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Ile absurdu w postkomunizmie? 
Najnowszy polski dramat a twórczość Mrożka

Mówiąc o absurdzie we współczesnym świecie, przede wszystkim 
takim, jak go zarysowują utwory dramatyczne, trzeba wprowadzić pew
ne doprecyzowania, które pozwolą posłużyć się tą nadzwyczaj bogatą, 
ale w konsekwencji zbyt pojemną kategorią. Z jednej strony ogromna 
popularność terminu, który upowszechnił w swojej książce The Theatre 
of the Absurd Martin Esslin, z drugiej zaś codzienne, potoczne stoso
wanie określenia „absurdalny” sprawiają, że kwalifikowanie tekstów 
dramatycznych jako absurdalnych staje się nader łatwe. Uściśleniu per
spektywy, w jakiej zamierzam przyjrzeć się obrazowi Polski zawartemu 
we współczesnych dramatach, nie pomaga również przyjęcie za punkt 
odniesienia twórczości Sławomira Mrożka. Jej różnorodność oraz nie
chęć samego autora do „wrzucania go do wspólnego worka z absurdem” 
powoduje, że jego utwory nie dają wcale drogowskazu dla interpretato
rów. Przypominają one raczej ruchome piaski, na których łatwo ugrzę
znąć, zbyt łatwo krocząc drogą oczywistych odwołań, czy wzorców 
Mrożkowego absurdu. Bez Mrożka z kolei o absurdzie mówić się nie 
da, a nawet nie wypada. Każda refleksja o otaczającym nas absurdalnym 
świecie sumuje się przecież w konkluzji „zupełnie jak z Mrożka”. Tym 
samym jednak bogatą twórczość pisarza uzupełnia się o niekończącą się 
kolekcję tego, co absurdalne, nonsensowne lub czasem jedynie zaskaku
jące. Zasadność uwzględnienia rzeczywistości pozaliterackiej w konsty
tuowaniu tego, co absurdalne, potwierdza także koncepcja określająca 
twórczość Mrożka jako absurdalno-realistyczną. Niezależnie natomiast 
od akademickich prób określenia właściwej relacji między tkanką lite
racką a porządkiem naszego codziennego życia, wydaje się, że bez prze
konania, iż utwory Mrożka mówią o świecie takim, w jakim kiedyś żyli 
jego ówcześni czytelnicy, tracą one swój charakter absurdu, pozostając 
jedynie intelektualnymi ćwiczeniami bez żadnego głębszego echa.
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Dlatego właśnie, przymierzając kategorię dramatu absurdu do współ
czesnych utworów młodych polskich dramatopisarzy, zdecydowałem się 
umieścić swoje rozważania w szerszym kontekście polityczno-społecz
nym. Wyznacza go obraz współczesnej oraz przeszłej rzeczywistości, 
która ukształtowała wizerunek polskiego absurdu, a była nią rzeczywi
stość wczesnego PRL-u. Epoki niby już dawno minionej, ciągle jednak 
pobrzmiewającej wokół nas złowrogim określeniem „postkomunizm”. 
Skoro więc w publicznym dyskursie powraca sugestia o tym, że Polacy 
nadal nie zrzucili z ramion pozostałości minionego systemu, warto za
dać sobie pytanie, czy przypadkiem tu i ówdzie, w naszej rzeczywistości 
nie zamajaczy Mrożkowy słoń lub’też oddany policyjnej służbie prowo
kator i na ile zjawiska, kiedyś reprezentatywne dla specyfiki życia za 
żelazną kurtyną, stanowią atrakcyjny czy też ważny element współcze
snej rzeczywistości dla pisarzy starających się, jak kiedyś Mrożek, pisać 
o współczesnej im Polsce.

Samo pojęcie postkomunizmu wymaga kilku słów wyjaśnienia, któ
re pozwolą lepiej zakreślić kulturowo-społeczny horyzont tego zjawi
ska. Postkomunizm sytuuje się bowiem w naszym kraju głównie w prze
strzeni dyskursu polityczno-partyjnego. Używany jako inwektywa 
wobec politycznych przeciwników, funkcjonuje także jako kategoria 
opisu przemian w Polsce po roku 1989; przemian, które eliminując sta
re mechanizmy wyłaniania władzy, zachowały jednak dawną hierarchię 
w postaci tzw. nomenklatury. Patrząc z szerszej perspektywy, często tej, 
jaką daje zewnętrzny punkt widzenia na nasz kraj, mieszanie się starego 
z nowym odbywa się bez ingerencji politycznych sił i strategów, obej
mując całość kulturowego wymiaru życia społecznego. Również i w tym 
przypadku określenie postkomuniem wskazuje na negatywne pozostało
ści dawnego reżimu, w rzeczywistości jednak wiele podobnych zjawisk 
uda się zaobserwować także i w krajach o rozwiniętej już demokracji. 
Zasadnicza różnica tkwi natomiast nie w ich ilości, ale w pamięci PRL-u, 
która kształtuje świadomość dużej części społeczeństwa, stając się natu
ralnym odniesieniem dla zjawisk, które wciąż przypominają ułomności 
dawnego systemu. Przyjmując zatem pojęcie „postkomunizm” za klu
czowe określenie współczesnej rzeczywistości, myślę z jednej strony 
o prostym, choć czasem zaskakującym, przemieszaniu pozostałości po 
świecie realnego socjalizmu ze światem konsumpcjonizmu, z drugiej zaś 
o społeczeństwie, które - chcąc nie chcąc - ocenia współczesną mu rze
czywistość przez pryzmat swoich PRL-owskich doświadczeń.
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W zarysowaną relację między przeszłością a teraźniejszością wpi
suje się także stosunek współczesnych tekstów dramatycznych do twór
czości Sławomira Mrożka. Paradoksy, absurdy czy życiowe nonsensy to 
kategorie w dużej mierze ponadczasowe, można zatem oczekiwać ich 
obecności także w dzisiejszych literackich ujęciach naszej rzeczywisto
ści. Czy jednak poczucie absurdu jest takie samo jak wtedy, gdy na świa
tło dzienne wydobywały go teksty Mrożka? Jakie są jego źródła? Jakie 
relacje łączą go z twórczością klasyka polskiej literatury absurdu? Na 
te właśnie pytania postaram się poszukać odpowiedzi w dalszej części 
mojego tekstu.

Przyglądając się szerokiej gamie współczesnych dramatów o Polsce, 
w większości z nich zapewne Odnajdziemy jakieś ślady absurdu. Poszu
kując jednak jego specyfiki lub szczególnego miejsca w obecnym po
rządku kulturowym, chciałbym zaproponować przyjrzenie się tym 
dramatom, które stwarzają możliwość zestawienia ich ze względu na 
wybrane aspekty z tekstami Mrożka. Pierwszym krokiem w selekcji bę
dzie zatem dość intuicyjne wrażenie absurdu, którego charakter - czy też 
wpływ - na określenie specyfiki współczesnych tekstów dramatycznych 
powinien ujawnić się w porównaniu z twórczością Mrożka.

Tekstem, od którego chciałbym zacząć, jest dramat Macieja Kowa
lewskiego Miss HIV'. Na absurdalność zawartego w nim obrazu współ
czesnego „reality show”, w czasie którego - zgodnie z regułami tego ga
tunku - uczestniczki opowiadają wzruszające historie o tym, jak zaraziły 
się śmiertelną chorobą, zwrócił moją uwagę jeden ze studentów. W swo
jej pracy dowodził absurdu życia wyalienowanych przez władzę mediów 
jednostek oraz eksplorował zagadnienie wolności wyboru. Mnie jednak 
ciekawszy wydał się sam tytuł dramatu, który niepokojąco przypomi
nał mi umieszczenie hasła „Niech żyje” na trumnie bohatera jednego 
z opowiadań Mrożka, Cichy współpracownik1 2. Rzecz jasna, przypisanie 
szczególnej roli samemu tytułowi dramatu Kowalewskiego ogranicza 
możliwość wyłuszczenia całości absurdu, ujawnionego w historii me

1 M. Kowalewski, Miss HIV, [w:] Madę in Poland. Dziewięć sztuk teatralnych 
z Polski. Tom drugi bestsellerowej antologii „Pokolenie porno", red. H. S u ł e k, 
Kraków 2006.
2 S. M r o ż e k, Cichy współpracownik, [w:] idem, Opowiadania: 1953-1959, t. 9, 
Warszawa 1998.



210 WOJCIECH BALUCH

dialnej hucpy, jaką staje się przedstawiony w dramacie konkurs. Ajednak 
sam nonsens zawarty w tytule dramatu, a jednocześnie odbywającego 
się w nim konkursu odsłania pierwsze z podobieństw pomiędzy PRL- 
owską propagandą a rzeczywistością. Medialne slogany oraz przedsię
wzięcia stały się bowiem dla nas rzeczywistością bardziej naturalną niż 
ta za oknem, przez które bohater opowiadania Cichy współpracownik 
dostrzegł zaskakujące hasło na trumnie. Sam pomysł organizowania ta
kiego konkursu może być - jak mówi Kowalewski - albo mądry, albo 
kompletnie absurdalny, jednak nonsens jego nazwy oraz urzędowy entu
zjazm dla propagowania pozytywnych postaw łączy obserwacje świadka 
nieoczekiwanego konduktu z opowiadania Mrożka z publicznym telewi
zyjnym show, jakie przed oczami czytelnika zarysowuje Kowalewski.

Dobrze zharmonizowana brzmieniowo nazwa Miss HIV łudzi swo
ją estetyką hasła reklamowego, zaś zobowiązanie, jakie nakłada na nas 
bezdyskusyjna akceptacja dla wszelkich przedsięwzięć o charakterze 
afirmacyjnym, onieśmiela ewentualnych krytyków tego dość nieco
dziennego pomysłu. Tymczasem w rzeczywistości HIV to - nie mniej 
nie więcej - nazwa wirusa, który w tytule konkursu jest o tyle na miej
scu, co pomysł wyborów Mr chlamydia czy Miss gruźlicy. Ajednak Miss 
HIV brzmi lepiej i jakoś tak bardziej medialnie. Zdziwienie, jakie może 
wywoływać pozostaje natomiast doświadczeniem jednostki wyalieno
wanej z systemu podobnie, jak to poczucie absurdu na widok gorliwości 
wytwórców nonsensownych często haseł z czasów PRL-owskiej propa
gandy, jakie ujawnia narrator z Cichego współpracownika. Jak zatem 
widać niezależnie od źródeł opresji, która ogranicza naszą spontaniczną 
krytykę, szczery entuzjazm dla właściwej sprawy, jaki przejawiał boha
ter opowiadania Mrożka i jaki odgrywają na scenie uczestniczki kon
kursu z dramatu Kowalewskiego, niezmiennie usprawiedliwia wszelki 
nonsens i absurd.

Zawarte tak w dawnych, jak i w obecnych dramatach ironiczne uję
cia obowiązującego entuzjazmu dla idącego ku lepszemu światu najmoc
niej trafiają do odbiorcy poprzez kpinę z oficjalnych haseł czy sloganów. 
Jednak od czasów teatru absurdu przedmiotem refleksji stały się nie tyl
ko pojedyncze, wyraziste frazy, ale także całość języka, którego kryzys 
ujawniany bywa w jego najróżniejszych aspektach. Utwory Mrożka wy
zyskują absurdy nowomowy, które w przeciwieństwie do pozbawione
go swojej mocy wyrażania języka Ionesco czy Becketta tracą swój sens 
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nie tyle w wyniku zbyt daleko posuniętego uproszczenia jego form, lecz 
przeciwnie, w konsekwencji kalekich, nadmiernie rozbudowanych form 
pseudonaukowego języka propagandy, nakładającego się na sielsko-na- 
iwny obraz rzeczywistości państwa ludowej demokracji.

Skłonność do ironicznego przedstawiania współczesnych sposobów 
mówienia przetrwała do dzisiejszych czasów, a język jako bohater co 
najmniej drugoplanowy nadal stanowi ważny składnik tak estetycznego, 
jak i ideologicznego wymiaru polskiego dramatopisarstwa. Uwypuklenie 
języka jako jednego z tematów utworu daje się dostrzec już w pierwszej 
scenie dramatu Jana Klaty Uśmiech Grejpruta. Odczytywane przez jed
nego z bohaterów słowa papieża zostają skonfrontowane ze współczesną 
nonszalancką i pozerską mową dziennikarzy. Oto fragment rozmowy 
Jana Pawła II, jaki na głos odczytuje $:

- Jakie macie tutaj problemy?
- Ciężko jest, Ojcze Święty. Problemy mamy takie, jak to rolnicy.
- Ile hektarów?
- 11, ale widoki mamy tu piękne. Mamy taką górkę pod lasem. Jak wej

dę na nią, to widzę nasz kościółek cały. A jak słońce zachodzi. Ojcze 
Święty, to on jest tak pięknie oświetlony. Nasz kościół. Dzwony sły
chać. Ciężko się żyje, ale w takim zakątku jak u Pana Boga.
Co uprawiacie: zboże, żyto?
Mamy takie ładne żyto, ładny chlebek mamy. Krówki mamy dwie, 
swoje mleko. Świnek trochę, Ojcze Święty, takie zwykłe, normalne go
spodarstwo. Konika jednego. Tak jakoś człowiek żyje. Dużych ambicji 
nie mamy, aby tylko dobrze dzieci wychować, na dobrych ludzi. Nie 
chcemy tam gospodarstwa dużego, tylko normalnie żyć, kochać Pana 
Boga i wszystkich ludzi...3

3 J. K 1 a t a, Uśmiech Grejpruta, [w:] Pokolenie porno i inne niesmaczne utwory te
atralne. Antologia najnowszego dramatu polskiego, red. H. S u ł e k, Kraków 2003, 
s. 101.

Fragment ten być może nawet jest dosłownym przytoczeniem rozmowy 
Ojca Świętego z polską rodziną, jednak zabieg polegający na umożli
wieniu odczytania tych słów osobie postronnej, niezaangażowanej emo
cjonalnie, zmierza wyraźnie w stronę ironicznego (po przeczytaniu tego 
fragmentu $ i @ wybuchają śmiechem) przedstawienia nazbyt naiwnej 
rozmowy głowy Kościoła z prostymi ludźmi goszczącymi go na polskiej 
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wsi. Sztuczność tego medialnego spektaklu stanowi niejako rewers per
fekcyjnie przygotowanych pokazów, w których wyszkoleni przez spe
cjalistów aktorzy sceny politycznej, społecznej czy kulturalnej płynnie 
i profesjonalnie wytwarzają wrażenie niczym niezmąconej wiarygodno
ści swoich występów. Tymczasem w dramacie Klaty dziennikarze, pozo
stający niekwestionowanymi liderami publicznych wystąpień, pokazani 
zostają od strony kulis, w których perfekcyjne produkty medialnej ma
chiny okazują się zlepkiem postaw i dyskursów kompletnie pozbawio
nych jakiejkolwiek wartości. „Jasne, że w Rzymie” - odpowiada przez 
telefon $, który przerwał właśnie czytanie rozmowy papieża:

Ful stendbaj. Co o papieżu? Jak to co?! Numer buta czterdzieści i cztery, 
lubił kremówki, kiedyś był nawet ok., ale na starość się skiepścił... (@ pod
powiada koledze: pokazuje charakterystyczną trzęsącą się rękę... zbliżenie 
na drżącą dłoń). Tak, tak dłoń wyciągniemy z archiwum. Fuli profeska. 
Dobrze będzie4.

4 Ibidem.

Ta absurdalnie brzmiąca mieszanka modnych anglicyzmów, dzien
nikarskiego żargonu i młodzieżowego slangu dobrze odmalowuje rusz
towanie, na którym wspiera się iluzja medialnego blichtru. Tymczasem 
w ironicznym wizerunku medialnej kuchni Klata zestawia ją ze spekta
klem nie do końca udanym, a przynajmniej takim, który nie wpisuje się 
w porządek „pełnej profeski”. Tym samym uwypuklony zostaje mecha
nizm opresywny, który podobnie jak w czasach PRL-owskiej nowomo
wy zobowiązuje nas do milczącej akceptacji każdej wypowiedzi, sytu
ującej się w ramach dyskursu ważnego dla narodu, państwa, a być może 
- mówiąc Mrożkiem - kształtującego nawet rację stanu. Inaczej nato
miast niż u Mrożka, siły narzucające nam odpowiedni sposób komuni
kacji ujawniają się także w życiu prywatnym. Tym zatem, co łączy język 
utworów Mrożka z dramatem Klaty, jest pewien rodzaj zobowiązania, 
zewnętrznej presji do mówienia językiem nonsensownym, naiwnym, ale 
oczekiwanym. Różnica leży natomiast w tym, że o ile Klata konfrontuje 
ze sobą różne sposoby porozumiewania się ludzi, o tyle Mrożek często 
korzysta z uprzywilejowanej pozycji autora, ujawniając swoją inteligenc
ką postawę ironisty, drwiącego z językowej ułomności swoich bohate
rów, a zarazem wykorzystującego specyfikę ich wypowiedzi do swoich 



ILE ABSURDU W POSTKOMUNIZMIE?... 213

intelektualnych gierek czy popisów. Jeśli bowiem odejdziemy na chwilę 
od parodiowanej przez niego nowomowy, zwracając się w stronę proste
go języka parobków czy też zwyczajnie ludzi prostych, to zobaczymy, że 
ich dosadne oraz prymitywne wypowiedzi łączą się w zaskakująco spój
ne i logiczne koncepty. Trudno do końca zgodzić się z Janem Błońskim, 
iż parobcy z Zabawy „mielą logiczne sprzeczności”. Oto przykład, któ
rym Błoński ilustruje swoją tezę:

S: Dlaczego nam nie grają?
B: Nie grają, bo zagrają. Jakby grali, toby nie mogli zagrać.
S: Nie dlatego. Ja wam powiem: oni myślą, żeśmy gorsi.
B: Co? My? Gorsi?
S: Tak myślą.
B: Bić!
S: Kogo?
B: Kto podleci!5

5 J. B ł o ń s k i. Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka, Kraków 1995, s. 89-90. 
“ S. M r o ż e k, Zabawa, [w:] i d e m, Teatr 6, Warszawa 1998, s. 222.

Fizyczna agresja wobec kogoś, kogo nie ma w pobliżu, pozostaje 
oczywiście absurdalna, ale sekwencja wypowiedzi nie wykazuje sprzecz
ności, lecz opiera się na regule zręcznie wplątanego w różnorakie kon
teksty paralogizmu. Przymus ciszy jako warunku koniecznego do tego, 
żeby „zagrali”, jest całkiem sensowny w swojej logice czasowej i jedno
cześnie nieprzypadkowy w kontekście powtarzającego się na wiejskich 
weselach zawołania „zagrajcie nam”. Wagę ludowego rytuału „zagrania 
dla kogoś” podkreśla zresztą sam Mrożek przez powtarzaną kilkakrotnie 
przez bohaterów przyśpiewkę:

Rany boskie, chłopaki 
żeście mnie nie poznali 
Żeście mi sztajera 
nie zagrali5.

Także koncept, że bić trzeba tego, „kto podleci”, mimo swego absur
du sytuacyjnego, stanowi replikę błyskotliwą i relewantną w kontekście 
pytania, „kogo bić?”, gdy w koło nie ma żywej duszy. Mrożek bowiem 
nie cytuje mowy ludowej ani PRL-owskiej nowomowy, lecz wydobywa 
jej absurdalność z pozycji górującego nad jej nonsensem oraz ułomno
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ściami intelektualisty. W polskim dramacie współczesnym stanowisko 
intelektualisty-komentatora, który poprzez ironię i sarkazm wskazuje na 
to, jak wiele współczesnemu światu brakuje do jego poziomu, całkiem 
zniknęło. Nie oznacza to wcale, że w zdemokratyzowanej przestrzeni 
dyskursów każda wypowiedź będzie zaakceptowana. Autorzy nadal iro
nizują, podważają czy też dewaluują niewiarygodne formy codziennej 
mowy. W tych zabiegach nie słychać jednak ich własnego głosu. Nie 
można mówić Klatą, Wojcieszkiem czy Fertacz, tak jak kiedyś można 
było mówić Mrożkiem.

Komentowanie absurdu z zewnątrz stanowi paradoks tej estetyki 
w takim samym stopniu, jak możliwość jego naprawy. Dokąd bowiem 
świat będzie zawierał ideę chociażby tego, co absurdalne nie jest, dotąd 
zachowana zostaje nadzieja na to, iż można stanąć po drugiej stronie 
i przynajmniej się pośmiać. Polski dramat współczesny nie epatuje zbyt
nio odbiorców, zalewając ich absurdem, ale podkopuje powoli górującą 
nad nonsensem świata pozycję bezpiecznego obserwatora. Sąsiadujący 
w antologii najnowszego dramatu polskiego z roku 2003 z Uśmiechem 
Grejpruta dramat Marka Jurka Pokolenie porno1 otwiera dialog, któ
ry zapewne także z łatwością zakwalifikujemy jako przejaw absurdu. 
Zagadnięta przez swego kolegę o wykonywaną czynność młoda dzien
nikarka Agnes odpowiada, że piszę „wielki artykuł pod hasłem: «Gdzie 
najlepiej zrobić w Warszawie kupę»”. Zaś na okraszone wulgaryzmem 
niedowierzające pytanie: „Sama na to wpadłaś?” ona odpowiada: „Nie. 
Zamówienie z gazety”. Absurdy współczesnej komercyjnej rzeczywi
stości mnożą się w dalszym ciągu tej sceny choćby w momencie, kie
dy kolega Agnes prosi ją, aby dała mu pudełko, w którym zapakowana 
została kupa. Z jednej strony zainteresowanie opakowaniem to jeden 
z przejawów odwróconej we współczesnym świecie hierarchii, z drugiej 
zawartość tego konkretnego pudła kompromituje bezwzględne uznanie 
dla wyższości treści przedmiotu nad jego opakowaniem. Farsowy absurd 
sytuacji skrywa jednak interesujące nas zjawisko, które pewnie uszłoby 
mojej uwadze, gdyby nie zbliżone doświadczenie z moich własnych kon
taktów z mediami. Swego czasu miałem okazję czytać tekst, który tytu
łem przypominał pomysł na poczytny artykuł z dramatu Jurka, a brzmiał 
on Mocz gale. Co prawda sprawa była nieco bardziej polityczna aniżeli

'P. Jurek, Pokolenie Porno, [w:] Pokolenie Porno... 
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świat warszawskich lokali, któremu swój tekst poświęca bohaterka dra
matu, gdyż dotyczyła nieobyczajnego zachowania jednego z miejskich 
radnych oddającego mocz w bramie nieopodal magistratu, jednak to, co 
łączy oba wydarzenia to „zamówienie z góry”. Pomysł tytułu Mocz gate 
pochodził od starszego i niezwykle poważnego dziennikarza, który na co 
dzień komentuje polską rzeczywistość z dużą dozą inteligencji. Tym ra
zem uległ on urokowi medialnej hucpy i swojej młodszej koleżance zle
cił napisanie artykułu pod kompromitującym tytułem. Rzecz jasna przy
czyn zanikania autorytetów oraz słabnięcia pozycji zdystansowanego do 
rzeczywistości intelektualisty jest wiele. Dramat Jurka, podobnie zresztą 
jak i Klaty, wskazuje jednak na szczególny rodzaj fascynacji światem, 
którym rządzą fałszywe w swojej zawartości wydarzenia medialne. 
Zapełniający ten świat bohaterowie ukazywani są niby w perspektywie 
ironicznej, ale jednocześnie jako ludzie pełni entuzjazmu i życiowej 
energii, co kontrastuje z samotnymi postaciami z opowiadań Mrożka, 
których entuzjazm grzęźnie w mało atrakcyjnej gorliwości. O ile jednak 
górujący nad całością utworu sarkazm Mrożka stanowił sposób ucieczki 
od szarości codziennej beznadziei, o tyle w skrzącym się przeróżnymi, 
a choćby i najbardziej absurdalnymi dyskursami o współczesnym drama
cie polskim głos intelektualisty brzmi jakoś słabo, niemodnie i jedynie 
jako jeden z wielu. Być może dlatego trudniej wydobyć na światło dzien
ne absurd dzisiejszej rzeczywistości, bo i nie ma komu, i nie majak.

Podobieństwa i różnice między utworami Mrożka i współczesnych 
dramatopisarzy polskich dają się także tropić na gruncie fundującej 
konstrukcję dramatyczną sytuacji osaczenia. Podobnie bowiem, jak 
w utworach z czasów „realnego reżimu”, postacie dramatów dziejących 
się „gdzieś w wolnej Polsce” zmagają się często z przytłaczającą ich 
rzeczywistością. W klasycznym pod tym względem dramacie Mrożka 
Strip-tease dwóch mężczyzn zostaje zagnanych, a następnie uwięzio
nych w niewielkiej przestrzeni pokoju. W dramatach Michała Walczaka 
Podróż do wnętrza pokoju* oraz Pierwszy raz9 czy Tomasza Kaczmarka 
Matka cierpiąca'0 bohaterowie nie potrafią wyrwać się z zawiłości wła
snej „wewnętrznej” psychiki, są więzieni przez matkę o mesjanistycznych 

“ M. W a 1 c z a k, Podróż do wnętrza pokoju, [w:] ibidem. 
’Idem, Pierwszy raz, [w:] Made in Poland...
10 T. K a c z m a r e k, Matka cierpiąca, [w:] ibidem.
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ambicjach, wreszcie gubią się w bezbarwnej przestrzeni modernistycz
nego blokowiska. O ile jednak w Strip-teasie", podobnie jak w dra
matach zachodnich absurdystów, uwięzione postacie tkwią na wąskim 
skrawku przestrzeni otoczonej przez nieznany, niezrozumiały a może 
nawet nieistniejący świat (podobnie w Na pełnym morzu'1), o tyle boha
terowie współczesnych dramatów błądzą po labiryntach różnych wymia
rów współczesnej rzeczywistości. Niedookreśloność sytuacji, w jakiej 
znajdują się bohaterowie wymienionych współczesnych polskich drama
tów, w przeciwieństwie do dramatów Mrożka podlega zmianom wraz 
z rozwojem akcji. Tym sposobem łączą one tradycyjny chwyt suspensu 
z figurą błędnego rozpoznania, właściwego w tym przypadku zarówno 
bohaterom, jak i odbiorcom. Skóra z dramatu Podróż do wnętrza poko
ju nie potrafi odróżnić jawy od rzeczywistości, podobnie jak czytelnicy 
dramatu, czytając o śmierci Skóry, nie mogą być pewni, czy to jedynie 
jego projekcja, czy też rzeczywiste wydarzenia. Figura labiryntu przy
czynia się do powstania efektu przypominającego charakterystyczne dla 
dramatów Mrożka osaczenie. Jej struktura jednak sprawia, że - inaczej 
niż u naczelnego absurdysty PRL-owskiej Polski - świat przedstawio
ny nie dzieli się na tajemniczy system osaczający oraz przeciwstawione 
mu i poddane, oglądane w teatrzyku absurdu postacie. Labirynt posiada 
kształt zagmatwany, ale zdecydowanie linearny. Co więcej, ten wrogi 
bohaterom porządek charakteryzuje się samo-napędową siłą, gdyż w rze
czywistości wyrasta on z wyróżnionych społecznych oraz kulturowych 
dyskursów, które determinują kierunek działań postaci. Matka cierpiąca 
niezłomnie pełni swojąmisję zbawienia świata, zaś trzydziestoletni Skóra 
stara się sprostać oczekiwaniom otaczających go sił społecznych, wbrew 
warunkom oraz swojej naturze. Dlatego w dramatach tych nie pojawiają 
się ani osobliwości w postaci wielkiej ręki ze Strip-teasu, która popycha 
do przodu akcję, ani postać narratora, który - pozostając poza porząd
kiem absurdalnej sytuacji - swoimi komentarzami nadaje jej fabularną 
dynamikę. W rezultacie tego zanika oparty na przeciwstawieniu model 
Mrożkowego świata, a wraz z nim wymiar moralny, który stanowił ma
trycę dla absurdalnego zderzania norm, czy też nieoczekiwanych przeła- 
mań zdroworozsądkowych wydawałoby się reguł. Prowadząc czytelnika

11 S.Mrożck, Strip-tease, [w:] idem. Teatr 6.
121 d c m, Na pełnym morzu, [w:] ibidem. 
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przez meandry rozwijającej się akcji, współcześni polscy dramatopisarze 
na tyle rozmazują obraz rzeczywistości, że jakiekolwiek odniesienia do 
porządku moralnego czy też próby oceny postaw bohaterów stają się nie
mal niemożliwe. Czy bohater dramatu Pierwszy raz faktycznie po pijaku 
pomylił swoją dziewczynę z wynajmującą po niej mieszkanie lokatorką, 
która teraz samotnie wychowuje dziecko? Jednoznacznej odpowiedzi na 
to pytanie w oparciu o tekst nie da się udzielić, prawdy nie dociekają 
też zbytnio sami bohaterowie. W świecie neuroz, fantastycznych narracji 
i ciągłej przemiany ustalanie jakiegokolwiek porządku staje się czymś 
pozbawionym sensu.

Absurdalne sytuacje czy wydarzenia pojawiają się wprawdzie we 
współczesnych dramatach usytuowanych w polskiej rzeczywistości, ale 
jednocześnie są one jakby pozbawione odniesienia, które stanowiłoby 
kontrapunkt dla ich absurdalności. Brak w nich zarówno mądrego ironi- 
sty, jak i przywołań minionego świata, którego porządek upadł wraz ze 
śmiercią boga, autora, języka etc.

Polscy dramatopisarze - podobnie jak Mrożek - wyśmiewają absur
dy komunikacyjne, podważają skostniałe stereotypy, tworzą atmosferę 
osaczenia. Podobnie też do Mrożka łączą wymiar absurdalny z reali
zmem, rozumianym jako dążenie do uchwycenia prawdy o otaczają
cym nas świecie. Tym niemniej typowość sytuacji zastępują detalicz
nym opisem wybranych elementów rzeczywistości. Utrzymując dystans 
wobec przedstawianego zdarzenia, nie drwią ze swoich postaci, którym 
przyszło się zmagać z nieprzyjaznym światem. Konstrukcje oparte na 
opozycji czy przeciwstawieniu zastępują linearnym porządkiem rozwo
ju akcji, w którym zmiany postawy przypominają bardziej kalejdoskop 
wydarzeń z życia znanej nam osoby aniżeli konsekwentną literacką kon
strukcję, dającą się zamknąć w uznawanym przez odbiorców porządku 
moralnym. Pomimo to potrzeba moralnego usytuowania dramatu, daje 
się łatwo zauważyć w komentarzach, jakimi opatrywane są pisane dziś 
polskie dramaty. Ketchup Schroedera'3 Domana Nowakowskiego kryty
cy interpretowali jako komedię demaskującą świat agencji reklamowych 
a zarazem historę młodego poety, który za cenę kariery porzuca swoje 
dotychczasowe ideały. Tymczasem dramat w równym stopniu obnaża 
blichtr świata nowej klasy średniej, co ułudę tzw. wyższych ideałów. Jak

13 D. N o w a k o w s k i, Ketchup Schroedera, Warszawa 2007. 



218 WOJCIECH BALUCH

bowiem mówi przyjaciel głównego bohatera, Rysiek: „Wiesz kto jest naj
większym materialistą? Ludzie biedni, oni ciągle myślą o pieniądzach”. 
Co ciekawe, refleksja ta znajduje swoje lustrzane odbicie w jednym z ry
sunków Mrożka narysowanym już po roku 1989 roku. Synek pyta na nim 
ojca: „Tato co to jest wyższość duchowa?”. Na co tato odpowiada: „Brak 
pieniędzy, synu”. Jednak w dramacie Nowakowskiego żadna z postaw 
życiowych nie zyskuje przewagi. Akcja kończy się cudownym, wspie
ranym przez boskie siły, przełamaniem kryzysu twórczego. Główny bo
hater wraca na szczyty agencji reklamowej, umawia się też przez ko
mórkę z dziewczyną, która go wcześniej rzuciła, kiedy wpadł w tarapaty 
w firmie. Takie pozbawione puenty zakończenie, urwane jakby w środku 
- podobnie zresztą jak i całość dramatu - nie pozwala na jakiekolwiek 
rozstrzygnięcia moralne. Ciągłe zmiany w ocenie dwóch przeciwstaw
nych postaw życiowych: idealisty i pragmatyka, nie wypływają bowiem 
z logiki dyskursu, ale stanowią wyrywkowe tezy, których brak spójności 
dodatkowo motywuje ilość wypitego przez bohaterów alkoholu. Brak 
całościowego uporządkowania świata, jaki daje się zauważyć w części 
polskich dramatów współczesnych, zdaje się stanowić z jednej strony 
skuteczną strategię usunięcia wymiaru moralnego z horyzontu rozważań 
nad tekstem, z drugiej brak porządku stanowiącego miarę dla naszego 
życia, jaki cechuje także Polskę po 1989 roku. Kontestowany do tej pory 
porządek PRL-u odszedł, pozostawiając jedynie szczątki swego absurdu, 
które zmieszały się z przyswajanymi sobie naprędce zasadami nowego 
ładu. Na ten wyrastający z pospiesznych przemian nieład nałożyły się 
dodatkowo postmodernistyczne postawy dekonstrukcja samoświadomo
ści zasad konstruowania naszej rzeczywistości czy symulacji. Zagubieni 
w szarym labiryncie blokowiska bohaterowie dramatu Pierwszy raz nie 
mogą znaleźć do siebie drogi również z tego powodu, że wszystko, co 
się między nimi wydarza, pozostaje jedynie ustalonym scenariuszem 
lub potencjalną narracją. Tym sposobem pozostałości po siermiężnym 
PRL-u łączą się z ponowoczesnym rozchwianiem pewności, tworząc 
rzeczywistość, która z perspektywy kulturowej wydaje się postkomuni
styczna. To właśnie w takiej rzeczywistości sytuuje się ta część polskich 
dramatów, które nie dążą do całościowych diagnoz lub ujęć fundamen
talnych zjawisk naszego dzisiejszego życia, ale starają się oddać prawdę 
rzeczywistości tak, jak ją odczuwają ich autorzy.
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Jeśli więc miałbym odpowiedzieć na postawione w tytule mojego 
wystąpienia pytanie, „ile absurdu w postkomunizmie”, biorąc rzecz ja
sna pod uwagę literacki obraz obu systemów, to powiedziałbym, że mniej 
aniżeli w minionej epoce. Mniej też dlatego, że to, co dla absurdystów 
stało się dojmującym rozpoznaniem braku transcendentnego porządku, 
we współczesnym świecie - tak realnym, jak i literackim - pozostaje 
w dużej mierze akceptowanym stanem rzeczy. Akceptacja nie oznacza, 
co prawda, zadowolenia i tym samym nie wyklucza dramatycznych 
uwikłań bohaterów w rzeczywistość, w jakiej zostali umieszczeni przez 
swoich autorów, zdecydowanie jednak utrudnia tak charakterystyczne 
dla Mrożka zdyskursywizowanie kategorii absurdu na gruncie tekstu 
dramatycznego.
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