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Rzeczywistość dramatu Polaroidy jawi się jako świat pozbawiony sensu. Powiedzmy nieco 
metaforycznie: tak mógłby wyglądać koniec świata. W książce Przed koncern Jean Baudrillard 
zauważa. iż ludzkość ['cywi lizacja?] w przedsionku owego tytu,łowego "końca " doswiadcza 
osobliwego "przewartościowania wartosci". Wartości n by jeszcze są. ale ich status został 
zdegradowany do mruej więcej roli żetonów w grze: ''Współczesna tendencja do rehabilitacji 
wartości i zamieniania ich dowoln!e miejscami jest najgorsza. Nawet rozróżnien e na użyteczne 
1 nieużyteczne nie może już być poczynione z powodu nadmiaru funkcjonaJności , Ktora zaciera 
między nimi granice oto podzwonne dla wartośc i użytkowej. Prawdziwe zac iera się 
w prawdziwszym niż prawdziwe. w zbyt prawdziwym, by było prawdziwe - oto królestwo symulacjr. 
Fałszywe rozpływa s ę w zbyt. fałszywym. by byfo fałs • s nej. Zas utrata 
zła jest jeszcze bardziej dotkliwa niż utrata dobra. utra a fałszu jeszcze a ziej dotkliwa niż 
utrata prawdy". 

Skoro wartości "zamien iają się miejscami" afbo po prostu nikną z pola uwagi. trzeba. by jakos 
trwać. realizowac ok res lone strateg e przetrwani1a, chyba , że nie ma już sił na nic 
i pozostaje tylko bierne poddanie się apatii. Bohaterowie Ravenh illa m j wy ór ader 
ograniczony: żyć z dnia na dzień. nie oglą.dając się na okoliczności, starać się wykorzystywać 
dorażne okazje do zaspokojenia dorażnych pragnień, albo bezwoln ie lub rozmyśln ie dążyć do 

D amo icestwie i ą Chory Tim chcia mrzeć , Nick i H n wybrali t ierwszą ewentualność. 
LQ!MaO<;tUł~Paf'YlłlłJest rzec a iste. że społeczenstwa 
Zacho u mają problem ze sfe i · ale nawet niegdysiejsi 
koryfeusze postmodernizmu. Autor Polaroidów. podobnie jak często z nim porównywana Sarah 
Kane nie przedstawia jednak anal izy w szerokim planie. Skupia s ię, niczym mikrosocjolog, 
na interakcjach. Tak jak na zdjęciach1 robionych polaroidem widzimy raczej osoby niż krajobrazy. 
Gdzieś tylko w tfe chafogów mamy sugestie odnoszące się do świata zewnętrznego - jest jakaś 
Europa Wschodnia, gdzie można robić interesy, jest życie nocnych klubów. ucieczka w narkotyki. 
plaga AIDS, cyn czna polityka, paskudne żarcie w fast foodach, jest śmietnik cywflizącji i l<ultura 
użytkowa dostarczająca tymczasowych, ró k ał h podniet. Są szcze zucia i tu 
wkraczamy w plan osob isty bohaterów. skup ia się 
1" o w tak· :zdarza. Vie 
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zauroczenia. 
Zniechęcenie jest najczęściej wynikiem przekonania. że twórczosc ta nie przy-nosi n ic 
nowego ani w opisie;.świata przeQstaw onego. ani w doborze środków ekspresji. Rzeczywistość 
b d przecież chocby u Becketta. a szokowanie perwersJą. 
od dawna bywa atrybutem nawet mało ambitnych tekstów ku ltury popularnej. 
Zauroczerue łączy się natomiast z przeswiadcze.nlem. wedle którego taki na przykład Mark 
Ravenh1ill, dz i ęki sztuce Shopping And Fucl<ing obwołany krolem brytyjskich bruta listów. 
radykalnie przekracza granice literackiej 1 teatralnej konwencji zmuszając odbiorcę. by 
ten odnalazł w sobie pokłady nowej. wcześniej nieobecnej. aJbo zapomnianej wrażllwosc i . 

Dawną konwencję zastępuje nowa konwencja. dawną estetykę · antyestetyka. 
Nie mają racji ani zniechęcen i. a.ni zauroczeni. Rzecz nie polega bowiem na konwen('.jJ 
czy jeJ przekraczan iu. ale 11a p róbie d agnozy tego. co dzieje s ię poza literaturą i poza 
teatrem. 
Polaroidy. Kilka ostrych zdjęc Marka Ravenhilla wydaje s ię zrazu czymś na kształt ponurej 
parodii dramy mieszczariskiej. W domu Helen, która została radną i planuje zostać 
deputowaną do parlamentu, zjawia s i ę Nick przyjacie z eszłośc · . tkana · e lat 
odsiadki w więzien iu sprawia. że Nick nie potr t tu ~telfefAilDlt:t• 

bo inie wie. że do tego potrzebna jest kart Go e , ę o e e, tenże 
Nick nre potrafi też zrozumieć innych cech rzeczywistosc1 zmien ionej nie tylko w sferze 
cywilizacyjnych udogodnie ale I w sensie społecznym. Nick po odbyciu wyrnku za próbę 
zabójstwa che ż stąd. skoro śwJat. do .ktorego wraca. czysty nie jest. To 
Helen namów ła go. y za bi onathana. wrednego burżuja , który pozbawił jej ojca pracy 
I majątku. Ojciec Helen umarł ze zgryzoty, za to Jonathan przeżył. ma się swietnie i robi 
interesy w Europe Wschodniej. Jak zwykle · niezbyt czyste interesy. Ale teraz Helen ma 
o wieie więcej wspólnego z .!Jonathanem. niż z Nickiem. n iedoszłym zabójcą, nawróconym 
grzeszin ik lem. al sci przec i eż kryminalistą , c złowiekiem z marginesu. 
Na drodze Nicka pojawia się też Nadia. tancerka w klubie go go, regularnie maltretowana 
przez niejakiego Sr mona. I pojawiają się jej przyjaciele. homoseksualna para: przybyły ze 
wschodu Iz Rosji?] tancerz go go Victor oraz T m. który umrze na AIDS. Środowisko Nadii 
jest swego rodzaju społecznym kontrapunktem dla sfer, w jakich porusza się Helen 
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W programie wykorzystano zdjęcia z wydawnictw: 
PARIS IN BILDERN 1900-1968. Dumont, KOln 2002 
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