudno zresztą 
dostrzec, że powtarzana przez Osowiałą Staruszkę historia wyprawy nad 
rzekę urywa się nagle, jak gdyby literacką fikcję coś przerywało. Tym 
wydarzeniem, czego możemy się domyślać, a co potwierdza finał drama-

8 Dorota Masłowska, Między nami dobrze jest, Lampa i Iskra Boża 2008. 
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tu, jest nagłe wtargniecie rzeczywistości, czyli bombardowanie przery
wające fabularną sielankę, jaką stara się podtrzymać Osowiała Starusz
ka. Wcześniej o „wielkim bum” wspomina wnuczka - Mała Metalowa 
Dziewczynka. Kiedy jednak próbuje dokończyć historię babci, przera
dza się to w absurdalne opowiadanie o „płonącym rowerze”. Sposób mó
wienia o bombardowaniu posiada zatem wyraziste cechy wyparcia, co 
potwierdzają także inne wypowiedzi w dramacie. Dyskurs wojenny, sta
nowiący jeden z fundamentów historycznej tożsamości Polaków, przera
dza się w dyskurs śmierci, wyparcia doświadczenia, tworząc pustkę, do 
której niełatwo się odnieść.

Podobny efekt rysuje się także w kontekście wizerunku pokolenia 
matki. Źródłem negacji w jej rzeczywistości jest brak stanowiący kon
sekwencję sytuacji ekonomicznej. Odczucie wszechogarniającego braku 
łączy czas akcji, przypadający na okres przemian po 1989 roku, z ży
ciem w PRL-u. Konfrontacja sytuacji życiowej środowiska, w którym 
żyje Halina, z medialnym wizerunkiem świata podkreśla rozziew mię
dzy rzeczywistością, w której żyje kobieta, a językiem jej opisu, którego 
ona używa. Nazwy wypełniające czasopisma oraz obrazy z programów 
telewizyjnych nie znajdują bowiem swoich desygnatów w świecie boha
terki. Stąd słowa, jakie zapożyczyła z dyskursu medialnego, opatruje ona 
przeczeniami, dającymi wyraz jej codziennemu doświadczeniu. Sytuacja 
notorycznego braku określała jednak także czasy PRL-u. Pod tym wzglę
dem dramat Masłowskiej łączy oba czasy historyczne, tworząc - podob
nie jak to miało miejsce w przypadku wojny - dyskurs, który trudno 
potraktować jako punkt odniesienia dla wykreowania nowej tożsamości 
oraz wizerunku Polski.

Sytuacja, jaką zarysowuje dramat Masłowskiej, stanowi zatem rodzaj 
diagnozy sposobu, w jaki postrzega historię współczesne społeczeństwo 
polskie. Diagnozy, którą można uznać za trafną, jeśli nie będziemy jej 
traktowali jako jedynego i uniwersalnego rozpoznania postawy Polaków. 
Język, jakim posługują się bohaterki jej dramatu, stanowi zatem literacki 
wizerunek dyskursów kształtujących naszą historyczną rzeczywistość od 
czasów II wojny światowej. Do takiego języka trudno się jednak odnieść. 
Wykorzystanie go jako kostiumu historycznego także pozostaje wątpli
we. Nie buduje on również porządku diachronicznego dziejów. W wielu 
dramatach współczesnych daje się zatem zauważyć odrzucenie dyskur
sów historycznych, które pozwalają na diachroniczne uporządkowanie 
dziejów narodu polskiego.
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Diagnoza przyczyn, dla których szerszy horyzont historyczny znika 
z dramatów początku XXI wieku, pozostaje próbą rozpoznania kulturo
wych uwarunkowań pewnej łatwo zauważalnej praktyki dramatopisar- 
skiej. Praktyki, która polega na rezygnacji z bardziej pogłębionych kon
frontacji z historią czy na próbach jej nowego uporządkowania w celu 
określenia własnej tożsamości. Ich miejsce zajmuje swobodne wplata
nie elementów czasu przeszłego w przestrzeń wydarzeń współczesnych 
w taki sposób, aby wydawały się one prawie naturalnymi elementami 
nowej rzeczywistości. Takie rozwiązanie nie stanowi jednak nieodwra
calnego trendu „niechęci” wobec historii. Przeciwnie, temat przeszłości 
ujawnia się w dramatach kilku ostatnich lat z coraz większym natęże
niem. Także za sprawą kolejnych warsztatów Laboratorium Dramatu, 
które coraz dogłębniej eksplorują przestrzeń historyczną naszego kra
ju9. Wydaje się zatem, że proces odzyskiwania własnej historii w pol
skim dramacie XXI wieku wymagał uprzedniego odbudowania poczucia 
wspólnoty, wyrastającego z rozpoznania współczesnego dyskursu dra
matycznego jako języka współczesnej rzeczywistości.

9 Temat historii oraz refleksji nad różnymi wymiarami tożsamości Polaków towarzy
szył warsztatom Laboratorium Dramatu od samego początku. W ostatnich latach po
jawiło się jednak wyraźnie stematyzowane pola zagadnień. W 2007 roku warsztaty 
zaowocowały falą tekstów na temat historii Żydów: Walizka, Burmistrz, Żyd, Mykwa, 
Przylgnięcie. Ostatni warsztat z 2009 roku poświęcony wybranym epizodom okre
su I Rzeczpospolitej w swoim tytule podkreślał wymiar historyczny prowadzonych 
prac, które odbywały się pod hasłem „Sztuka Dialogu z Historią”.

3. Lokalna współczesność

Osłabienie dyskursu historycznego w dramatach starających się 
kreślić wizerunek dzisiejszej Polski określa specyfikę funkcjonowania 
nowego dyskursu dramatycznego w relacji do pewnego porządku usank
cjonowanego upływem czasu. W wymiarze synchronicznym trudniej 
dookreślić sposób zarysowywania się słabego dyskursu ze względu na 
mniejszą wyrazistość punktu odniesienia, a zatem dyskursów mocnych. 
Współczesność, która jest poniekąd porządkiem bardziej naturalnym od 
pozostałych, sama z siebie wydaje się składać ze słabych dyskursów.

Punktem wyjścia dla opisu dramatów, które pojawiły się pod szyl
dem Pokolenie porno..., była kategoria prowokacji. Zarówno Pawłow
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ski, jak i część autorów dramatów wspominają o intencji pisania takich 
tekstów, wobec których odbiorca nie będzie mógł przejść obojętnie. 
Postulat ten powtarzał założenia angielskich brutalistów czy, dokładniej 
mówiąc, twórców nurtu in-yer-face. Zgodnie więc ze swoim angielskim 
pierwowzorem polskie dramaty powinny w sposób agresywny prowo
kować rodzimą publiczność, zmuszając ją „przemocą” do refleksji nad 
przedstawianą współczesną rzeczywistością. Tak zdecydowany cel 
mógłby prowadzić do stawiania jednoznacznych diagnoz społecznych 
oraz kulturowych. Tak się jednak nie stało. Pojawiające się w tekstach 
prowokacje zmierzają w większym stopniu do przyciągnięcia uwagi od
biorcy aniżeli do ustanawiania nowej antyestetyki. Wulgarny język oraz 
liczne kolokwializmy stanowią raczej sygnał codzienności niż materiał 
składający się na fundament estetycznego buntu. W warstwie obrazowej 
polskim dramatom daleko do scen wysysania oczu lub gwałtów doko
nywanych nożem. Wypełniają je za to obrazy, które wprawdzie łamią 
tabu lub przekraczają granice, jednak nie tyle szokują, ile budzą wstyd, 
zażenowanie, czasem zaskoczenie, że sztuka słowa opisuje rzeczy tak 
banalne. Poetyka prowokacji przeradza się zatem w poetykę codzienno
ści, tej nieodkrytej. Czasem ze względu na jej zbyt banalny charakter, jak 
w przypadku opisywania podróży do łazienki z zamkniętymi oczami, 
aby zapobiec wybudzaniu się ze snu; czasem z powodu jej obrzydliwo
ści, choć przecież mało prowokacyjnej, jak choćby plastyczne opisy dłu
bania w nosie; wreszcie ze względu na jedno z ostatnich chyba w naszej 
kulturze tabu, które zobowiązuje nas do zachowywania absolutnej deli
katności wobec innych, zwłaszcza bliskich nam osób. Niechęć syna do 
matki w dramacie Fertacz Kurz nie wyrasta z jego odmiennego doświad
czenia czy walki o własną niezależność, ale z tak „niedramatycznych” 
zjawisk jak brzydki zapach rodzicielki, kiedy ta stara się przytulić swoje 
dziecko.

Efekt prawdy czy realizmu rodzi się zatem w tym przypadku z pod
jęcia szerokiego zakresu tematów do tej pory w twórczości dramatycznej 
omijanych, także ze względu na ich nikły potencjał konfliktogenny. Zgo
da na słaby dyskurs dramatyczny pozwala jednak na ich wydobycie na 
światło dzienne, na włączenie ich jako relewantnych elementów budowy 
dramatu i przedstawianego w nim świata.

To dość banalne w gruncie rzeczy rozpoznanie wskazuje na bogac
two tematów, również tych nowych na gruncie twórczości dramatopisar- 
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skiej. Dzięki nim wizerunek przedstawianej rzeczywistości staje się wia
rygodny, bo niewyselekcjonowany10. Stanowi również podstawę słabości 
dyskursu. Wielość ujęć i zagadnień sprawia wrażenie pewnej przypad
kowości, która prowadzi do sytuacji łudzącej brakiem wyraźnego stano
wiska ideologicznego. Stosunek autorów do rzeczywistości wyłaniającej 
się z ich tekstów dramatycznych posiada jednak jeszcze jedną istotną 
cechę, łączącą się w pewnym stopniu z różnorodnością podejmowanych 
tematów. Jest nią fascynacja współczesnością, która sprawia, że elemen
ty składające się na jej obraz przedstawiane są z fetyszystycznym wręcz 
upodobaniem. Tym samym w znacznym stopniu przestająbyć przedmio
tem refleksji lub wyrazem czyichkolwiek poglądów, a stają się dowodem 
uczucia radości obcowania z nowym językiem, konwencją społeczną 
czy skrywaną pod zasłoną tabu drobną tajemnicą. Niezależnie zatem od 
tego, czy dany wizerunek, dialog lub zdarzenie uznane zostaną przez 
odbiorców za specyficzne dla XXI wieku, czy raczej charakterystyczne 
dla czasów przeszłych, w pierwszym rzędzie stanowią one przedmiot 
zabawy, wyrwany element z atrakcyjnej mozaiki, która tworzy obraz 
współczesności.

10 Pisząc o „niewyselekcjonowanym” wizerunku świata, zwracam uwagę na pewien 
efekt braku takiego doboru, wypływający ze wspomnianego bogactwa tematów po
dejmowanych przez dramaty. Selekcja jednak istnieje i nietrudno wskazać na powta
rzające się motywy czy przestrzenie społeczne, które cieszą się większym od innych 
zainteresowaniem.

Mozaikowatość i wyrywkowość znajdujątakże potwierdzenie w wy
raźnej tendencji do zamykania się tekstów dramatycznych na szerszy ho
ryzont oglądu przedstawianych zagadnień oraz zjawisk. Polska w ujęciu 
młodych dramatopisarzy to przede wszystkim Polska lokalna. To także 
zbiór miejsc, które ograniczają się do swojej lokalności. Zwracając uwa
gę na lokalność jako cechę charakterystyczną dla rzeczywistości kształ
towanej przez znaczącą część polskich dramatów, trudno nie zaważyć, 
że kategoria ta stanowi jeden z kluczowych terminów współczesnego 
dyskursu geopolitycznego. Kwestia ta zaś jest o tyle ciekawa, że w przy
padku rozważań nad sytuacją światową pojęcie lokalności stanowi dia
lektyczny kontrapunkt dla procesów oraz ideologii globalizacji. Coraz 
silniejsze zamykanie się pewnych kultur, a jednocześnie uwyraźnianie 
ich tożsamości łączy się z reakcją na agresywny globalizm. W przypadku 
polskich dramatów lokalność kształtuje się prawie w całkowitym ode
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rwaniu od uniwersum świata zewnętrznego. „Polska lokalna” oznacza 
zatem całkowite niemalże skupienie się na sobie i swoim otoczeniu. Ta 
jednobiegunowa perspektywa prowadzi do koncentracji na aspektach 
lokalności, ale jednocześnie zaciera jej specyfikę. W konsekwencji po
wstaje obraz o wyraźnych granicach, ale jednocześnie zatartych cechach 
własnych. Członkowie poszczególnych lokalności, jakie zarysowują się 
w dramatach, odpowiadając na pytanie, skąd pochodzą, mogliby - para
frazując podtytuł dramatu Alfreda Jarry’ego - odpowiedzieć dość para
doksalnym sformułowaniem: stąd, czyli znikąd.

Zamknięcie się w granicach lokalnej perspektywy oglądu świata sta
je się zjawiskiem dość specyficznym także w kontekście żywego kon
tekstu kultury medialnej. Jej wpływ na procesy globalizacyjne opisał 
w 1964 roku Marshall McLuhan. Nie chodzi zresztą jedynie o prosty 
dostęp do informacji z różnych stron świata czy poczucie wspólnoty, 
ale także o nachalne wymuszanie przez media naszego zaangażowania 
w sprawy innych. „Nie możemy - konstatuje McLuhan - być już zawar
ci, w politycznym znaczeniu ograniczonych stosunków społecznych. Te
raz, za sprawą elektrycznych środków przekazu, jesteśmy, zaangażowa
ni (zamieszani) w życie innych, podobnie jak oni w nasze”". Tymczasem 
w polskim dramacie media spełniają funkcję przeciwną. Funkcjonują bo
wiem bądź jako narzędzie otwarcia się na subiektywną perspektywę oglą
du rzeczywistości (np. Absynt), bądź jako rodzaj totemu, wokół którego 
koncentruje się życie bohaterów (np. Requiem dla gospodyni). Pozwalają 
zatem na skoncentrowanie uwagi na sobie i najbliższym otoczeniu.

4. Metafora modularnej multimedialności

Media oraz korporacyjny porządek pracy uwypuklają jeszcze jeden 
drobny, acz znaczący aspekt nowoczesnej rzeczywistości, jakim jest 
profesjonalizacja. Ujawnia się ona także w biograficznym kontekście 
nowych dramatów. Dla pewnej części autorów pisanie różnego typu 
scenariuszy stanowi ich codzienną profesję. Inni pisują dramaty na za
mówienie. Większość uczestniczy w warsztatach pozwalających na roz
wijanie umiejętności tworzenia coraz lepszych tekstów dramatycznych. * 

11 Marshall McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka, tłum. Natalia 
Szczucka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2004, s. 34.
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Sam rozdział porządku estetycznego i profesjonalnego, którego można 
by dokonać w oparciu o analizę tekstów, jest zadaniem dość trudnym 
i niepewnym co do ostatecznych efektów. Bez wątpienia jednak pojęcie 
profesjonalizacji stanowi kategorię kształtującą odbiór współczesnych 
dramatów polskich. Wspominam zaś o tym dlatego, że w odróżnieniu 
od kategorii estetyzacji przyczynia się ona do wytwarzania dyskursu 
słabego. Profesjonalizacja oznacza bowiem wprowadzenie standaryzacji 
w miejsce podmiotowej perspektywy oraz zastąpienie wybranego ujęcia 
rzeczywistości obowiązkową procedurą. Obraz świata tworzony zgodnie 
z oczekiwanym standardem nie pozostaje oczywiście obojętny ideolo
gicznie, ale sama idea profesjonalizacji taki właśnie zobiektywizowany 
proces wytwarzania rzeczywistości sugeruje.

Rozważania nad obecnością dyskursów medialnych we współczes
nej przestrzeni kulturowej, w szczególności zaś nad ich wpływem na 
dyskurs dramatyczny, wskazują na wyraźną przewagę starszej techno
logicznie telewizji. Sposoby korzystania z informacji oraz nowe formy 
zachowań społecznych wciąż kształtowane są w głównej mierze przez 
programy telewizyjne. O przewadze telewizji nad Internetem świadczą 
także wciąż większe dochody z reklamy, jakie osiąga się w Polsce. Na 
gruncie ekonomicznym sytuacja ulegnie zapewne w najbliższym czasie 
zmianie, jednak dla analizy dyskursów medialnych kluczowym zjawi
skiem pozostaje proces wzajemnego przenikania się funkcjonujących 
do tej pory oddzielnie mediów, które zaczynają kreować przestrzeń 
w coraz większym stopniu multimedialną. Portale internetowe coraz czę
ściej tworzą swoje własne telewizje, zaś programy telewizyjne korzystają 
z możliwości nawiązywania kontaktu z odbiorcami za pomocą Intemetu 
lub dzielą swój jednorodny do tej pory ekran na mniejsze okienka informa
cyjne, które towarzyszą głównemu przekazowi. Przykładów tego rodzaju 
transferów można by wskazać znacznie więcej, najważniejszy pozostaje 
jednak proces integracji rozdzielnych do tej pory mediów, który sprawia, 
że tradycyjna multimedialność nabiera charakteru modułowego.

Pojęcie modułowości wprowadza do opisu nowych mediów Ma- 
novich, za jego model biorąc konstrukcję popularnej strony interneto
wej, która składa się z licznych oddzielnych elementów: „Każdy z nich 
jest dostępny niezależnie od strony, w skład której wchodzi”12. Jednak 

12 Lev Manovich, op. cit., s. 94.
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konwencja rządząca siecią internetową skłania nas do przekonania, że 
moduły przynależą do strony, która nam je udostępnia. W ten sposób 
powstaje wrażenie, że poszczególne elementy stanowią jedynie część 
pewnej większej całości, podczas gdy od strony technologicznej mamy 
do czynienia z niezależnymi obiektami o znacząco odmiennym charak
terze. W ostatnim zdaniu wstępu Manovich zwraca się do czytelników: 
„Witajcie w hybrydycznych czasach”13, ale dalsza lektura jego książki 
skłania do określenia tychże nowych czasów raczej mianem modułowej 
multimedialności. Hybryda przestaje bowiem budzić ekscytację, stając 
się czymś, czego jesteśmy świadomi, ale co jednocześnie umyka naszej 
uwadze.

13 Ibidem, s. 15.

Podobny mechanizm łączenia różnorodnych elementów daje się do
strzec także w dyskursie dramatycznym. Kontaminacja dyskursów, form 
estetycznych lub posługiwanie się montażem to zabiegi, których odbior
cy są świadomi, lecz które nie budzą już większych emocji. Z jednej 
strony dramatopisarze niezwykle sprawnie konstruują (a nie konfrontują 
czy zszywają itd.) swoje utwory z różnorodnych elementów. Z drugiej 
strony gwałtowne przesunięcia oraz przemiany w kształtującej naszą 
świadomość odbiorczą przestrzeni medialnej przyczyniają się do osła
bienia literackich prowokacji, polegających na nieoczekiwanych zesta
wieniach różnych form ekspresji.

Medialne zjawiska oraz dyskursy stanowią bardzo ponętny zasób 
pojęć, które mogą służyć jako modele lub metafory obserwowanych 
dziś zjawisk społecznych. Celem niniejszej książki pozostaje jednak 
poszukiwanie relewantnych relacji między wyróżnionymi przekrojami 
kulturowymi w celu tworzenia panoramy określającej specyfikę nowego 
dyskursu dramatycznego. W przypadku technologii komunikacyjnych 
obecna w dramacie polskim tendencja do zamykania akcji dramatycznej 
w przestrzeni lokalnej pozwoliła dostrzec sprzeczną z tezami teoretyków 
funkcję mediów w konstruowaniu świata przedstawionego. W odniesie
niu do zagadnienia tożsamości, leżącego u podstaw dyskursu pokole
niowego, media oraz lokalność współtworzą nową perspektywę refleksji 
nad miejscem jednostki w otaczającej ją rzeczywistości.

Koncentracja na najbliższym otoczeniu zostaje wzmocniona poprzez 
uwypuklenie podmiotowego głosu jednostki, który stoi w opozycji do 
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potocznego wyobrażenia dramatu jako formy podawczej opartej na dia
logu, a tym samym konfrontacji z innymi. W wielu dramatach pisanych 
w ostatniej dekadzie funkcję prymamą zyskują natomiast monologi, 
narracje oraz porządek wydarzeń, który daje się tłumaczyć perspekty
wą jednego z bohaterów lub nadrzędnego podmiotu tekstowego. Takie 
rozpoznanie mogłoby sugerować zbliżenie tychże tekstów do estetyki 
postdramatycznej. Jednak jednogłosowość nie przeradza się w lirycz
ną wypowiedź, która tradycyjną akcję dramatyczną zastępuje układem 
uwypuklającym rytm, czasowość, stan, atmosferę czy obecność, jak to 
się dzieje w przypadku utworów negujących tradycyjną estetykę dra
matu. Jednogłosowość, często o cechach mowy poetyckiej, nie służy 
też raczej dotarciu do głębi ludzkiej świadomości, nie ogranicza się do 
uprawomocnienia nieoczekiwanych rozwiązań w konstrukcji przebiegu 
zdarzeń. Pozwala natomiast na subiektywny dobór tematyki oraz uwie
rzytelnia arbitralną perspektywę stanowienia obrazu rzeczywistości. 
Świat, jaki zarysowuje się w poszczególnych tekstach dramatycznych, 
posiada często przynajmniej zarys uporządkowanej struktury. Jednak 
wszelkie jego analizy w bardziej uniwersalnym wymiarze są podawane 
w wątpliwość ze względu na wyraźne sygnały, że mamy do czynienia 
z subiektywną - a zatem w pewnym sensie nieuporządkowaną - wersją 
rzeczywistości. Próbie wyciągania bardziej trwałych wniosków lub za
sadniczym ujęciom krytycznym często przeciwdziała także liryczno-na- 
iwny ton komentarza, jaki wobec całości wydarzeń formułują ich główni 
bohaterowie.

Podporządkowanie różnych dyskursów jednemu głosowi możliwe 
jest dzięki opisywanemu wcześniej zjawisku multimedialności, gdzie 
granice poszczególnych dyskursów zacierają się w ramach całościowej 
ramy kompozycyjnej. Samo zaś uwypuklenie indywidualnego głosu jako 
podmiotu porządkującego dyskurs dramatyczny pozwala na osłabienie 
płynących z analizy wniosków, ujmowanych w formie dyskursów moc
nych. Zastosowana wcześniej metafora multimedialności modułowej 
dobrze opisuje także sytuację krytycznej interpretacji omawianych dra
matów. Próby odkrycia ich subwersywnego potencjału lub zamierzonej 
demaskacji zastygłych modeli kulturowych prowadzone są bowiem czę
sto w porządku przekrojowym. Poszczególne zagadnienia rozpoznawane 
są zatem przez analizujące je osoby w całej serii utworów, ale głównie 
jako ich fragmenty. Rzadziej udaje się przeprowadzić analizę ukazują
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cą konsekwentne podporządkowanie całości dramatu postawionej tezie 
krytycznej. Bowiem dramaty jedynie symulują całościową konstrukcję, 
podczas gdy - jak to sugerują analizy przekrojowe - składają się z nie
zależnych elementów. Taki sam mechanizm rządzi siecią internetową, 
z której możemy wyłuskać obiekty jednego rodzaju i wyświetlić razem 
na ekranie14. Dyskurs słaby dopuszcza zatem systematyczny rozbiór 
swej własnej struktury w ramach wyrazistych metodologii badawczych. 
Taki rodzaj postępowania prowadzi jednak do efektów, które wydają się 
oderwane od zasadniczego przedmiotu badań, jeśli za taki przyjmiemy 
pojedynczy tekst dramatu. Rozpoznanie wpływów oraz wyodrębnienie 
kodów, z których zbudowany został dany utwór, w tradycyjnym para
dygmacie badawczym prowadzi do ustalenia sensów wypływających 
z analizy zarysowujących się relacji intertekstualnych. Natomiast 
w przypadku dyskursu słabego, specyficznego dla współczesnych pol
skich dramatów, wyodrębnienie poszczególnych elementów, z których 
się on składa, prowadzi często do zerwania więzi pomiędzy całością 
badanego tekstu a jego częścią składową. Odwołując się do metaforyki 
informatycznej, można powiedzieć, że każdy z takich aktów rozpoznania 
źródła przenosi nas na obcą stronę, odkrywając jej niezależność wobec 
strony głównej (tekstu analizowanego dramatu).

11 Ibidem, s. 96.

Wpisujące się w ramy dyskursu słabego współczesne polskie drama
ty wydają się tworzyć istotne ujęcia współczesnej rzeczywistości, przede 
wszystkim jako obrazy całościowe, które wchłaniają wszelkie kulturowe 
symbole oraz konwencje, lecz się z nimi nie konfrontują. Nawet jednak 
i te obrazy Polski przełomu XX i XXI wieku, jakie tworzone są przez 
teksty dramatów młodych autorów, nie mogą być łatwo zakwalifikowane 
jako ujęcia istotne i wiarygodne. Niepewność wszelkich rozstrzygnięć 
stanowi bowiem jedną z zasadniczych cech dyskursu słabego. W jego 
ramach pytanie o prawdę lub właściwy sposób postępowania staje się 
nieadekwatne. Dyskurs słaby funkcjonuje bowiem w rzeczywistości sy
mulacji, która nie tylko rozmywa granice między prawdziwym a fikcyj
nym (wirtualnym), ale - co ważniejsze - podważa sens prób dokony
wania tego rodzaju rozstrzygnięć. Technologie symulacji prowadzą do 
wytwarzania hiper-rzeczywistości, o której Jean Baudrillard piszę, że 
jest lepszą (bardziej pożądaną we współczesnym świecie) wersją real
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nego świata. Nauka i technologia odzyskują dla nas historię, która oka
zuje się zmartwychwstałą, lepszej jakości wersją przeszłości. Teza Bau
drillarda o końcu nakierowanego na historię porządku akumulacyjnego13 
dobrze oddaje pewne cechy współczesnego dyskursu dramatycznego, 
który wydaje się nie tyle odwoływać do przeszłych form oraz wydarzeń, 
ile tworzyć ich własne, teraźniejsze wersje. Pytanie zatem o wierność 
lub udatność naśladownictwa staje się nieadekwatne wobec zachwytu 
nad nową rzeczywistością, składającą się z profesjonalnie układanych 
w jednej linii zjawisk najnowszych oraz historycznych.

15 Por. Jean Baudrillard, Symulakry i symulacja, tłum. Sławomir Królak, 
Wyd. Sic! 2005, s. 16.

Słaby dyskurs dramatyczny nie rozwija się wedle jednej dominującej 
zasady lub ich spójnego katalogu. Alienująca reguła symulacji współist
nieje w nowych polskich dramatach z mocno podmiotową perspektywą. 
Perspektywa ta, jak już zaznaczałem, nie jest stała. Znajduje się w ciąg
łym ruchu po przestrzeni specyficznego labiryntu akcji, który określają 
nie tylko zaskakujące zawiłości rozwoju wydarzeń, ale także nagłe prze
skoki pomiędzy różnymi porządkami kształtującymi utwór literacki. Ta 
wielowymiarowość nie wyczerpuje jednak opisu natury labiryntu, który 
w epoce nowych mediów można by nazwać labiryntem interaktywnym. 
Nie jest on bowiem obojętnym ciągiem ścieżek i zakamarków, ale struk
turą, która kusi odbiorcę wciąż atrakcyjnymi propozycjami projekcji, 
identyfikacji czy jej uporządkowania, w celu odnalezienia drogi wyj
ścia. Próba podążenia jedną z sugerowanych ścieżek prowadzi jednak 
do rozmycia struktury reszty tekstu lub takiej zmiany układu zależności 
pomiędzy elementami dyskursu dramatycznego, że to, co wydawało się 
rozwiązaniem, staje się teraz przedmiotem wątpliwości. W tym zatem 
sensie labirynt ten posiada strukturę interaktywną, a jednocześnie zdrad
liwą.

Odwoływanie się do tradycyjnych mechanizmów wytwarzania fikcji 
literackiej w wielu polskich dramatach początku XXI wieku nie stano
wi zatem efektu powrotu wiary w moc iluzyjną dyskursu literackiego. 
Świadomość braku możliwości odrodzenia się wielkich narracji towa
rzyszy zarówno bohaterom dramatów, jak i ich autorom. Ta świadomość 
oraz zmiany kulturowe, które podważają wagę pytań o prawdę, normy 
czy właściwy sposób przedstawiania i interpretacji, pozwalają na wyko



ZAKOŃCZENIE: POZA PORZĄDKIEM WARTOŚCIOWANIA 203

rzystywanie tradycyjnych narzędzi uwodzenia odbiorcy do budowania 
dyskursu słabego.

Choć polskie dramaty wytwarzają świat udający analogon naszej 
rzeczywistości oraz odwołują się do tradycyjnych form budowy akcji 
i postaci, wymykają się zasadniczym pytaniom od wieków określającym 
tę formę twórczości literackiej; pytaniom, które lokują dramat w sferze 
mocnych dyskursów, dających odpowiedzi lub przynajmniej dramaty
zujących zagadnienia określające istotne sfery naszego życia. Opisywa
ny przez znawców współczesnego dramatu rozpad tożsamości, kolejne 
kryzysy języka czy niepewność ontologiczna nie prowadzą do negacji 
dyskursu dramatycznego jako języka problematyzującego wymienione 
zagadnienia. Analizując twórczość dramatyczną Augusta Strindberga, 
Samuela Becketta oraz Tadeusza Różewicza, Anna Krajewska używa 
metafory błądzenia dla opisania rysującej się w ich utworach egzysten
cjalnej sytuacji człowieka. Odwołuje się zatem do obrazu bliskiego me
taforze labiryntu. Brak wyjścia, który determinuje sytuację bohaterów, 
zostaje przez nią zinterpretowany konsekwentnie jako brak możliwości 
osiągnięcia celu, decydujący o mizerii ludzkiego losu. Błądzenie stanowi 
dla Krajewskiej model doświadczania tego, „co w człowieku najcenniej
sze, jest próbą dążenia do osiągnięcia nieosiągalnego, uporczywą walką, 
zmaganiem z pełną świadomością omylności własnych kroków”16.

16 Anna Krajewska, Dramat współczesny. Teoria i interpretacja, Wydawnictwo 
Naukowe UAM 2005, s. 147.

Tymczasem w dramacie o „słabym porządku strukturalnym” brak 
wyrazistego modelu rzeczywistości nie mobilizuje do heroicznej posta
wy, nie prowadzi też do nihilistycznego trwania w melancholii. Słaba 
struktura dyskursu dramatycznego zakłada bowiem także słabość swoich 
własnych celów oraz funkcji. Odpowiedź na pytania o tak dotychczas 
ważne zagadnienia, jak na przykład tożsamość lub jej brak we współ
czesnym świecie, będzie przypominała reakcje przedstawiciela „pokole
nia X” na krytykę jego bezładnej fryzury: „A... fryzjer, ok... znowu 
zapomniałem!”. Podobnie słaby dyskurs pozwala autorom dramatów 
uchylić się od obowiązku odpowiedzi na pytania istotne dla tradycyj
nych porządków kulturowych. W czasach coraz powszechniejszej po
dejrzliwości odbiorców każda możliwa odpowiedź okazuje się bowiem 
wątpliwa lub co najmniej mało wiarygodna.
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