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Moskwa 

R ozpadł się nasz kraj na 
kawałki, jakby go psy 
rozszarpały - powiada 
emerytowany Generał 
w Czwartej siostrze Ja
nusza Głowackiego. 

„Był to wielki kraj, ale rozpadł 
się na kawałki" - pisze komen
tator prasy rosyjskiej. Komenta
torzy polscy za opis wschodniego 
fenomenu też się zabierali. Zwal
czali liczne stereotypy, wpadali w 
stare albo tworzyli nowe. („.) lsl
nieje co najmniej kilka praktycz
nych powodów, dla których - po
za lekkomyślnym kaprysem -
trzy siostry chciały jechać do Mo
skwy. „Jarosław! gorodok, Mo
skwy ugołok", co się na polski 
wykłada dosłownie: miasteczko 
Jarosław!, zakątek (przedsio
nek?) Moskwy. Jarosław! - mia
sto półtoramilionowe - leży 
dwieście kilometrów od stolicy, a 
przysłowie jest stare. W samej 
Moskwie żyje podobno dziesięć i 
pół miliona ludzi, chociaż do
kładnej liczby mieszkańców nikt 
nie zna. Szacuje się, że trzy i pół 
miliona z nich nie ma meldunku, 
mieszkania, stałej pracy, żad

nych ubezpieczeń. Gastarbeite
rzy we własnym kraju. (.„) 

Moskwa to centrum. „Krizis 
żanra" (Kryzys gatunku), „U Pie
trowicza'', klub bluesowy „Na 
Tagance", „Bunkier" na Twer
skiej - knajpy drogie, ale pełne 
młodych ludzi, wnętrza z praw
dziwym gustem - nie dla No
wych Ruskich. Co wieczór kon
certy bluesowe i jazzowe. W War
szawie nie ma takich muzyków. 
(„.) Czwarta siostra Janusz Gło-

wackiego to tekst oparty na ogól
nym stereotypie i tym stereoty
pem cały czas się bawi: Ruscy, 
mafia i mercedes. Kto by szukał 
w tekście Głowackiego wiernego, 
przenikliwego opisu rzeczywisto
ści, srodze by się zawiódł. Kto z 
Rosjan potraktowałby dramat 
Głowackiego jako sumę polskie
go myślenia o Rosji, mocno by się 
obraził. Moskwa z Czwartej sio
stry ma się najogólniej tak do 
oryginału, jak kwestia Babuszki 
pijącej wódkę szklankami w sce
nie drugiej dramatu: „między 

pierwszym a drugim toastem ku
la nie może zdążyć przelecieć" , 

do tradycyjnego powiedzonka ro
syjskiego: „mieżdu pierwoj i wto
roj pierieriwczik niebolszoj''. 

I dobrze. Pojawia się więc u 
Głowackiego młody mafiozo Ko
stia, który handluje czołgami z 
enigmatycznym Abdulem i gene
rałem Fiodorem Szypulenką, do
wódcą czwartej dywizji pancer
nej: ,jest zawieszenie broni. To 
je, kurwa, złam. Co ty, dziecko je
steś? Przegrasz bitwę czołgów, 
stracisz czterdzieści, podasz, że 
sześćdziesiąt i dwadzieścia pój
dzie do Abdula" - rachuje Ko
stia. Brzmi to jak kiepski żart, 
ale tylko dla tych, którzy nie pa
miętają, że (.„) terroryści cze
czeńscy, zanim opanowali szpital 
w Budionnowsku, przejechali 
przez nikogo nie niepokojeni kil
kaset kilometrów w głąb Rosji. 
Na przekupienie kolejnych poste
runków rosyjskich wystarczyło 
Czeczeńcom kilka skrzynek wód
ki. („.) 

Kostia jest rzezimieszkiem nie
typowym, bo niewątpliwym. Po 
Moskwie jeździ dziś , jak po żad

nej stolicy europejskiej , mnóstwo 
bardzo drogich zachodnich sa
mochodów, ale ich właściciele nie 
zarabiają na życie pośrednic

twem w sprzedaży czołgów ani 
codziennymi obracaniem rewol
werem. 

(„ .) 
Oczywisty absurd jawi się nie 

tylko w polityce. Doniesienia 
prasowe o miliardowych pożycz
kach, kolejnych zmianach mini-

strów i negocjacjach nie opisują 

rzeczywistości. Opisuje je Gło

wacki, u którego zawodowi mor
dercy żalą się , że niepotrzebnie 
zastrzelili Kostię, bo Kostia 
chciał oddać pożyczone pienią

dze, tylko niespodziewanie 
ukradł je kierowca. Opisują ją 
Masza i Katia, które przykryły 
ważny meldunek innymi papie
rami i pobiegły na zakupy. 

Fragment tekstu Marka Radziwona 
Moskiewska zjeżdżalnia 

„Dialog" 1999/10. 



Siostry 

iostry istniały od za
wsze. Siostrzeństwo nie. 
Siostra jako alegoria -
drugie ja, ciemna strona 
osobowości, cień - nie 
jest przedmiotem tego 

tekstu. Jest nim historia budowa
nia się więzi między siostrami. Od 
Kopci uszka do Czwartej siostry. 
Od syntagmy rodziny do rodzin
nej metafory. 

„Pierwszy krok, który trzeba 
wykonać, to przyjąć do wiadomo
ści, że nasz los jest losem wspól
nym, trzeba dostrzec w innych 
kobietach odzwierciedlenie nas 
samych, oczywiście nie zacierając 
realnych granic między nami" -
pisze Beverly Jones ( ... ). Chodzi 
więc o ogólne powinowactwo, ro
zumienie i współczucie będące 

istotą siostrzeństwa i tego rodzo
nego, i tego metaforycznego, dla 
którego zagrożeniem jest dzisiaj 
bynajmniej nie męski szowinizm, 
ale egzaltacja i wszelka idealiza
cja. Nie sposób bowiem uniknąć 
rozczarowania wynikającego z 
nieuchronnej konstatacji, że 

związki między siostrami są rów
nie trudne jak wszystkie inne. 
Mężowie, ojcowie, synowie, 

matki i córki organizują w sposób 
decydujący literackie i potoczne 
wyobrażenie o rodzinie - jej hie
rarchii, więziach emocjonalnych i 
konfliktach. O żywych, drama
tycznych nieraz stosunkach rodzi
ców i dzieci napisano już chyba 
wszystko. Relacje między małżon
kami oświetlano z najróżniej

szych punktów widzenia. O sio-
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strach tymczasem wiadomo nie
wiele. 

Istnieje w kulturze archetyp 
matki, ojca, stereotyp ciotki, wize
runek babki, od biedy można wy
obrazić sobie siostrę - opiekunkę 

i pocieszycielkę brata. Związek 

między siostrami nie doczekał się 
żadnej zuniwersalizowanej wy
kładni. Czy to dlatego, że uznawa
no tę relację za płytką, czy może 
raczej za zbyt złożoną i nie podda
jącą się uogólnieniu. Nie ma ar
chetypu siostry, więc nie ma cze
go interpretować, nie ma stereoty
pu siostry, więc nie ma czego 
zwalczać. ( ... ) 

Aby o siostrach pisać, trzeba 
więc ich relację upodmiotowić , 

wyodrębnić z układu , w którym 
punktem odniesienia nie są one 

same, lecz matka, OJCiec, maco
cha, kandydaci na mężów czy pro
genitura. ( ... ) „Siostra przeżyje ro
dziców, jest obecna na długo 

przedtem, zanim pojawią się ko
chankowie, mężowie i dzieci. Sio
stra należy do tego samego poko
lenia, dzieli się z nią dom, często 
pokój, czasem nawet łóżko . [ .. . ] 
Częściej niż rzadziej jest obok na 
stare lata, kiedy kochankowie czy 
mężowie odeszli albo już pomar
li". ( ... ) 

Nie rodzimy się siostrami, staje
my się nimi ( ... ). 

A zatem Kopciuszek, jak już 
wiemy, nie urodził się siostrą. .. 

Kiedy w dziewiątym wieku 
przed naszą erą pojawiła się w 
Chinach pierwsza zapisana wer
sja baśni o Kopciuszku, opowieść 



ta już wówczas była dość stara. 
Znana jak świat długi i szeroki, 
we wszystkich swych niezliczo
nych wersjach i wariantach jest 
kwintesencją wrogości między 

siostrami. 
„Córki za mąż nie wyszły" -

martwi się rosyjski generał, ojciec 
Kati, Wiery i Tani w Czwartej sio
strze Janusza Głowackiego . W 
Moskwie, o której marzyły Olga, 
Masza i Irina Prozorow, współcze
sne trzy siostry przeżywają, że 

„Rosja wisi do góry nogami, a one 
wraz z nią" . Nie warto więc ma
rzyć, bo to wstyd i niedojrzałość. 
Szukają za to powodzenia w róż
nych sferach: w polityce, w bizne-

sie filmowym, w mafii. Oczywi
ście nie bezpośrednio, lecz przez 
swych amantów: żonatego polity
ka, hollywoodzkiego reżysera i ro
dzimego gangstera. 

Ale miłość jest tak naprawdę 
możliwa tylko między siostrami, 
więc adorują się wzajemnie: „Ty 
jesteś śliczna Katiu" - zachwyca 
się Wiera. Wspierają ją, kiedy bie
rze odwet za upokorzenia doznane 
od kochanka: „I jak zaczął prze
mawiać i gadać na Żydów, krzyk
nęłam, że raz, jak mnie rżnął u 
siebie na biurku, to mi powiedział, 
że sam jest pół-Żydem" . Umacnia
ją w Wierze nadzieję, że jej dziec
ko będzie miało lepsze życie: „nad 

tym właśnie pracujemy". Pocie
szają jedna drugą: „nie martw się, 
jakoś damy sobie radę". Dają so
bie poczucie bezpieczeństwa: „jak 
powiem siostrom ... " - grozi Ta
nia kochankowi. Dzielą się ze so
bą każdym dobrem - telewizor 
od kochanka Tania natychmiast 
chce oddać swoim siostrom. 

( ... ) 
Według Junga „każda matka 

zawiera w sobie córkę, a każda 
córka matkę i każda kobieta wy
chyla się wstecz do swojej matki i 
do przodu do własnej córki". Każ
da siostra zawiera w sobie drugą 
siostrę i każda siostra wychyla się 
do własnej siostry - można by to 
sparafrazować. Katia, Tania i 
Wiera chcą zmienić swoje życie -
dzieje się to za sprawą czwartej 
siostry, choć w męskim ciele. Ko
la, sierota przygarnięty przez ich 
ojca, spełnia wszystkie domowe 
przysługi, myje podłogę, nosi wia
dra wody, nawleka igłę, odpowia
da na wszystkie zachcianki, bQ
dzie nawet wychowywał dziecko 
Wiery. 

( ... ) w niemieckich opowie
ściach nie dziewczynka, ale chło
piec przechodzi koleje losu analo
giczne do dziejów Kopciuszka i w 
końcu zostaje królem. Pod 
wierzchnią zaś pokorą Kopciusz
ka kryje się przekonanie o wła
snej wyższości nad matką i sio
strami. Kola zostaje wysłany 

przez siostry wysłany .,na bal": 
zagra w filmie kręconym przez ad
oratora Kati o prostytutkach w 
moskiewskim metrze. Przebrany 
w sukienkę, w pantofelkach -
szpilkach za małych na Wierę i 

Katię, za to na niego „szytych jak 
ulał", pojedzie do Ameryki. Pyta
ny w świecie o rodzeństwo, odpo
wiada, że ma trzy siostry. Być sio
strą jest lepiej w życiu, bezpiecz
niej, wydaje się, że nawet mężczy
zna chce być siostrą i mieć sio
strę. Siostry boją się wziąć udział 
w hollywoodzkim balu, Kola od
nosi sukces, ale wraca. Siostry 
wysyłają go więc w świat po 
szczęście raz jeszcze. I Kola zno
wu wraca, tym razem z walizką 
złota. 

„Kopciuszek nie zawsze marzy 
o księciu z bajki, bo ten w roli mę
ża czy kochanka może się prze
obrazić w tyrana. Woli więc ma
rzyć o swoim własnym wizerun
ku, który by się uśmiechał znad 
bram wielkich kin" - pisze Simo
ne de Beauvoir. Cel ten osiąga 
dzięki mężczyznom, którzy 
utwierdzają jego tryumf, przy
puszczając go do udziału w bogac
twie czy sławie. Kola to animus 
sióstr, męski pierwiastek ich oso
bowości, uosobienie siły zdolnej 
przenieść je do innej rzeczywisto
sc1 sławy i dobrobytu. Kopciu
szek realizuje więc marzenie nie 
tyle własne, co sióstr, a jednocze
śnie sam wyzwala się spod ich ty
ranii. 

Cud goni cud. Zjeżdżają się ko
lejni królewicze: Jurij i John. I 
ostatni cud: Wiera rodzi córkę 
Nadzieję. Jesteśmy w świecie ha
śni z groteskowym happy endem. 

Powyższe fragmenty pochodzą 
z tekstu Krystyny Duniec 

i Joanny Krakowskiej-Narożniak 

Siostra, siostry, siostrzeristwo 
„Dialog" 1999 nr 1 O 



Janusz Głowacki 

Jest jednym z najbardziej 
znanych i popularnych ~ 
polskich dramaturgów ii 

współczesnych. Urodził ·~ 
. o 

się w 1938 roku w Pozna- °" 
niu, studiował filologię ·~ 

polską na Uniwersytecie War- ~ 
szawskim. Debiutował w 1960 ro- .'!! 

ku, drukując swoje teksty w „Al- ~ 
manachu Młodych" , ale cztery la- f 
ta później znalazł się w zespole re- ~ 
dakcyjnym „Kultury", z którym.§ 
współpracował do lat 80. Niemal ~ 
od razu zwrócił na siebie uwagę ~ 
krytyków, przede wszystkim jako 1J! 

autor błyskotliwych opowiadań, w ;: 
których przenikliwie opisywał zja- ~ 
wiska obyczajowe przełomu lat 60. ~ 
i 70. W ironiczno-szyderczej formie 0 

Głowacki ośmieszał bezmyślną po- · .~".· _ _. 
goń za materialnymi dobrami, ~LU.~-'"' 
drobnomieszczańską tandetę i 
snobizm „salonów" Warszawy topisarskie Głowackiego, który w 
tamtej epoki. teatrze zadebiutował Cudzofó-

Dzięki opowiadaniom i felieto- stwem ukaranym wystawionym 
nom (które m.in. złożyły się na na deskach Teatru STS w Warsza
zbiory: Wirówka Nonsensu, Nowy wie w 1972 roku. Jego kolejne 
Taniec La-Ba-Da, Polowanie na sztuki (Obciach, Mecz i Kopciuch) 
muchy i inne opowiadania, My utrzymane są w konwencji reali
Sweet Raskolnikow, Coraz trud- stycznej, ale po mistrzowsku ba
niej kochać oraz W nocy gorzej wi- lansują na granicy humoru i gro
dać i Powrót hrabiego Monte Chri- teski. Po wprowadzeniu stanu wo
sto) do młodego wówczas prozaika jennego dramaturg - właściwie 
przylgnęła etykieta szydercy i przez przypadek - zdecydował się 
pamflecisty, bezlitośnie piętnują- na emigrację i na stałe osiadł w 
cego polskie społeczeństwo . Moc- Stanach Zjednoczonych, gdzie 
ną pozycj ę pisarza ugruntowały mieszka do dziś . Decyzja ta była 
filmy, zrealizowane na podstawie j edną z przyczyn, które spowodo
jego scenariuszy, przede wszyst- wały, iż nazwisko Głowackiego 
kim Polowanie na muchy Andrze- niemal zniknęło z polskich scen, 
ja Wajdy, Rejs Marka Piwowskie- aby powrócić tryumfalnie w la
go i Trzeba zabić tę mifość Janu- tach 90. za sprawą Polowania na 
sza Morgensterna. Z tego okresu karaluchy, a przede wszystkim 
pochodzą pierwsze próby drama- Antygony w Nowym Jorku (wy-

stawionej po raz pierwszy 1992 ro
ku). Sztuka opowiadająca o drama
tycznym losie bezdomnych emi
grantów zachwyciła wyjątkowo 

tym razem zgodnych widzów, teo
retyków i praktyków teatru na ca
łym świecie, którzy jednogłośnie 
okrzyknęli Głowackiego jednym z 
najlepszych współczesnych drama
turgów. Jan Kott uważał Antygo
nę za jedną z najważniejszych pol
skich sztuk ostatnich dziesięciole
ci, a samego Głowackiego stawiał 
na równi z Mrożkiem i Różewi
czem. Sztuka tłumaczona była na 
wiele języków i w dalszym ciągu 
nie schodzi z afisza nie tylko w 
USA, ale i w całej Europie. W 1999 
roku po raz pierwszy ukazał się w 
Polsce tekst Czwartej siostry -
gorzkiej i ironicznej opowieści o 
współczesnej Rosji, w której Gło-

wacki niemal wprost nawiązuje do 
Czechowa, Dostojewskiego, Błu

chakowa czy Erdmana. Nie bojąc 
się ostrego, czasem wręcz wulgar
nego języka tka opowieść o rosyj
skich stereotypach, zrujnowanych 
marzeniach niejednokrotnie posłu
gując się pozornie sprzecznymi ele
mentami gorzkiej groteski, złowro
giego absurdu czy wątkami wręcz 

farsowymi splecionymi z potrakto
wanymi serio emocjami. 
Głowacki jest również autorem 

dwóch powieści: zatrzymanej prze 
cenzurę i opublikowanej ostatnio 
Moc truchleje oraz nominowanej 
do nagrody Nike Ostatni cieć. 

utwory pisarza tłumaczone są na 
kilkanaście języków, a jego sztuki 
wciąż wznawiane są przez naj
większe teatry na świecie od Mo
skwy po Nowy Jork. 
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