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Opowieści o zwyczajnym szaleństwie, w których mężczyzna odbywa stosunek z umywalką, 
to prawdopodobnie największy czeski dramat XXI wieku - można zaryzykować taką tezę. 
Grany jest niemal w każdym mieście Czech i Słowacji, a niedawno został nawet sfilmo
wany przez swego autora. Ponieważ od lat nie mamy własnego hitu scenicznego, który 
chciałyby pokazywać wszystkie teatry, za to wiele z nich wystawia Zwyczajne szaleństwo, 
można powiedzieć, że także w Polsce jest to największy dramat XXI wieku. 
Tym samym staje się on najsłynniejszym dramatem scenicznym Europy Środkowej. 

Mówi o tym, że jej społeczeństwo to przypadek kliniczny. 1!3.f· 

I Pierwszy nazywa się 
Arnost Lustig. 2 Drugi nazywa się 

Jan Saudek. 

Jest pisarzem, przeżył Oświęcim, ma 
w Czechach taką pozycję jak u nas 
Herling-Grudziński. Raz w telewizji 
dziennikarka spytała go, jaka byłajego 
mama, odparł, że fantastyczna. Gdy 
jedna z jego powieści została książką 
roku, na uroczystość wręczenia na
grody przyszły władze, prezydium 
związku pisarzy, prasa. „I przyszła 

moja mamusia. Kiedy tylko zobaczyła, 
że goście nie dopijają wina w swoich 
kieliszkach, bardzo ją to marnotraw
stwo oburzyło. Jak ktoś tylko odsta
wił kieliszek i odchodził, mamusia 
natychmiast dopijała jego wino. Tak 
więc pod koniec uroczystości nawet 
spadła z krzesła. Przyzna pani, że to 
fantastyczna osoba" - podsumował 

wielki pisarz. 

Krzysztof Drac-z (Jerży) 

Od trzydziestu lat fotografuje na
gie kobiety na tle tej samej odrapa
nej ściany. Za socjalizmu wystawiał 
z sukcesem na Zachodzie, ale w Cze
chosłowacji był ciągle robotnikiem, 
bo władza postanowiła nie uznać go 
jako fotografa. Nie ma żadnych zaha
mowań, by mówić o swoim strachu. 
Opowiadał na przykład niedawno, 
że kiedy w latach 50. składał przy
sięgę wojskową, przysięgał wierność 

komunizmowi i śmierć Churchillowi, 
ale jednocześnie pilnie uczył się, jak 
powiedzieć po angielsku: „Nie strze
lajcie! Jestem Czechosłowakiem! Pod
daję się!". 

r Jeśli jakiś członek tego społeczeństwa współżyje z odkurza
czem, wynika to wyłącznie z tęsknoty za lepszym życiem. 

Czesi widzą sztukę Petra Zelenkijako odnogę „cool" dramaturgii, którą 
znamy z Niemiec i Wielkiej Brytanii. 
Bo nadal obcujemy z dotkliwą samotnością człowieka, którą próbuje on dra
matycznie usuwać, głównie przy pomocy różnych odchyleń. Jednak zamiast 
brutalności mamy dowcip. 
Niesmak został opakowany. 
Przykre uczucia zaśmiane. 
Sarah Kane dostała więc czeską twarz. 

3 Trzeci nazywa się 
Egon Bondy. 4 
Jest filozofem i wypracował niesub
stancjonalny model ontologii. Jako po
eta i papież czeskiego undergroundu, 
znany był z troski o swój kraj. Do po
ważnych antologii literackich wszedł 
jego wiersz bez tytułu. Brzmi on tak: 
Czechy mi najbardziej nocnik przypo
minają! Zaś Czesi w swej patriotycz
nej dumie uważają! Że jest on z lep
szej porcelany/ Bo moczem Masaryka 
był często zalany/ Praga leży w jego 
samym środku na dnie/ Łatwo na nią 
narobię dokładnie. 

Czwarty nazywa się 
Jiri Suchy. 

Założył pod koniec lat 50. legendarny 
teatr Semafor, a w 60. napisał kulto
wy musical Gdyby tysiąc klarnetów. 
Poeta i piosenkarz. W latach 70. wła
dza pozwoliła mujedynie występować 
w teatrze, nie mógł pokazywać się 

w radiu i telewizji, ani nagrywać płyt. 
Raz wezwano na spektakl wysokiego 
funkcjonariusza Komunistycznej Par
tii Czechosłowacji, bo ktoś uznał, że 
Suchy w jakiejś scenie schodzi z dra
biny w sposób bezczelny. Schodził tak, 
że przypominał partyjnego dostojnika 
wychodzącego z rządowego samolotu. 
Musiał więc tę scenę usunąć ze spek
taklu. Niedawno Suchy stwierdził jed
nak, że komunistów sam komunizm 
na pewno też wkurzał. „Przecież oni 
chętnie byliby dobrzy! W chwilach, 
gdy nie musieli być złymi ludźmi, da
wali nam to do zrozumienia". 
Zadziwiający faceci, bo i Czesi to za
dziwiający naród. 



Jest w nich - i wielka zdolność do odpuszczenia grzechów. I częsta manifestacja, że nic 
nie jest święte. I łatwość przyznania się do swoich ułomności. A przede wszystkim całko
wity brak lęku przed śmiesznością. 

Czesi chyba stworzyli sobie kulturę jako prozac. 

Za to matka głównego bohatera, podstępna i despotyczna, stworzyła sobie namiastkę ży
cia erotycznego: przeżywa uniesienie, gdy pielęgniarka pobiera jej z żyły krew dla żołnie
rzy w Bośni. 

Petr Zelenka, jako autor scenariusza do Samotnych, reżyser i scenarzysta Guzikowców 
oraz Roku diabła może nam się też zdawać dzieckiem Formana, i Haska, i Hrabala: ma 
podobne podejście do kreowanego przez siebie życia, podobny humor. 
W Czechach ten humor nazwano precyzyjnie - radością smutku. 

Komunizm wzbudza czułość. 
Ojciec głównego bohatera czytał jako lektor kroniki filmowe w najgorszych czasach „nor
malizacji", po okupacji Układu Warszawskiego - gdy setki tysięcy represjonowanych in
teligentów otrzymało od państwa przymusową robotniczą przyszłość, dzisiejszy prymas 
Czech osiem lat mył wystawy sklepowe, a na przykład legendarnego biegacza, olimpijczy
ka Emila Zatopka zmuszono do pracy w kopalni uranu za wypowiedź przeciwko radziec
kiej interwencji. 
Głos reżimowego lektora nie powoduje niechęci, ale staje się głosem kultowym. 
Dla trzydziestolatków jest nostalgią za dzieciństwem. W męczarni osamotnienia może 
więc nawet przynosić chwilową ulgę. 

Postaciom Zelenki w ogóle nie przychodzi do głowy, 
że ich seksualność utrudni im zbawienie. 

Między socjologami trwają spory, jaki procent Czechów wierzy w Boga: czy 10, czy aż 25. 
Sami Czesi mówią, że są najbardziej zateizowanym narodem świata. Ostatnio, po śmier
ci siostry Łucji z Fatimy, w Polsce pisano: „siostra wielokrotnie widziała Matkę Boską", 
w Czechach: „ponoć wielokrotnie widziała". Kiedy krytyk poważnego dziennika recenzo
wał książkę, która zdobyła niedawno tytuł Książki Roku 2004, napisał: słowo „Bóg" poja
wia się w niej aż 35 razy! Podczas gdy on, recenzent, używa go może raz w roku. 
Sztuka Zelenki powstała więc w kraju, gdzie większość żyje z poczuciem, że Bóg ma 
wpływ na niewiele rzeczy. 

Niemniej w tej komedii Bóg jest łapczywie pożądany. 
Takjak bliskość, drugi człowiek, miłość, a może nawet bardziej. 
Jeśli Sarah Kane ijak napisała Hanna Krall) uczy nas dlaczego potrzebny jest Bóg, to Petr 
Zelenka pokazuje jak ci, którzy już to wiedzą, Boga poszukują. Rozpaczliwie i groteskowo. 
Sąsiadka nie wyobraża sobie, żeby przeżyć orgazm bez świadków : „Potrzebuję, żeby wi
działy mnie Boże oczy. Oczy tego kogoś, lub czegoś, co znajduje się nad nami". 
Sąsiad zastanawia się, czy aby łaska Boża nie pomyliła mu się z uwielbieniem kobiet, ale 
zaraz daje sobie do takiego nierozeznania prawo. „Jak każdemu, kto jest w bagnie". -

Podobno w przeciwieństwie do innych narodów, które biczują się, by zbawić ludzkość, 

Czesi biczują się wyłącznie dla hecy. 
I może właśnie dzięki temu udaje się Zelence przenikliwie i bez pretensji przedstawić 
świat. Bliski - jak zauważa się w Polsce - także naszej rzeczywistości. 

Mimo, że przeważnie nie współżyjemy 
ze swoimi umywalkami. 
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Władysław Kowalski (QjciecJ. fliniesib Rg:;oJ<owska !Sylwia), Jan Jank!lw>~i lhNr) 



Agnieszka Glińska 
reżyserka teatra lna, 

laureatka nagrody im. Leona Sch illera 

i „Paszportu" t ygodnika Polityka. 

Od czasu reżyserskiego debiutu na 

początku lat 90. s tworzyła serię 

głośnych spektakli przedstaw i ających 

zawikłane losy kobiet samotnych 

i odrzuconych: Jordan Anny Rey

nolds i Moiry Bu ffi ni (1996), Trzy 

siostry Anton iego Czechowa (1 998). 

Gli ńska zrealizowała także m.in. 

Opowieści Lasku Wiedeńskiego 

Ód ona von Horvatha ( 1998), Czwar

tą siostrę Janusza Głowackiego 

(1999), Kalekę z lnishmaan Martina 

McDonagha (1999, razem z Wła

dysławem Kowalskim). Bambini 

di Praga Boh umila Hrabala (2001 , 

Feliks Warszawski za reżyser i ę) , 

Stracone zachody mifości Williama 

Shakespeare' a (2003) oraz Pamięć 

wody Sh elagh Stephenson (2002) 

w Teatrze Dramatycznym. 

Władysław Kowalski 
aktor teatra lny i filmowy, reżyse r. 

Jeden z najbardziej znanych pol

skich aktorów, grai m .in. w fi lmach 

Wojciecha Jerzego Hasa, Wojciecha 

Marczewskiego i And rzeja Wajdy. 

Na scen ie można zobaczyć go 

m.in. w spektaklach Krystiana Lupy 

Auslóschung!Wymazywanie Thomasa 

Bernharda i Niedokończony utwór na 

aktora wg Mewy Czechowa/Yasmina 

Reza Sztuka Hiszpańska w g Anto

niego Czechowa i Yasminy Rezy. Od 

stycznia 2005 r. jest aktorem Teatru 

Dramatycznego w Warszawie. 

Petr Zelenka 
reżyser, dramatopisarz i scenarzysta. 

Twórca fi lmów: Mnaga - Happy End 

(1 996), Guzikowcy (1997), Rok diabla 

(2002 , Grand Prix Fest iwa lu w Karlo

vych Varach), autor scenariusza fi lmu 

Samotni (2000) wyróżnionego m. in. 

Nagrodą Pub l iczn ości MFF Warszawa 

i MFF Saloniki. Jego dramat Opowie

ści o zwyczajnym szaleństwie (2001 ) 

uznano w Czechach za najl epszą 

sztu kę roku . 

Dominika Klu.znia.k (Ewa! 
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