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Przez amerykański 
pryzmat 

Europa spogląda na Amerykę zazwy
czaj z podziwem, ale czasem też ze 
strachem. Dla niektórych ten kraj jest 
czymś w rodzaju szklanej kuli, uka
zującej nasze przyszłe losy; teraź
niejszość Ameryki to dzień jutrzejszy 
Europy. 

Przypatrzmy się -powiada część euro
pejskich artystów - temu, co się tam 
wyprawia ze sztuką, z etyką, z relacja
mi między ludźmi, bo wkrótce i u nas 
będzie działo się podobnie. 

Kluczem do opisu Ameryki Brytyj
czyka Martina Crimpa wydaje się sło
wo: deprawacja. Autor Obróbki umie
szcza akcję swojej sztuki w kraju, 
który nieodwołalnie stracił niewin
ność, czyli przede wszystkim wiarę 
w wartości niekomercyjne, i nawet 
faktu tego nie próbuje ukrywać. 
Ameryka bezceremonialnie 
i z przekonaniem o własnej 
racji depcze trady-
cy j,ne kodeksy 
norm, podporząd
kowując wszystko 
zasadzie pragma
tyzmu. Jak może 
wyglądać świat, 
w którym sukces 
staje się jedynym 
celem i miernikiem 
wszechrzeczy? 

Dokładnie tak, jak Nowy Jork Crimpa. 
Obłąkane, krwiożercze miasto - pot
wór, rządzący się własnymi prawa
mi moloch z koszmarnego snu. Mias
to, w którym ślepcy wiodą ślepców, 
w którym o każdym mieszkańcu wia
domo, że "albo sam zabił, albo jego 
ktoś zabił." 

Utrata niewinności - wiary w dobra, 
by tak rzec, duchowe - oznacza utratę 
umiejętności autentycznego przeży
wania uczuć. 11 Nie mamy żadnych wspo
mnień - mówi Andrew - żadnych his
torii, żadnych oczarowań. Jesteśmy roz
czarowani. Zaczynaliśmy jak prawdzi
wi, ale prawdziwość nam się wypali
ła.1' Takim ludziom pozostaje tylko 
żywić się cudzymi biografiami i kar
mić nimi zgłodniałe, równie puste wew
nętrznie tłumy, składające się z osób, 
które są zmuszone 1 'żyć odgrodzone ekra
nem, bo inaczej się poduszą. 11 

Jednakże scenarzyści projektujący zbio
rową wyobraźnię nie przenoszą 

na ekran zdarzeń w tym kształcie, 
w jakim powierzają im je 

naiwni współpracownicy. 
Scenarzyści pod

dają owe zdarzenia 
wszechstronnej 
obróbce. Boha

ter historii zosta
je odarty z kawałka 

własnego życia, 
przekonstruowany 
1 przemacerowany, 
a w końcu powięk-

sza szeregi tych, 



którym "prawdziwość się wypaliła". 
Anne szuka barwy, zmiany, piękna 
i dlatego trafia do wielkiej fabryki fik
cji w TriBeCa, ale wychodzi stamtąd 
okaleczona, okradziona z tożsamości 
i prawa do intymności. Sztuka maso
wa w zdeprawowanym społeczeństwie 
sprawuje władzę totalitarną, jej przy
wileje i siła oddziaływania nie mają 
granjc - zdaje się mówić Crimp. Kul
tura popularna zjada i przeżuwa ludzi, 
wypluwając jedynie odpadki. Nawet 
protest przeciw niej przybiera pokracz
ne, przerażające formy - jak to się dzie
je w wypadku Simona. 

Ten dramat jest sugestywnym krzy
kiem - ostrzeżeniem."Deprawacja„. 
ma trzy stadia. Stadium pieIWsze to utra
ta niewinności. Drugie to pragnienie 
narażenia innych na taką samą stratę. 

Stadium trzecie to potrzeba zaszczepie
nia innym tego pragnienia." Crimp 
bez owijania w bawełnę przepowia
da więc, że zaraza, którą opisał, rozle
je się poza granice Ameryki, a zain
fekowani będą ją szerzyć po świecie, 
aż wszystkie kraje i miasta staną się 
odpowiednikami Nowego Jorku, rzą
dzonymi przez fabryki fikcji w lokal
nych TriBeCa. 
Sztuka Crimpa jest, jak się rzekło, su

gestywna, maluje obraz mocny i kon
sekwentny, zada je w ie le pytań istot
nych, choćby te dotyczące granic przy
wilejów sztuki, relacji pomiędzy kłams
twem a prawdą w dziele. Nie znaczy 
to jednak, że nie wywołuje wątpliwo
ści. Wydaje się bowiem mieć charak
ter podejrzanie psychoterapeutyczny. 
Jakby została napisana na zbiorowe 
życzenie zakompleksionych Europej
czyków. Bo jest oczywiste, że Europa 

zazdrości Ameryce. Co może 
bowiem przeciwstawić 

amerykańskiej potędze i roz
machowi? Niewiele ponad 

moralne poczuci~ wyż
szości uboższej krewnej, 
pochodzącej z rodziny 

o szczytnych tradycjach. 
Wytworny grymas ubolewa
nia nad upadkiem wartości, 
do którego doprowadzili bar
barzyńcy zza oceanu. 

Jednakże w Europie, po
wiedzmy sobie szczerze, 
sytuacja wcale lepiej nie 

wygląda - tyle że większa pewnie 
niż w Ameryce liczba ludzi ma 
poczucie niestosowności takiego 
postępowania 
i skłonność do 
przysłanjania prag
matyzmu rozmaitymi 
pozłotkami. Można by 
nawet powiedzieć, że nasza 
deprawacja jest 
głębsza, bo 
łączy się 
często 

z hipokryzją, 
podczas gdy 
Amerykanie 
w sposób bez
wstydnie ja
wny głoszą 
swoją zasadę 
uświęconego celu. 
Trudno nie zauważyć , 
że po dokonaniu drobnych korekt 
akcja tej sztuki mogłaby rozgrywać 
się w jakimkolwiek wielkjm mieście 
w Europie - choć autor z takim upo
rem podkreśla jej zdecydowaną ame
rykańskość. 

Obróbka to nie szklana kula, w której 
można zobaczyć naszą nieprzyjemną 
przyszłość, ale raczej cyrkowe, krzy
we lustro odbijające w powiększeniu 
i karykaturze dzisiejszą europejską co
dzienność etyczną, stosunek do sztuki, 
układ powiązań społecznych. Dramatu 
Crimpa nie da się w Europie oglądać 
z dystansem, ewentualnie z lekkim 

njepokojem 
wobec zagrożenia, które 

może dopiero nadejść - to wszystko 
już się stało, po tej stronie wielkiej 
wody także. Taki oto dialog równie 
dobrze, jak w Nowym Jorku, może to
czyć się w Rzymie, Paryżu albo Lon
dynie: 
"Clifford: Gdzie my jesteśmy? Dokąd 
jedziemy? 
Taksówkarz: Nie mam pojęcia. Ale 
czy nie jest to jedna z największych 
przyjemności, jedna z największych 
przyjemności życia w tym mieście?" 

Joanna Godlewska 
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Sztuka czyli 
produkt końcowy 
"Dyskrecja nie jest dla pisarzy. Po

dobnie wstyd", oznajmia powieścio
pisarz Philip, bohater powieści Philipa 
Rotha Oszustwo, którego książki są 
niczym innym jak tylko świadectwem 
bezceremonialnego wykorzystywania 
nowych przyjaźni i romansów, cu
dzych zwierzeń i bolesnych doświad
czeń. Dla pisarza życie w nieunikniony 
sposób staje się bezwolnym materia
łem, którym żywi on swoją zachłanną 
sztukę - nie obowiązują w niej żadne 
reguły etyczne, artysty nie ogranicza 
prawo intymności, nie powstrzymuje 
go uczucie wstydu. Sztuka jest bez
wstydnym pasożytem, żerującym 
na człowieku, paradoksalnie więc za
miast poszerzać sferę jego 
wolności, uprzed-
miotawia go. Rozejście 
się dróg sztuki i moralności 
jest nie mniejsze niż w dwóch 
tradycyjnie już pozbawionych 
moralnego zmysłu dziedzinach: 
polityce i ekonomii. 
W sztuce, ongiś naj
czystszym z ludzkich 
działai1, przeglądają się 
dziś bezwzględne prawa 
rynku i wałki polity-
cznej. Nie jest to cecha 
charakterystyczna każdej 
sztuki, raczej jej stan obecny 
- taka jest sztuka w świecie, w którym 

"nikt już nie zastanawia się nad utoż
samieniem konsumpcji i szczęścia, 
gdyż jest ono aksjomatem codzien
nego życia podobnie jak mechanika 
Newtona". 
Takie pozbawione złudzeń spojrze

nie na dzisiejsze mechanizmy rzą
dzące sztuką prezentuje w Obróbce 
Martin Crimp, angielski dramaturg, 
którego pierwsze dramaty wystawiał 
Orange Tree Theatre w Richmond. 
W 1982 Crimp adaptował jedną 
ze sztuk Jerzego Przeździeckiego, Gry 
milosne, a w połowie lat osiemdzie
siątych napisał kilka sztuk dla radia. 
Krytycy wcześnie dostrzegli powi
nowactwo dramaturgii Crimpa z te
atrem Harolda Pintera, zwłaszcza 
jeśli chodzi o język, w którym pod po
wierzchnią suchej rzeczowości kryje 

się świat strachu 
1 111epewności. 
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Obróbka powstała w l 993 na za
mówienie Royal Court Theatre . Ten 
niewielki londyński teatr dwukrotnie 
zasłużył się w dziejach sceny bry
tyjskiej: na początku stulecia tu wła
śnie miały swoje premiery sztuki 
G .B .Shawa, zaś pół wieku później 
Royal Court, wprowadzając na scenę 
twórczość Osborne 1a, Weskera , 
Bonda, Brentana i Hare'a, stał się 
miejscem jednej z najdonioślejszych 
rewolucji w teatrze brytyjskim. 
W Obróbce Crimp do-

prowadza do konfron
tacji dwóch światów: 
autentycznego, 
uciele śnionego 
w nędzy i bole
snych doświadcze
niach, oraz sztuczne
go , jałowego świata 
" wydrążonych ludzi", wyzbytych 
uczuć, niezdolnych do autentycznej 
rozmowy , posiłkujących się cudzymi 
myślami, zamkniętych w pułapce 
wyświechtanych frazesów. Paradok
salnie, jest to również spotkanie życia 
z istniejącą poza zasadą moralności 
współczesną, zinstytucjonalizowaną 
sztuką . 

Konfrontacja tych dwóch światów 
to treść otwierającego sztukę dialogu. 
Para scenarzystów, a raczej pośred
ników w przemyśle scenariuszowym, 
rozmawia z Anne, kobietą opowiadają
cą o swoim życiu . Nie jest to jednak praw
dziwy dialog: scenarzyści nie chcą, ale 

i nie potrafią słuchać kobiety, gdyż 
nie umieją powstrzymać się od me
chanicznego narzucania na rzeczy
wistość stereotypowych, wywodzą
cych się ze sztuki wyobrażeń. Historię 
Anne próbują nafaszerować banałami 
z trzeciorzędnych filmów, przerobić 
na chwytliwy scenariusz, udoskonalić 
tak, aby mógł powstać intere s ujący 
"produkt końcowy" - sztuka. 
Tu nikt nikogo nie próbuje zrozu

mieć , gdyż nie o autentyczną 
komunikację chodzi, 

lecz o przywłaszcze
nie sobie czyjegoś 

doświadczenia 
i sprowadzenie go do 

poziomu atrakcyj
nych filmowych czy 

teatralnych chwytów. 
Kobieta, a wraz z nią jej 

prywatna i bolesna historia, stają 
się przedmiotami, które po kilku ga
lanteryjnych poprawkach można bę
dzie dobrze sprzedać. W świecie ludzi 
bez biografii tylko Anne ma swoją his
torię, ale opowieść ta zostanie jej bez
wstydnie odebrana, stanie się przed
miotem sztuki, a po wielu przerób
kach osiągnie komercyjny sukces. Nie 
przypadkiem sukces sztuki oznaczał 
będzie kres życia Anne, rzeczywistą 
śmierć kobiety, która , jak zauważył 
jeden ze scenarzystów, "nie potrafiła 
zrozumieć bolesnego procesu przeksz
tałcania życia w sztukę" . 



Zwycięstwo sztuki dokonało się kosz
tem życia, lecz przecież nie o życie 
scenarzystom chodzi. 
Zmistyfikowany świat, w jakim żyją 

handlarze scenariuszy, żerujący na 
cudzym doświadczeniu, potrzebuje 
prawdziwości. Scenarzyści szukają 
prawdy, szukają tego, co nazywają 
autentycznym życiem, a co znajdują 
w historii Anne. Świadomi są, 
że stracili kontakt z rzeczy
wistością, a ta prosta kobie
ta obdarza ich realnością . 
Symbolem ich nieprawdzi
wego świata jest Nowy 
Jork, miasto, moloch, wyz-
wanie rzucone naturze, samopożerają
cy się produkt ludzkiej działalności, 
wykwit kultury, której innym prze
jawem jest właśnie sztuka. A jednak 
scenarzyści szukają prawdy nie po to, 
aby wyrwać się ze świata pozornych 
gestów, pustych obiadów w japońskiej 
restauracji, w której posiłki noszą 
nazwy liter alfabetu, lecz aby tę pra
wdziwość jak najkorzystniej sprzedać, 
uczynić z niej sztukę. 

Wobec sztuki gotowej pożreć wszyst
ko, człowiek staje się ubezwłasno
wolniony. 11 Historia dowolnego człowie
ka nie jest tylko jego historią 11 , twier
dzi jeden ze scenarzystów, a w zdaniu 
tym pobrzmiewają echa niejednego 
totalitaryzmu. W poszukiwaniu tema
tów scenarzyści, przekonani, że 11 ar
tysta ma obowiązek obrażać ludzi 11

, 

wkraczają w intymne sfery ludzkiego 
życia, fingują sytuacje, które nigdy nie 
powinny stać się elementem gry. Ich 
naczelnym przykazaniem jest nie an
gażować się, emocjonalne wyjałowie
nie uwidacznia się także w ich mecha
nicznym, beznamiętnym seksie, 
po którym 11 Jennifer wypluwa do po-

pielniczki to, co ma w ustach". 
W przewrotnym dramacie 

Crimpa rzeczywistość 
wydaje się bezsilna, ule
ga ostatecznie presji sztu
ki : plan rzeczywisty za-
czyna rozwijać się zgod

nie z teatralną logiką, staje 
się posłuszny zasadom kompozy

cji kadru, prowadzenia narracji , kre
owania postaci . Czechowowska strzel
ba z aktu drugiego musi wypalić pod 
koniec sztuki, podglądacz musi zostać 
oślepiony, zamieniając się z nowo
jorskiego sprzedawcy staroci w postać 
przypominającą mitycznego Tejrez
jasza, który sypie na wiatr karty swo
jego scenariusza . Scenarzyści, którzy 
w pierwszej scenie dramatu próbowali 
nagiąć opowieść Anne do wymogów 
sztuki, zwyciężyli . 

11 Życie, jakie znamy, skończyło się, 
a nikt nie urnie powiedzieć, co je zas
tąpiło .11 

Jerzy Jarniewicz 
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00, GABINETACH KOSMETYCZNYCH 
~ W POLSCE 

~ 
X 
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02-63 7 WARSZAWA, ul. SPARTAŃSKA 6B, tel. fax 44 7554 
Przedstawiciel na Łódź Leszek BARTOSIK, 

Łęczyca ul. Konopnickiej 11/13 tel. 49-20 

====: Fiat Auto Poland----

Uno Tipo Tempra 
Ducato (dostawczy) 

GOTÓWKA NISKIE RATY LEASING 

MAREDl .. c. 

· AUTOTAK 
POZ NAN • .&LUlSANDłllOW81lA ~li 

DT „T&OFIL " 

!:: 
<{ 
..J 
u 
o 
(( 

!:: 

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 



Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 

Dyrektor artystyczny 

Waldemar Zawodziński 
Dyrektor naczelny 

Wojciech Nowicki 
Zastępca dyrektora 

Sabina Nowicka 
Kierownik literacki 

Paweł Konie 
Kierownik muzyczny 

Piotr Hertel 

... 


