


Kim jest Joe Orton? 
Naprawdę nazywał się John Kingsley Orton i urodził się w roku 1933 w Leicester w Anglii. Profesjonalnie zabrał 
się do pisania dla teatru dośc pózno, prapremiera jego pierwszej sztuki, The Rufftan on the Stair miała miejsce 
dopiero w 1964 roku . Ledwo jednak udało mu się wspiąć na szczyt - następna komedia, Zabawiając pana Slaane'a, 
już w rok pózniej zyskała tytuł najlepszej nowej sztuki brytyjskiej i stać się cenionym dramatopisarzem. jego 
błyskotliwa i szybko rozwijająca się kariera została brutalnie przerwana. W 1967 roku, w wieku trzydziestu czterech 
lat, został brutalnie zamordowany przez swojego wieloletniego partnera, który postanowił, wiedziony zazdrością, 
zabić kochanka, po czym sam popełnił samobójstwo. Krótka, burzliwa kariera zakończona morderstwem, choć sama 
w sobie przerażająca, idealnie pasuje do wrażliwości i rodzaju teatru, który próbował tworzyć Joe Orton. Kilka 
pozostawionych przez niego „oburzająco makabrycznych" sz uk teatralnych, pisanych stylem nazwanym od nazwiska 
autora ortoneskami, jest uznawanych za arcydzieła campu Ale ... 

.. . co to jest ten camp? 
Odpowiedź na to najprostsze pytanie jest w odniesieniu do tego zjawiska najtrudniejsza, bowiem camp z definicji 
jest niedefiniowalny. Za wszelką cenę stara się uniknąć pułapki klasyfikacji. A jednak sam, na własny użytek, nazywa 
pewne zjawiska, dzieła sztuki campowymi. Ucieczka od i jednoczesnie próba klasyfikacji. Ambiwalentne podejście 
do problemu. Właśnie ta ambiwalencja, ciągłe balansowanie na granicy jest czynnikiem wyróżniającym camp. Susan 
Sontag, nazywana też Miss Camp albo Camp Girl w swoich Notatkach o campie z 1964 roku po raz pierwszy szerzej 
opisując owo zjawisko pisze, że „camp nie jest stylem, rodzajem estetyki, ale wrażliwością. Wrażliwość campowa 
jest niezaangażowana, odpolityczniona, lub przynajmniej apolityczna". I zaraz dodaje myśl, znowu ambiwalentną, 
ale trafnie opisującą ideę campu: „Camp jest wyrafinowaniem, ktory wyrafinowaniem nie jest." Czym jednak jest 
to, co tak trudno nazw ac i dlaczego w takim razie w ogóle posługujemy się tym pojęciem? Cofnijmy się do czasów 
i ludzi, ktorych teraz uznajemy za twórców campowych, a którzy o takiej klasyfikacji swojej osoby na pewno nie 
mieli pojęcia. Słowo camp pochodzi najprawdopodobniej od francuskiego czasownika se camper, co oznacza pozować, 
zachowywać się teatralnie . Po raz pierwszy użył tego sformułowania Molier w swojej komedii Szelmostwa Skapena, 
odnosnie człowieka, który wynosi styl, modę, elegancję ponad realną egzystencję . Od tego zaś blisko do pojęcia 
dandyzmu, od którego bezpośrednio możemy wywieść camp. Czołowy angielski dandys, wielki mistrz campu - Oscar 
Wilde, pisał kiedys: „W sprawach wielkiej wagi najistotniejsza jest nie szczerość, ale styl." Wtórował mu Jean Genet: 
„Jedynym kryterium czynu jest elegancja." Właśnie z próby estetyzacji egzystencji wyrodził się dandyzm, który 
w XX wieku przerodził się w camp. Campowe jest więc wszystko, co świadomie przeestetyzowane, przerafinowane, 
przesadzone, wszystko w czym wygląd jest ważniejszy od kwestii użytkowych. Carr.powa jest więc cała kapiąca zło
tem sztuka barokowa, campowe są budowle Gaudiego, z niesamowitą barcelońską świątynią Sagrada Familia na 
czele, campowe są stroje i muzyka Elvisa Presleya, królem campu został okrzyknięty Andy Warhol, campowym kultem 

otoczone są choćby Pn'solla, królowa pustyni czy Racky Horrar Picture Shaw, wreszcie campowym, z naszego punktu 
widzenia, możemy nazwać tak popularne dziś azjatyckie kino Bollywood. 
Tu może pojawić się wątpliwość, czy camp nie jest po prostu kiczem, za który na przykład wiele osób bierze bolly
woodzkie produkcje. Ta granica pomiędzy kiczem a campem jest bardzo sliska. Kicz jednak jest pojęciem pejoratywnym, 
a tego rodzaju czy to pozytywnego, czy negatywnego - nacechowania unika camp. Podstawowa różnica między 
tymi dwoma pojęciami to poziom świadomości. Można powiedzieć, że kiczowatość nieświadoma to po prostu kicz, 
natomiast zabawa kiczem, jego świadome wykorzystanie - to już jest camp. Próbuje on uwznioślić to, co odrzucone, 
stara się, by na nowo zostało odczytane to, co byto uznane za niegodne . Podsumowując: artysta campowy, opisując 
swoje dzieło, mogłby pow1edz1ec - jeszcze raz cytując Miss Camp - „to jest dobre, bo jest okropne". 

Cóż więc jest campowego w sztukach Ortona? 
Camp przedstawia świat jako teatr. Jako miejsce gdzie artyzm, forma są ważniejsze od treści i moralności. Camp 
nie pozwala traktować się serio. Sztuczność i konwencjonalność campowej kreacji ma wyzwalać śmiech, a nie być 
mostem pomiędzy sztuką a prawdziwym życiem. Dlatego trudno szukać prawdziwości w sztukach Ortona. Śmiech, 
ironia są dla niego znacznie ciekawsze, bardziej inspirujące od prawdy. To wtaśnie śmiech, a nie łzy, ma stac się 
łącznikiem pomiędzy tworzącymi teatr artystami a publicznością. 
Można powiedzieć, że Joe Orton pisał farsy. Kreował przecież światy, sytuacje, mające na celu tylko rozbawienie 
widowni - przecież śmiech byt dla niego najważniejszym czynnikiem. Byłoby to jednak uproszczeniem. Z jakiegoś 
powodu dla tych uarnych, makabrycznych tekstów ukuto specjalny termin - ortoneska, wywołujący oczywiste 
skojarzenia z makabreską. Dlatego też trafniejsze wydaje się być stwierdzenie, że Orton posługuje się modelem 
klasycznej farsy, bawi się nią i tak żongluje konstrukcją, by wyciągnąć z niej nowe, interesujące dla siebie sensy. 
Korzystając z farsowych klisz, wyzwalających śmiech, tak lubianych przez publiczność, jednoczesnie się z tą pu
blicznością bawi, krytykuje, przygląda jej konwencjonalnym zachowaniom. 
Po co jednak to robi? Pisałem wczesniej, że camp jest apolityczny, że powodem korzystania z niego jest estetyzacja 
życia, a nie walka ideowa. Tak faktycznie początkowo było. Potem jednak camp stał się środkiem wyrazu gejowskiej 
wrażliwości. Stał się kodem, dla szerokiej publiczności ciekawym i bezpiecznym, a dla homoseksualnej mniejszości 
czytelnym znakiem swojej odrębnosci . Końcówka lat sześćdziesiątych to walka gejów o swoje prawa, o usun i ęcie 

homoseksualizmu z listy zaburzeń psychicznych.o uznanie tej orientacji seksualnej, za coś normalnego, równego 
heteroseksualizmowi. Częśc środowiska gejowskiego zdecydowała się na otwartą walkę, część postanowiła manifestować 
swoją obecność z ukrycia, oswajać normalnych ludzi ze swoją obecnością poprzez sztukę. I właśnie w tym pomagała 
im campowa wrażliwość . 
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