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Jolanta Janiczak 

Karzeł, Down i inne żvwiotv 
Fragment 

LENNY: O mam temat. Tam na końcu sali siedzi metafora, co mi na końcu języka 
zalega. Chłopcze z obcą twarzą i śliną na brodzie podejdż. Przedstaw się wszyst
kim w dobrym tonie. 

DOWN: Down. 

LENNY: Potrzebuję twojej osobliwości , bo mi samemu brakuje wyrazu. Ożywienie 
w starym stylu. Tego nam trzeba. 

HONEY: Rozumiem, że nasza prowincja nie tętni spektakularnymi zdarzeniami. ale 
można się przyzwyczaić , cieszyć z małych może gestów. Z lokalnych skandali. 
Gdybyśmy tak mogli się zbliżyć i zadomowić się w sobie. 

LENNY: Nie teraz. 

HONEY: Szukam cię od zawsze. 

LENNY: Pokaż, czy Down ma normalne takie przyrodzenie I może nim potomków na 
świat powoływać . Tworząc sobą oddzielny gatunek. A czemu ty na wózku jeździsz, 
Down? 

SANDY: Przerywamy pokaz. 

SALLY: Nie widzisz, że ma chłopak frajdę . 

LENNY: Nie błaznuj ślinotokiem, patrz prosto przed siebie, oczy szeroko otwórz. 
Wygląda na myślącego, nawet zamyślonego. Masz wizję? 

WŁAŚCICIEL: Każdy chciałby go spektakularnie odtwarzać zwłaszcza w kinie, jego 
ułomności zewnętrzne dają wnętrzu temat i ładunek. 

LENNY: Jesteś p i ękną rozrywką dla tych, co nie mają co zrobić z nadmiarem ener
gii bardzo łatwopalnej i lubią ryzyko. Wiesz, o czym śpiewa na ulicach masa, kiedy 
nie ma do kogo slę modlić . 

HONEY: Popatrz jak tańczę, jak się wyrywam do ciebie ze wszystkich przyzwyczajeń . 

LENNY: Jak się przytulasz do takiej jak ona i obślin i sz przypadkiem jej lico, myślisz, 
że powyciera się dyskretnie? Czy jawnie wstręt ci okaże? 

WŁAŚCICIEL : Kaleka, karzeł , dziwka - niezłe trio. 

LENNY: Podciągn ij spódnicę . Dla ciebie to przecież żaden wyczyn. 

HONEY: Dla ciebie podciągnęłabym skórę . 

LENNY: Down też się chce mężczyzną poczuć, być. Popróbuj sobie, czy ci to ra
dość daje czy nie. Może ty wolisz kogoś w swoim gatunku i aurze? 

HONEY: Często marzę, żeby być upośledzona, porażeniem na przykład mózgo
wym. Nie musiałabym wtedy być skłócona z życiem . Wszystkie śmierci, które do 
mnie, co wieczór samotny przychodzą , zatopiłyby się w słodkim niebyt-otępieniu . 
Przestałabym nadaremnie łaknąć. 

SALLY: Wymienię się z tobą nawet na twarz. Widzę, że w tobie spokojnie, czysto, 
w tobie się żadna butelka nie zmieści. 

SANDY: Przestańcie bluźnić kosztem mojego maleństwa. 

DOWN: Mówią, że Down tylko czuje, tylko kocha i tylko kochania chce łapczywie. 
Miłości i miłości. I jeszcze tony milośc1. Zdycham od tych podwieczorków miło
snych, tuczących, sennych piersi matki. 

LENNY: A co to ta miłość? 

SANDY: Down stoi. 

SALLY: Samodzielnie. 

DOWN: Mówią, że Down nie ma się urodzić, bo ciężkim ciężarem wam ciąży. Że się 
nikomu na nic nie przydaje, że zakłóca ładne widoki i dobry smak psuje. Down też 
opowiada się za czystością rasy i od dziś same downy będzie sobie płodził . 

SANDY:Mówi. 

SALLY: Ktoś go dyktuje. 

SANDY: Jak pięknie mówi o czystości wzniośle. 

DOWN: Down nie może dłużej jak down egzystować. Chcę się zmieścić w obieg. 
Spóźniać się do roboty, trzymać rękę na jędrnej jakiejś dupie, świntuszyć. Być na 
Wall Street maklerem, psa wozić do szkoły i syna. I swoje grymasy upowszechnić 
jako mimikę publiczną a być może nawet obowiązkową . 

SANDY: Wie jak iść. 

SALLY: Ma marzenia. 
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HONEY: I rysy mu się na wierzch wydostają. Pięknym się robi młodzieńcem. 

SANDY: Pokwita, wąsy mu rosną i dłonie. 

SALLY: To cud. 

DOWN: Może choroba śmiertelna. 

LENNY: Popatrz na mnie, chłopcze. 

DOWN: Karle pamiętasz księżniczkę coście jej koronę z głowy wycinali, żeby była 
królewną bardziej organiczną. Dom starców pamiętasz w święto pracy, jak czas 
pracującym zaoszczędzić chciałeś karabinem maszynowym, ale ci się zaciął. 
A owce pamiętasz . Owce, bo tam było dużo owiec. A pamiętasz kozy, coście je 
z tubylcami krzyżowali, żeby im krajobraz ożywić i zmodernizować na nasz futury
stycznie laboratoryjny wzorzec. Co innego tu prezentowałeś? Z tego mniej więcej 
chcesz się powycierać o mnie, o nią, czas, laki ci został? 

SALLY: Tak, cud zdecydowanie. 

SANDY: Sam przecież powstal i stoi. 

LENNY: Coś mi się wspomina. 

DOWN: Strach być prorokiem między swymi. 

LENNY: Kto ma więcej wiary niż ten, kto by złością, hańbą, okrucieństwem. 
Kto ma więcej wiary niż brat, który widzi jak jego żona jest gwałcona przez potężną 
burzę wojowników i który sam się w ów gwałt wrzuca bez przymusu? 
Kto ma więcej wiary niż siostra, która dziecko ćwiartuje, żeby się uwolnić od miło
ści, co nią zawładnęła i wyrwała z siebie? 

MARTA: Prawda nigdy nie jest moralna. 

LENNY: Kto ma więcej wiary, niż rodziny palące skarby ziemi obiecanej. 

DOWN: Nie podpal iłbyś nawet kosmyka włosów, co ci w oczy kole. 

LENNY: To moja wiara. Powstaje niczym feniks z popiołów grzechu, degradacji. 
Niegdyś jaskinia rozpusty, a teraz l śniąca świątynia! 

DOWN: Pychy. 

LENNY: Błogosławieni, gdy stajemy się śmieciem tego świata i odrazą wszystkich. 
Błogosławieni, gdy jesteśmy wstydem, grzybicą, bakterią Gdy się przed nami 
zatrzaskują domy i płoną świątynie . 

DOWN: Co to kurwa jest błogosławieni? 

LENNY: Wierzę, żeście świn ie i będziecie świnie . 

DOWN: Jestem świnia . 

LENNY: I jesteście świnie. 

WŁAŚCICIEL : Ty się na zdjęciu nie pojawiasz wcale, ani z polaroidu ani z cyfrówki. 
Trzeba zrobić, żeby się pojawił. Rozbij mu łeb, ale nie tak bardzo, żeby mi lokalu 
zbytnio nie upaćkał. 

KAPRAL: Zrobię z niego świętą krwawiącą figurkę . 

WŁAŚCICIEL: Byle higienicznie. 

KAPRAL: Oczy ci zaraz odkurzaczem wciągnę. Jest kolor czy nie? Da się zrobić 
czy nie? 

WŁAŚCICIEL: Nie odbija się, jak to kurwa możliwe? Na ekranie plama. Nie da się 
zrobić z niego obrazu. Pierwszy raz mi się obiekt nie multiplikuje. 

SALLY: Zwyrodniale bestie syna mego, wysłannika, proroka chcą naruszyć. 
Nie widzicie, że ktoś się tu rodzi z popiołów, popłuczyn? 

WŁAŚCICIEL: Zwalniam cię . 

LENNY: Nigdy nie bylem nawet przez sekundę u ciebie na służbie. 

KAPRAL: Hej, Jezus chcesz gwoździem. 

WŁAŚCICIEL: Nie mam pomocnika. Down, po czyjej się stronie opowiesz? 

DOWN: Popatrzę, pooglądam i się zob liguję . 

WŁAŚCICIEL: Tylko nie za długo . 

SANDY: To cud. Down, przytul matkę jak przystało synom. 

DOWN: Za każdy rok samotny na piętrze w pysk to będziemy kwita. 

LENNY: Kto ma więcej wiary, niż były zbrodniarz, który cale życ ie musi się ukry
wać w znoszonych mundurach, we flagach, zepchnięty w strzępy swojej twarzy. 

HONEY: Jeszcze cię bardziej odbezpieczę na obraz mężczyzny. Podnieca mnie 
moc, co się z ciebie ulatnia i działa . 

LENNY: Trzymaj się na wodzy. 

WŁAŚCICIEL: Nie miałem w ręku podobnych towarów, pojęcia nie mam 
jak to wykorzystać. 
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SALLY: Obiekt sakralny należy do mnie, z mojego łona wyszedł i j eśli już ktoś 
ma nim zadysponować to chyba oczywiste, kto. Zaintonujmy mu pieśń religijną. 

WŁAŚCICIEL: Zamknij pijacki ryj. Nie masz pojęcia, o co gra się toczy. Masz tu 
setkę i do maszyny żwawo. Tam są twoje miejsca ustalone wcześniej. A jak się 
nie podoba wyznaczona przestrzen, to do grobu. 

SAN DY: A co niby wszystko w tym mieście twoim jest terenem? 

WŁAŚCICIEL: Jestem władzą, czyli właścicielem. Wszystkie budynki, grunty 
wszystko moje. I ty jesteś moja, i ty. Z władzą trzeba na kolanach. Nie można 
innej dobrej pozycji wobec mnie przyjmować. 

MARTA: Idzie mrok. Każą ci otworzyć skrzydła, nie bój się nawet, jeśli ogień 
blisko, a pióra łatwopalne . Lepiej się zderzyć i spaść, niż ulegać ślepcom . 

WŁAŚCICIEL : Na kolana. 

LENNY: Stado wybrało przywódcę . 

WŁAŚCICIEL : Jeszcze słowo, a będziesz wysterylizowany. Bez znieczulenia, 
był taki film. Władza daje poczucie swobody i lekkość. Rozwija wyobraźnię . 

KAPRAL: Dzisiejszy występ jest świadectwem wiary, chwały I milości wszech
potężnego. Cztery lata temu byłem żołnierzem za żołd, który stukrotnie prze
wyższa wasze marne pensyjki. Zabijałem, dewastowałem, rozsadzałem . Bylem 
człowiekiem przepełnionym grzechem, pełnym żądzy i tanich zachcianek. 
Sprzedawalem się na wszelkie możliwe sposoby od drzwi do drzwi. 

WŁAŚCICIEL: Trzeba umieć się pięknie sprzedać, żeby nie bolało. 

KAPRAL: Okradałem tutejszych robotników z Ich ciężkiego czasu i ciężko 
uciułanych funduszy. Uwodziłem ich . Pieprzy łem ich żony i córki, im młodsze 
tym lepiej, im głupsze tym weselej. Rżnąłem na Ianach zbóż wszelkie boskie 
stworzenie z rozkoszą . 

WŁAŚCICIEL: I chwała ci za to. 

KAPRAL: Bylem pijakiem. Byłem złodziejem. Byłem bluźniercą . Rządzonym 
przez bluźniercze zachcianki z biletem w jedną stronę prosto do nieskończone
go odrzucenia, tęsknoty, rozpaczy. 
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WŁAŚCICIEL : Złóż mi pokłon . 

LENNY: Za późno. 

KAPRAL: Połóż na mnie rękę, gryź strzępy, gryź lica. 

LENNY: Mechanicznie patrzysz, brakuje ci wiary. 

KAPRAL: Zostałem ugodzony błyskawicą przez samego boga. I zwyciężyłem 
samego Boga, w kojcu go pod oknem zamknąłem , niech kwiczy. 

WŁAŚCICIEL: Pokłon. 

KAPRAL: A proszę pokłony ode mnie i skłony przyjąć święte, towarzysze broni. 

DOWN: Idzie wieczór rdzawy, trzeba zamknąć drzwi, coś nam się wymknęło. 

KAPRAL: Mamy dz i ś święto chyba dziękczynienia, a to święto jest cho lernie 
nasze i nie zamierzamy się nic dzie l i ć. Znów mam moc, by splatać figiel. Lek
kość mi nie c i ąży. 

SĄSIAD : Kontrolnik się popsuł, nie waha żadne wahadełko . Sally proszę wyno
śmy się stąd. 

KAPRAL: Cicho, co to? 

SĄSIAD: Wicher się zerwał wściekle . 

9 



Arnulf Rainer, Crux (4), 1980-1985. 

Cezary Wodziński 

Jurodiwv. Portret niebvwalca 

Staroruski przypadek . człowieka", znany pod przydom
kiem jurodiwego, zdaje się być późnym, choć ze względu 
na swą grecką genezę nieodległym semantycznie śladem 
Sofoklesowego zdumienia. [ ... ) 

Nieczęsto słowo tak blisko przylega do rzeczy, jak w tym 
przypadku. Dziwnej rzeczy odpowiada dziwne słowo . Staro
ruski termin „oddawać" ma greckie moros z ewangelicznego 
tekstu: .My, głupi dla Chrystusa• (Tdiaćaui Odćńi'\r drać, 1 
Kor 4, 10). W syryjskiej wersji tego fragmentu mamy słowo 
sakla, które stało się podstawą greckiego salos, synonimu 
moros. Obu greckich słów używano niekiedy bez tłumacze 
nia na staroruski, jako ich odpowiednik, kryje w sobie jednak 
inne znaczenia niz .głupi", .nienormalny", .szalony", „nawie
dzony". Pochodzi od starosłowiańskiego słowa ól!llW (póź
niejsze formy to: fl!la , fl!latau) , które w przeciwstawieniu 

do 1!7a, 1!7attW oznaczało .coś nienaturalnego", .poroniony 
płód ", .rzecz potworną". Stosowanym niekiedy synonimem 
było słowo r!ióta o jawnie negatywnym znaczeniu: .spro
śny ·, .bezecny•, .wulgarny•. [ ... ) 

Polskie przekłady terminu jurodiwy kuleją : . święty szale
niec", .głupiec boży ", .szaleniec Chrystusowy", .szaleniec 
w Chrystusie". 

Biblijne źródła fenomenu jurodiwego są niekwestiono
walne. Z całą pewnością przytoczony fragment z listu św. 
Pawła, a raczej jego wielce osobliwa, .praktyczna· wykładnia 
stanowi jego właśc iwe odniesienie i pierwotną inspirację. 

Znakomitym wprowadzeniem do fenomenologii jurodi
wego jest charakterystyka zjawiska pióra bizantyńskiego 
kronikarza: 

Tak przykazał Bóg Izajaszowi chodzić nago i boso, Jeremiaszowi opasać biodra 
I czasami włożyć na szyję kłody i więzy i w ten sposób prorokować, Ozeaszowi 
przykazał pojąć żonę nierządną I pokochać kobietę lubiącą zło i cudzołóstwo, Eze
chielowi leżeć na prawym boku dni czterdzieści i na lewym sto pięćdziesiąt i znów 
przekopać ścianę I uciec i niewolę sobie przypisać i czasem miecz naostrzyć i nim 
głowę ogolić i włosy rozdzielić na czworo. Ale nie wszystko mówię, władca słów 
przykazał każdemu z nich to dlatego, żeby nie słuchający słowa pobudzili się 
widowiskiem dziwnym l cudnym. 

Jeśli wolno mówić o swoistym posłannictwie jurodiwego i ucieleśnionej we właściwym mu sposobie bycia świętości, to 
zostaje ono tu trafnie uchwycone. Jako „widowisko dziwne i cudne", inspirujące się dziwacznymi i cudacznymi wyczynami 
I pokazami biblijnych proroków. 
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o obecności 1urodlweuo 

Nagość, samoponiżanie, umartwianie ciała poprzez bi
czowanie, kaleczenie, noszenie włosien ie {w czym ce lowały 

jurodiwe), bezdomność , spanie na gołej ziemi, polewanie celi 
końskim łajnem itd. Pomysłowość jurodiwych idzie w kon
kury z wymyślnością największych ascetów, wyciąga nie 
tylko drastyczne konsekwencje z ewangelicznego przesła
nia: .Jeśli kto chce pójść za mną , niech się zaprze samego 
siebie" (Mk 8, 34) . Eksterminując to, co najbardziej własne, 
podrywa u korzeni zasady samo-własności , samo-wolno
ści, samo-dzielności, uzurpujące sobie rangę zasad .tego 
świata" . Każdy akt samookaleczenia się jurodiwego wyja
wia kalectwo ładu ,tutejszości ", jego nie-samo-dzie lność . 
I znów, w myśl paradoksalnej dialektyki transgresji, nie tyle 
wnosi coś z zewnątrz. ile powoduie, że w rozcięciu tkanki 
naturalnej skupia się i skrapla pewien arcynaturalny ból. 
Rana zadana mi przez obcego we mnie nie zabliżnia się . 

Przybywanie jurodiwego budzi w nas najpierw zdumie
nie, przerażenie , coś w rodzaju .szoku powypadkowego", 
ale już wkrótce budzi nas do gry, w której czystość igra ze 
zbrukaniem, anielskość z diabelskością, metafizyczne z fi
zjologicznym, cnotliwe z grzesznym, poważne z komicznym. 
A wszystko w nieustannym kołowrocie, w którym niepo
dobna wypatrzeć , gdzie .dól", a gdzie .góra". Jurodiwy to 
bezczelny eksperyment, który chce nam - tzn. człowiekowi 
- zaszczepić głęboką I dotkliwą wątpliwość w samym sercu 
naszej, zdawałoby się, niekwestionowalnej pewności. że 
drogi zbawienia niepodobna pomylić z drogą upadku. Otóż 
nie tylko - zaryzykujmy eksperymentalnie - można, ale na
wet trzeba, jako że te drogi są i pozostaną niezbadane [ . .. ] 
Aktywność jurodiwego, .bycie w akcji", przebywanie, za

kłada w sposób konieczny obecność innych - uczestników 
gry, w którą wtrąca jurodiwy. Często jest to anonimowy 
tłum, na oczach którego jurodiwy „gra": dokazuje, swa
woli , uprawia sza leństwa . Niezależnie od zmiany scenerii 
- czy będzie to knajpa, cerkiew, dom rozpusty, targowisko 
- sama struktura sceniczna pozostaje niezmienna. Dlatego 
niezwykle i nspirująca jest ta perspektywa hermeneutyczna, 

w której jurodstwo jawi się jako rozmyśln ie odgrywany i roz
grywany spektakl, sam jurodiwy zaś jako reżyser i aktor, 
grający główną rolę . [ .. . ) 

.Widowisko dziwne i cudne" - dziejące się wprawdzie 
bez spisanego scenariusza, przeważnie improwizowane 
i inscenizowane pod dyktando przypadkowych okoliczno
ści, niemniej zakładające nieodzownie interaktywność . Co 
więcej, obecność jurodiwego zdaje się być jedynie refleksem 
obecności tłumu, który z biernego obserwatora przeistacza 
się w aktywnego uczestnika .gry''. Jeś li przyjąć , że iurodiwy 
jest aktorem w tym widowisku, to tylko w szczególnym sen
sie: ten aktor nikogo nie gra. Jego główna rola polega na 
tym, że zaczyna się i toczy sama gra. Jurodiwy sprawia, 
że .się gra". 

Sposób bycia jurodiwego to obecność .na pokaz". Ale jest 
to .pokaz" szczególnego rodzaju . Jurodiwy bowiem niczego 
nie pokazuje. Natomiast dzięki niemu pokazuje się .coś". 
.Coś" się dzieje, „coś" się wyjawia, .coś " wygląda. 

.Granie" polega tu bowiem na tym, że pokaz jurodiwego 
jest niczym zwierciadło - krzywe, z rozmysłem wykrzy
wione zwierciadle, w którym .nagle" przegląda się uczestnik 
gry, ten mimowolnie, przemocą wc iągnięty do obcei mu 
gry- a więc . człowiek". Przegląda się w zwierciadle jurodi
wego, żeby doj rzeć problematyczność .bycia człowiekiem ". 
Problematyczność oznacza tu całą konstelację opalizujących 
różnymi poblaskami wyglądów : dziwność I dziwaczność, 
zagadkowość i niezwykłość, blużnie rczość i obscenicz
n ość , ale i moc, potęga , gwałtowność, diabelskość zro
śnięta b liźniaczo z anielskością. Słowem, wszystkie odblaski 
delnotyczności, które wszak - zgodnie z kształtem tego 
zwierciadła - pokazuj ą się w sposób wykrzywiony, ułomny, 
kaleki , zniekształcony . Przekonuje nas, że kto nie u jrzał sie
bie w krzywym zwierciadle, ten nigdy nie dojrzy siebie. 

• Więź " , nr (497) 2000. 

Krzysztof Matuszewski 

Georues'a Bata1He'a mistvczna partuza 

[ ... ) Batail le mówi o ekscesie, o nadmiarze pożądania , 
a także o nadmiarze śm i erc i , ażeby uniknąć kłamstwa. 

W filozofii Istn i eją tendencje do standaryzowania i funk
cjonalizowania ludzkiego istnienia, które polegaj ą na do
gmatycznym łączeniu wymiaru ludzkiego z wymiarem ratio. 
Dla filozofii coś innego niż ratio albo nie istnieje, albo sta
nowi gorszącą domenę niedorzecznego lub monstrualnego. 
Wszystko czemu rozum stawia opór pozostaje zepchni ęte 

na margines lub wyrzucone. Kierkegaard wspinał się "wąską 
ścieżką" ku szczytowi nazwanemu Bogiem. Batai lle wspina 
się ścieżką ekscesu ku szczytowi bez nazwy: samo słowo 
.Bóg" jest dla niego, jak wiadomo, znakiem nieprzejednanej 
neantyzacji, ruiny, ciągłości anihilującej wszelką obecność ; 

jest synonimem wybryku, okropieństwa (enormite), nie
wiedzy, albo okropieństwa nie-wiedzy (dla rozumu kon
stytuującego się poprzez wiedzę nie-wiedza jest zgrozą) . 
J~t więc znakiem zatraty. Bataille podejmuje refleksję nad 
związkiem człowieka I sacrum, będącym wed ług niego 
koniecznym aspektem sensu człowieka . Sacrum u Batai l
le'a oznacza nie transcendentną realność , do której prze
niknąć pozwala miłość i zachowania wyzbyte przemocy, 
lecz immanentną sferę ekspropriacji tego, co ludzkie: sferę 
porównywa lną nie z .niebem", lecz raczej z fascynującym 
quasi-piekłem, otchłanią, gdzie pewność ludzka traci grunt, 
gdzie l udzkość znika łącząc się nie z tym, co od niej wyż
sze, lecz z tym, od czego wcześniej uciekła : z bezpośrednio 
daną naturą , bujnością życia w jego najbardziej gwałtow
nych przejawach, zwierzęcością , jaką człowiek , by móc 
siebie afirmować , k i edyś odrzucił . 

[online] www.nowakrytyka.pl, 17.05.2007. 

Francis Bacon, Trzy studia Ukrzyżowania , 1962. 
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Giovanni Testori, Ukrzyżowanie , 1985. 

Giovanni Testori 

Trzewia teatru 

[ ... ] celem pierwszym (i ostatnim), którego teatr ani się 
wyrzec, ani zaniechać nie może [ .. ]; celem, dla którego na 
scenach, a wcześniej w sobie samym usiłuje on .wysło
wić" skrzep egzystencji; sprawić, by ciało (czy, jak kto woli, 
jego stawanie się w historii) stało się na powrót „słowem· 
dla sprawdzenia swych niewytłumaczalnych racji gwałtu, 
namiętności i bluźnierstwa i później pogrążyć się na nowo 
w swojej mrocznej I ślepej podłości , przy oczywistej, tra
gicznej niemożliwośc i , by mogło się to odbywać inaczej niż 
tylko jako .usiłowanie". Nawet zmartwychwstanie, które ma 
się dokonać za pośrednictwem teatru, jest moralistyczną 
I w ostatecznym rozrachunku bezbożną iluzją . Teatr wszakże 
w swoim dokonywaniu się tym skuteczniej gwałci i rozdziera 
tkankę odbierającego go społeczeństwa, Im bardziej w trak
cie tej weryfikacji atakuje, szarpie, jątrzy, rozbijając w ten 
sposób ukryte wartości irracjonalnego. Lecz oko lalka po
stuluje krytykę namiętności [ ... ) i przez to ma do czynienia 
z porozumiewawczą, często nieuczciwą i idiotyczną grą im
prowizowanych scenariuszy i fajerwerku widowisk, na jakie 
zasługuje ; fajerwerku warunkowego i dokonywanego przez 
umysł, który z wygodnictwa i z powodu życia wyłącznie 
towarzyskiego [„ .] oderwał się od materii i od mułu [„ .) 
trzewi, a zatem od olbrzymiego i mrocznego miąższu życia 
ludzkiego; ludzkiego losu. 

Otóż prawdziwy teatr (tragedia) nie będzie mógł być nigdy 
„przedstawieniem poddawanym krytyce•, ale zawsze i tylko 
. usiłowaniem wysłowienia" . [ ... ) 

Miejscem teatru nie jest scena, lecz słowo . Specyficzna, 
mroczna i lśniąca, cielesna i motoryczna istota słowa . 

[„ .] Słowo teatru Jest w pierwszym rzędzie straszliwie, 
nieznośnie fizjologiczne. 

Wydaje mi się niemal pewne, że punktem wyjścia te
atru. a co za tym idzie jego punktem upadku i dojścia, jest 
pojedyncza postać, postać mono l og i zująca . Obiektem 
napięcia i kondensacji tragicznej niekoniecznie Jest jakaś 
druga postać, ale właśn i e ta szczególna istota ciała i gestu 
(szarpanina, krzyki, plwociny i wrzaski; istota nieosiągalna 
zapewne, a prawie na pewno bluźniercza) tkwiąca wewnątrz 
słowa teatralnego. Gestu, który z racji swego pochodzenia 
okazuje się możliwy tylko wówczas, gdy zagadnięty nie jest 
postacią kreowaną, tylko tak czy inaczej siłą kreującą . [ .. . ) 

Monolog wyzwala i z całym prawdopodobieństwem może 
dziś tylko rozbestwiać i zaogniać sytuację trzewiową (prena
talną) danej postaci, uchwyconej w określonym momencie 
jej egzystencji. Może to niewiele, ale z pewnością Jedyny to 
konkret, jaki może być brany pod uwagę w sytuacji teatru, 
która nie chce być sytuacją z .kluczem· am .krytykującą"; 
może nawet nie sytuacją emocjonalną, ale w sposób zawi
kłany i okrutny zarodkową. A już na pewno nie sytuacją, 
która byłaby podporządkowana .dyrekcji politycznej", w jaką 
przekształcają się dziś niemal wszystkie założenia Ideolo
giczne, nawet wówczas, gdy przypadkiem zabarwiają się 
one atrybutami, tendencjami i temperamentem rewolucyj
nym i wywrotowym. [ ... ] 

Przedstawienie jest próbą publicznej realizac1i słowa te
atralnego. I jak wszystkie próby, nie wyczerpuje ono ani 
słowa, ani Jego ciągłego, niewstrzymanego stawania się 
I rozpadania; jego .qua~tum" zrozumiałego i jego .quantum" 
niezrozumiałego [ .. . ].Ze taka próba jest przyblizeniem, wy
daje ml się nieuniknione; ale to przybliżenie, a zatem ogra
niczenie błędu, absolutnie niezbędne przy dokonywaniu tej 
realizacji (nie śmiem powiedzieć, czy też dzisiaj nie śm i e się 
powiedzieć: tego rytuał u . Nawet j eśli uszczuplone, zdeptane 
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i straszliwie zdyskredytowane, nadal chodzi tu przecież 
o strzępy i bełkot tego rytuału, po usunięciu których teatr 
nie miałby już żadnego sensu i żadnej racj i bytu) . [ .. . ] 

Nie chodzi o to, by teatr miał swego .użytkownika" do
prowadzać do stopnia .zerowego"; przeciwnie, ma go do
prowadzać do szlamu, do bagna początków (albo też, jak 
kto woli, do kamienia, do lepkich łupków narodzin, zawsze 
kształtujących jego stopień .totalny") - i tam raz jeszcze 
zanurzać go w najciemniejszej i nieposkromionej części 
świadomości, siedzibie dialektyki niedoścignionej czyli tej, 
która rodzi się po tym, gdy wszystkie inne wysiłki intelek
tualne zdały się, bądż rzeczywiście uległy wyczerpaniu tak, 
aby w końcu uzyskać rozlewający się dowód niemożliwości 
odpowiedzi, która istotnie zasługiwałaby na to miano (Jak 
natomiast, normalnie, jest się skłonnym sądzić i postępować 
w oparciu o miałką teorię odkupienia czy katharsis, bądź 
o moralną i społeczną funkcję teatru - a nie w oparciu o jego 
religijną refrakcję). [ ... ] 

Czy doprowadzanie widza do katharsis oznaczać by miało 
doprowadzanie go do rozstrzygnięcia? Akurat i tragicznie 
- na odwrót: oznacza doprowadzanie go do stwierdzenia 
niemożliwości jakiegokolwiek rozstrzygnięcia . Teatr nie 
naśladuje żadnej innej techniki ekspresji i objawienia; pro
blem, .kwestię" wyłuskuje z kontekstu życia; ale wyłuskuje 
je w świadomości i w ciele, w ciele-świadomości każdej 
jednostki. I do tego ze wstydem, ba, ze zgorszeniem, gdy 
to następuje publicznie, z odczuciem, że to wyłuskiwanie 
dokonuje się w obliczu innych, razem z innymi, w tej samej 
chwili, co dla innych. Taka jest prawdziwa racja (i usprawie
dliwienie) spektaklu. 

Teatr, kiedy próbuje się go realizować przed pub licznośc ią, 
nie może być niczym innym, jak tylko olbrzymim i niepo
wstrzymanym rozlewaniem się pewnej hańby. A więc równie 
niepowstrzymanym i olbrzymim dokonywaniem się pewnego 
skandalu. Rozdzieraniem ostatniej komórki wiarygodności; 
oczywiście nie ideologicznej; jej ciągłą agonią . [ .. . ] 

$wlatto (I jego udaremnianie), którym nasycone jest 
słowo tragedii, powinno wnosić na scenę zakrzepłą krew, 
strzęp ciała . I w ten sposób zyskiwać sobie znaczenie cał
kowicie fizjologiczne. [ ... ] 

Jedno ciało zawsze zderza się z innym ciałem, by do
prowadzać nie tyle do udzielenia jakiejś odpowiedzi, ile do 
wykrztuszenia z siebie pewnego pytania. [ ... ] 

Wszystko, co tragiczne, na deskach sceny nabiera takiej 
obecności i takiej zdo l ności egzaltacji fizycznej, że poko
nuje i druzgocze osobowość każdego aktora. Nie powinno 
to jednak następować drogą psychologicznego .utożsamia
nia" (które jest faktem niestałym jeszcze i marginesowym; 
I tak czy inaczej, dramatycznym), ale drogą prawdziwej 
.współistnośc i" . 

Walka między dwoma czy między większą liczbą po
staci przeobraża się w końcu zawsze w desperacki, zło
rzeczący chór, który walczy z czymś innym, z inną siłą 
czy jakością, która w nim tkwi, ale nie potrafi (albo nie 
chce, albo nie może) zaproponować mu wyjaśniającej go 
motywacji i umożliwić jego akceptacji takim, jakim jest. 
To nieprawda, jakoby teatr tragiczny realizował czy roz
wijał jakąś określoną sytuację historyczną (a co dopiero 
po li tyczną); prawdą jest, że zawsze i tylko usiłuj e on (ale 
zawzięcie i z przerażeniem) naruszać zaryglowane milczenie 
i straszliwą niedorzeczność tej sytuacji. 

.li faut tener de vivre·: teatr jest usiłowaniem, którego 
dokonywać należy właśnie z tych samych nieobliczalnych 
powodów. A brak odpowiedzi nie upoważnia jeszcze do nie
zadawania pytań i nieprowokowania głuchoty 1 zamkniętych 
ust bytu: losu. Może przynajmniej w chwili agonii usta te 
rozchylą się I wyzioną z siebie nie jakieś pojęcia, ale jeden 
dźwięk .słowo" . 

O dramacie. Od Sartre'a do Mrożka. Poetyki. Manifesty. 
Komentarze, red. E. Udalska, przeł . A. Zieliński, 

Wydawnictwo Energia, Warszawa 1997. 
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paradygmatu atakuje coraz bardziej dramat u samych jego korzeni. M.Ł_ 
nolog je t dzi~ newralgiczną ~ormą komunikacji, docierającą do samych 
granic ciszy lu~ też. rozmywającą się w potoku słśw, ~dzie retoryka coraz 
cześciet ustepu1e m1e1sca muzycznoś\1. która zdaie 1e Ją przerywać w spo-
Sób ojemal arbjtralny. v!!i'""'1..Lv111..J p~••pt;-.tyw11; lf'd""· vu111<.1 w1uLc111dJ pu~1ac1 1 j4(ZyKa, Ktory 

7 ,,,;„"" '0 ""<'"";1„ M,..,;„,.. w tej ekstremalnej sytuac11 JCSt prawdopodobnie jeJ \\1asnym. Monolog nje 
może wziąć na s1eb1e funkcji komentarza do akcji. Sta1e się słowem nie
art ·kułowan ·m fra menta ·cznvm 1 konwul · v Dochodzi w nim do 
głosu świadomość t}ch, którzy ~uszą stawić czoła trapiącvm ich proble
mom i li;kom. Status semantyczny i fonna fragmentaryczna tego nowego 
typu monologu wspólnie stawiają pod znakiem zapytania podstawowe za
łożenie dramatu: '1ostać me potrafi juz anj o\fc$ljć s1e 1 działać w jezyku 
i poprzez 1i;zyk, jakim faiadom' operuje, ani wysłuchać1 zrozumieć i zdać 

•sobie s raw z te o co 1nn e komumk ·ew t m sam ·m · z ku. W konse
tk\yencjj w miejsce dialogu poJawia si a t rzemoc ostatnia możliwość 
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J. P. Sarrazac, Sfownik dramatu no
woczesnego i najnowszego, przeł. 
M. Borowski, M. Sugiera. 
Księgarnia Akademicka, 
Kraków 2007 
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