
E w a  W ą c h o c k a

Teatr absurdu i  „brutal iści” w Polsce.

Dwa modele recepcj i

spółczesny teatr polski można poznawać z kilku różnych, autonomicznych
bądź przecinających się i uzupełniających, perspektyw. Dramaturgia,
inscenizacja, aktorstwo, powiązane mocnymi nićmi z tradycją, to dziedzi-

ny, które pozwalają dziś jednocześnie śledzić nowe tendencje artystyczne i ekspe-
rymenty. Cennym źródłem poznania jest też krytyka teatralna. Stanowi nie tylko
dokument życia teatralnego (a więc stylów inscenizacyjnych, gry aktorskiej czy sceno-
grafii), ale jest również niezrównanym zapisem, informującym o recepcji pisanych dla
sceny tekstów. Jako utrwalone świadectwo odbioru krytyka może być dla postronnego
obserwatora tyleż barometrem przemian teatru, co barometrem społecznych nastrojów.
Ten aspekt przekazów krytycznych ma zwykle kapitalne znaczenie dla wszystkich, któ-
rych interesuje „swój” teatr (np. badaczy), a cóż dopiero dla kogoś wywodzącego się
z innego kręgu kulturowego. Krytyka jest też znakomitym źródłem dla wszelkiego
rodzaju badań nad przyswajaniem dramatu obcego w naszym kraju. Pokazuje, jak do
Polski nadciągały nowe prądy artystyczne i jak się w niej zadomowiły, a ponadto –
recepcję poszczególnych dramatopisarzy, po których sięgały tutejsze sceny. Co wię-
cej, tego rodzaju konfrontacja obcego ze „swoim” mówi bardzo wiele o polskim
teatrze, o jego aktualnej sytuacji, oddziaływaniu tradycji, uwarunkowaniach poli-
tycznych i społecznych, preferencjach estetycznych etc. W tym sensie sceniczne
losy europejskiego i światowego dramatu odsłaniają dialog, jaki wywiązuje się mię-
dzy teatrami i między kulturami. Krytyka zaś, jako świadek, ale często także pro-
motor nowości, jest aktywnym partnerem tego dialogu. Dowodem mogą być dwie
szczególnie symptomatyczne w powojennym teatrze polskim historie recepcji –
teatru absurdu i dramaturgii spod znaku „nowego brutalizmu”.

Polskie dzieje głośnego już na Zachodzie teatru absurdu otwiera przedstawienie
Czekając na Godota zrealizowane w 1957 roku w warszawskim Teatrze Współcze-
snym. Przedstawienie w tamtym czasie rewelacyjne, utrzymane w stylistyce cyrku
filozoficznego i groteski, które przeszło do historii jako jeden z najlepszych powo-
jennych spektakli. Pierwszą jaskółką dramaturgii nazwanej niezbyt fortunnie „bru-
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talną” okrzyknięto przygotowaną przez Towarzystwo Teatralne w 1999 roku sztukę
Marca Ravenhilla Shopping and Fucking, próbę mało udaną, choć za początek tego
nurtu u nas z powodzeniem mogły już uchodzić Niezidentyfikowane szczątki ludzkie
Kanadyjczyka Brada Frasera, wyreżyserowane rok wcześniej przez Grzegorza Ja-
rzynę. Drogę teatrowi absurdu i „brutalistom” torowały więc na polskich scenach
utwory ważne i niewątpliwie reprezentatywne, bez względu na to, jak oceniać arty-
styczny rezultat tych pierwszych dokonań. Nie mniej istotne – dla funkcjonowania
życia teatralnego i mechanizmów recepcji obcej dramaturgii – jest to, że warszaw-
ską inscenizację Godota dzielą od paryskiej prapremiery cztery lata, a Shopping and
Fucking od wystawienia w Londynie niespełna trzy.

Mimo opóźnień w stosunku do prawykonań francuskich czy – jak w przypadku Koń-
cówki – londyńskich sztuki Becketta i Ionesco w drugiej połowie lat 50. i na początku
60. zajmują może nie eksponowane, ale z pewnością znaczące miejsce w repertuarze
naszych teatrów. Na scenę wchodzą kolejne nowe tytuły, jakby na przekór daleko
posuniętej ostrożności ze strony czynników odpowiedzialnych za politykę kulturalną
i oporom części krytyki, dającym zresztą o sobie znać, dużo bardziej stanowczo,
również czterdzieści lat później, choć będą one innej natury. Po Godocie w Warsza-
wie, o którym Jan Kott pisał, że „trafił w odpowiedni moment”, bo „wystawiony pół
roku wcześniej byłby snobistycznym dziwactwem”, a „pół roku później […] może
tylko literaturą” (Kott 1957, 9), kilka tygodni później po sztukę sięga krakowski
Teatr 38, a w 1961 teatr w Tarnowie. Oddany sprawie Becketta i nowej dramaturgii
założyciel Teatru 38, Waldemar Krygier, wystawia jeszcze Końcówkę (graną z Aktem bez
słów) oraz w 1959 Ostatnią taśmę Krappa. A ponadto dwa dramaty Arthura Adamova –
Wszyscy przeciw wszystkim (1957) oraz Profesor Taranne (1959) – które miały się oka-
zać jedynym scenicznym śladem tego autora w Polsce, choć trzeba przyznać, że jego
nowym sztukom i paryskim premierom „Dialog” poświęcał wtedy tyle samo uwagi,
co Beckettowi i Ionesco. Dopiero w 1965 roku doczekały się realizacji Radosne dni,
za to dwukrotnie – w Łodzi i Koszalinie, zaś prawdziwy sukces przyniosło sztuce
późniejsze o dwa lata przedstawienie we Współczesnym w Warszawie z Haliną
Mikołajską, ale warto jednocześnie odnotować, że już w 1958 miała swą telewizyjną
premierę Końcówka przygotowana przez Stanisława Hebanowskiego.

Zdecydowanie większym zainteresowaniem reżyserów w tych pierwszych gorących
latach cieszy się twórczość Ionesco. Efektowne koncepty groteski sytuacyjnej i języko-
wej, absurdalny humor scenicznych skeczy, jak klasyfikowano często jego wczesne
utwory, a do tego celna obserwacja ludzkich iluzji i społecznych stereotypów zdają
się lepiej odpowiadać zarówno ambicjom twórców, jak i upodobaniom odbiorców,
gwarantując przy tym jednym i drugim poczucie obcowania z awangardowym te-
atrem. Tym najwyraźniej tłumaczy się szerszy przekrój sztuk i znacznie większa
liczba realizacji. Krótko po polskiej prapremierze Krzeseł w Katowicach w 1957,
jeszcze w tym samym roku dołączają dwie dalsze inscenizacje, krakowska Jerzego
Grotowskiego i Aleksandry Mianowskiej oraz warszawska Ludwika René, co wy-
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daje się tym wymowniejsze, że na następną teatralną przymiarkę do tego dramatu
przyjdzie czekać równo trzydzieści sezonów. W latach 60., kiedy Beckett pojawia
się na naszych scenach z rzadka, Ionesco święci swe największe tryumfy, należy
nawet do grona najczęściej wystawianych obcych autorów. Dość powiedzieć, że
tylko w 1966 r. aż w czterech teatrach pokazana zostaje Lekcja, a w trzech Łysa
śpiewaczka. Poczynając od pamiętnego przedstawienia Zygmunta Hübnera na Wybrze-
żu (1960), przez całą dekadę wielkie powodzenie ma także odczytywany politycz-
nie, antytotalitarny Nosorożec, ale przecież w teatralnych repertuarach znajdzie się,
wtedy lub wcześniej, również Amadeusz, Król umiera, czyli ceremonie, Nowy loka-
tor czy Szaleństwo we dwoje, w sumie więc przeważająca większość sztuk pisarza.

Nieporównanie skromniej w tym kontekście przedstawia się sceniczny bilans
przychodzącego ze sporym opóźnieniem Geneta, którego przynależność do kręgu
absurdystów – jak świadczą wahania bądź przemilczenia krytyków – zawsze zresztą
była sprawą dyskusyjną1. Powodem nikłego zainteresowania realizatorów mogły
być zapewne trudności interpretacyjne związane z wielopoziomową grą teatralnej
fikcji, wymagającą wyjątkowej sprawności od reżysera i aktorów, ale i pewnego
przygotowania odbiorcy, trudności, które dobrze opisał Edward Csató w recenzji
Murzynów (Teatr Ateneum w Warszawie, 1961) – pierwszej rodzimej prezentacji
Genetowskiej dramaturgii (Csató 1962). Drugą były dużo lepiej przyjęte Pokojówki
w reżyserii Konrada Swinarskiego w Starym Teatrze (1966), lecz prawdziwe uznanie dla
tego autora przyniosą następne dziesięciolecia, głównie za sprawą perfekcyjnie obmy-
ślonych inscenizacji Jerzego Grzegorzewskiego (Balkon 1972, Parawany 1982).

Już z tego orientacyjnego i niepełnego wyliczenia widać jednak, że po rozluźnieniu
kanonów estetycznych i ideologicznych dogmatów udało się wprowadzić na sceny
wcale pokaźny zestaw tytułów, zważywszy problemy natury artystycznej i instytu-
cjonalnej, jakie musiał wówczas nastręczać nietypowy pod każdym względem nowy
dramat, a także nieufność czy przyzwyczajenia publiczności. Dlatego ten pierwszy „pio-
nierski” okres wydaje się szczególnie interesujący w historii polskiej recepcji teatru
absurdu ze względu na oswajanie nowości – obcej filozofii i nowej poetyki. Podkreślając
jego przełomowe znaczenie, nie sposób naturalnie zapominać o wewnętrznej ewolucji
tej recepcji i jej swoistej dynamice w dłuższej perspektywie. Kiedy w drugiej połowie lat
60. błyskawiczną karierę robi u nas Edward Albee, przede wszystkim dzięki drapieżnej
sile wyrazu Kto się boi Wirginii Woolf, a nieco później dzięki sztuce Wszystko w ogro-
dzie, kiedy na dobre zagości Harold Pinter, kiedy na sceny trafi również Fernando Arra-
bal z pełną okrutnej groteski Guernicą i Cmentarzyskiem samochodów oraz pozostali
pisarze wiązani – w myśl propozycji Martina Esslina – z szeroko rozumianą forma-
cją absurdystów (m.in. Vaclav Havel, a w latach 70. Tom Stoppard, Istvan Örkeny),
będzie to już inny teatr i inna publiczność.
                                                          

1 Andrzej Falkiewicz w artykule Eksperyment teatralny lat pięćdziesiątych („Dialog” 1959, nr 7, 8, 9,
11), pierwszym głębszym omówieniu nowego dramatu, rozpatruje – w kolejnych częściach – tylko twór-
czość Adamova, Becketta i Ionesco.
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Pod koniec lat 90. i z początkiem nowego wieku, gdy można mówić o drugiej
w powojennej historii tak gwałtownej fali nowej, wyraziście rysującej się obcej
dramaturgii, sytuacja wygląda podobnie i zarazem niepodobnie. Sztuki tzw. brutali-
stów szybko, nieomal z marszu trafiają na sceny, nierzadko w atmosferze skandalu,
ale – co uderzające – w większości równie szybko z nich znikają. Po niezbyt pomyśl-
nym polskim debiucie Ravenhilla więcej szczęścia miały jego Polaroidy, wystawione
z powodzeniem w Szczecinie przez Annę Augustynowicz (2002), a rok później w Kra-
kowie i Łodzi. Największą fascynację wśród reżyserów budziły, i budzą nadal, teksty
uchodzącej za niemal symboliczną postać tego nurtu Sarah Kane, od Zbombardowanych
(1999) po pokazywaną głównie przez teatry off-owe Miłość Fedry, przynosząc dwie
najgłośniejsze, najbardziej znaczące inscenizacje – Oczyszczonych Krzysztofa War-
likowskiego (2001) i 4.48 Psychosis Grzegorza Jarzyny (2002). Mocno i ciekawie
zapisze się w kilku teatralnych realizacjach Marius von Mayenburg, zarówno jego
Ogień w głowie, jak Pasożyty; polscy widzowie zobaczą ponadto Zszywanie Antho-
ny’ego Neilsona, a także sceniczną adaptację powieści Irvine’a Welsha Trainspo-
tting. Próżno szukać natomiast Patricka Marbera (jeśli nie liczyć niewiele mającego
wspólnego z brutalizmem utworu Bliżej), czy na przykład Jeza Butterwortha, Rebeki
Prichard albo Jima Cartwrighta, twórców najczęściej łączonych z niesmaczną i pro-
wokacyjną estetyką najnowszego dramatu. Kojarzy się z nią często również Martina
McDonagha, autora, który z kolei nader obficie, podobnie jak w całej Europie, zasila
teatralne repertuary; od pierwszego wystawienia Królowej piękności z Leenane
utrzymuje się w nich nieprzerwanie do dzisiaj.

Trudno oczywiście zaprzeczyć, że porównanie ponadpięćdziesięcioletniej już
obecności teatru absurdu na polskich scenach z liczącą niewiele ponad dziesięć lat
biografią „nowego brutalizmu” nie jest ani obiektywne, ani miarodajne. Ale chyba
nie tylko inna proporcja czasu sprawia, iż – wbrew alarmistycznym doniesieniom
konserwatywnych krytyków – pozycji z „rasową” dramaturgią brutalną nie można
zliczyć zbyt wiele. Decydujący jest najpewniej spadek zainteresowania, który można
w jakiejś mierze tłumaczyć rozproszeniem i szybką dewaluacją samego zjawiska,
niemniej jednak przyczyny tego odwrotu nie wydają się wcale jednoznaczne.

Zarówno utwory absurdystów, jak nowy dramat w latach 90., głównie angielski
i niemiecki, wkraczają w momencie głębokich przewartościowań w polskim teatrze,
zapoczątkowanych przez zmiany instytucjonalne oraz – co tu najistotniejsze – repertu-
arowe i artystyczne. Ze splotu różnych tendencji, jakie zaznaczyły się po 1956 roku,
trzeba przypomnieć przynajmniej o jednej – przyswajaniu dramaturgii do tej pory kon-
sekwentnie pomijanej milczeniem, nie tylko powojennej, francuskich egzystencjalistów
czy amerykańskiej, ale także tej z okresu międzywojennego (w tym Witkacego).
Zwłaszcza twórczość Brechta odegrała w tym procesie niebagatelną rolę, jeszcze
w połowie lat 50. postrzegana przez wielu jako możliwość umocnienia socjalistycznego
oblicza teatru, w następnych miała się okazać ważnym doświadczeniem twórczym
i czynnikiem odnowy (zob. Gajek 1974). Ta rozmaitość przejawów otwarcia na dramat
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europejski i światowy tworzy szeroki horyzont, w który wpisuje się teatr absurdu jako
jedno pośród nowych, równoczesnych wtedy zjawisk. Ważne, ale nie jedyne.

Jeśli sytuacja po roku 1989 pod pewnymi względami przypomina tę po przełomie
‘56, to z pewnością nie dotyczy to importu współczesnej obcej dramaturgii, a już
tym bardziej odrabiania zaległości. W miarę systematyczny dopływ zachodnich
sztuk w ubiegłych dziesięcioleciach i stosunkowo zróżnicowany ich przekrój unie-
możliwiały powstanie rażących luk i braków, co w niczym nie odbiera siły oddzia-
ływania nowego realistycznego dramatu, gdy zaczyna on szturmować sceny, a na-
wet, rzec by można, siłę tę właśnie uwydatnia. Konkurencję stanowić może jedynie
odkrywana prawie równocześnie sceniczna twórczość Rosjan (Nikołaja Kolady,
Iwana Wyrypajewa czy Wasilija Sigariewa), ukazująca podobną problematykę,
mroczne, drastyczne sytuacje obyczajowe i okrucieństwo. Zasadniczą cechą przeło-
mu lat 90. jest natomiast zmiana teatralnego paradygmatu, roli i miejsca teatru
w życiu zbiorowości i jednostek, zmiana, którą – mówiąc w dużym skrócie – cha-
rakteryzuje odejście od narodowej klasyki, tożsamej z romantyzmem i zwrot ku
współczesności, rozumianej najbardziej dosłownie i konkretnie. Co więcej, towarzy-
szy temu wejście młodego pokolenia reżyserów, gdyż to oni w głównej mierze będą
promotorami najnowszego, również polskiego, dramatu, który dla zdeklarowanych
przeciwników stanie się wręcz rodzajem inkryminującego znaku firmującego ich
działalność.

Zmiany wokół i wewnątrz teatru, które w jednym i drugim wypadku – teatru ab-
surdu i tzw. brutalistów – określają warunki recepcji, a zarazem modelują w ogól-
nych zarysach jej charakter, składają się na pewien zbiór elementów, wskazujących
możliwe wspólne punkty odniesienia oraz pozwalających te zjawiska ze sobą zesta-
wiać i szukać między nimi analogii. Elementy te uwidoczniają podobieństwa ze-
wnętrzne, sytuacyjne. Oprócz zbieżności czynników kontekstowych pozostawałby
jeszcze dający się niewątpliwie uchwycić w obu wypadkach wpływ, jaki obcy dra-
mat odcisnął na rodzimej twórczości; otwarty, płynny obszar nawiązań, zależności
i inspiracji, ale to całkiem odrębny rozdział, częściowo już zapisany. Na tym jednak
podobieństwa się kończą, choć jest jeszcze coś, co w odbiorze krytycznym konse-
kwentnie się powtarza – kłopoty z nazwą.

Wprowadzone przez Martina Esslina i powszechnie dziś funkcjonujące miano „te-
atr absurdu” nie było, jak doskonale wiadomo, ani pierwszym, ani jedynym przypi-
sywanym twórczości nowych dramatopisarzy europejskich przełomu lat 50. i 60.
XX wieku, którą zajmował się Esslin. Śladem krytyki francuskiej w pierwszych
latach recenzenci polskich przedstawień używają innych konkurencyjnych określeń
– antyteatr, awangarda paryska, awangarda francuska, szkoła paryska, nowy teatr lat
50. – traktowanych trochę umownie, z dystansem, ale nie wywołujących zasadniczo
dyskusji (Kelera 1989). Wielość nazw to jednak widome świadectwo nieostrych ram
tego nurtu, skoro obok Becketta, Ionesco i Adamova pojawiają się wówczas niekie-
dy, wymieniani jednym tchem, Georges Schehadé, Jacques Audiberti, Jean Vauthier
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i Jean Genet2. Sprzeciw wywołało jedynie określenie „antyteatr” (i bliźniacze „antydra-
mat”), do którego sceptycznie odnosił się Andrzej Falkiewicz, a Edward Csató wręcz
przeciwko niemu protestował, przywołując tradycję europejskiego dramatu, tradycję
czechowowską, z jakiej wywodzi się np. Czekając na Godota (Falkiewicz 1959). Nazwę
„teatr absurdu” można wszakże spotkać, zanim jeszcze Esslin opublikował swoją tak
właśnie zatytułowaną książkę. Francuskim zwyczajem posługiwał się nią Jean Duvigna-
ud w ogłoszonym przez „Twórczość” artykule, tyle że w odniesieniu do Sartre’a i Camu-
sa oraz – jak pisał – „teatru ich uczniów” (Duvignaud 1957). Szkopuł w tym, że jeszcze
dłuższy czas, nawet bez tej poręcznej etykiety, sprowadzano u nas do wspólnego mia-
nownika zjawiska tak odmienne, jak Beckett, Ionesco i dramaty egzystencjalistów.

Natomiast określenie „brutalizm”, czy właściwie „nowy brutalizm”, choć wrosło
w język krytyki, od początku przyjmowane było z zastrzeżeniami. Nie dlatego tylko,
że nazbyt jednostronnie odsyłało do starszego o pokolenie „brutalisty” Edwarda
Bonda, lecz ze względu i na rażące zacieśnienie poetyki utworów, i różnice dzielące
obejmowanych tym mianem autorów. Próby służące temu, aby recenzenci przestali
bezmyślnie wkładać całą współczesną dramaturgię do jednej szufladki z napisem
„nowy brutalizm”, by potrafili rozróżniać style, metody, cele poszczególnych auto-
rów, nie na wiele się zresztą zdały, o czym łatwo się przekonać, przeglądając co-
dzienną prasę (zob. Golińska 1999; Dobrze skrojony brutalizm, 2000). Wątpliwości
zgłaszali nie tylko nasi publicyści, kwestionował je także rzecznik nowego angiel-
skiego dramatu Alex Sierz, który już w tytule przedrukowanego przez „Dialog”
referatu – Nie nazywajmy ich brutalistami – wyrażał sprzeciw wobec obiegowego
hasła. Sierz, nie mogąc w gruncie rzeczy podać jakichś czytelnych, uspójniających
wyznaczników całej tej formacji, wskazywał, że „nowy brutalizm” podkreśla „tylko
jeden z wielu wątków współczesnego dramatu, a mianowicie jego brutalność
i przemoc” (Sierz 2002, 114). Proponował w to miejsce wyrażenie „in-yer-face” („jak
w mordę”), które jego zdaniem „akcentuje najbardziej istotny element teatralnego do-
świadczenia: uczucie zagrożenia towarzyszące człowiekowi, którego osobista, intymna
przestrzeń została zaatakowana” (Sierz 2002, 115). Nazwa propagowana przez Sierza,
podobnie jak zwrot Cool Britannia, nie znalazła u nas zwolenników. Czy dlatego, że
brzmiała obco, nie tak wyraziście jak swojski brutalizm, czy może też wskutek tego, że
ten ostatni rychło przylgnął również do młodych polskich dramatopisarzy, dość że się nie
przyjęła. Zwolenników nie znalazły także, na szczęście, tak dosadne określenia, jak
„dramaturgia fekalna”, „teatr klozetowy” czy „teatr krwi i spermy”, spotykane w prasie
niemieckojęzycznej. W tej sytuacji rozsądnym rozwiązaniem okazuje się czasem bar-
dziej stateczny, pojemniejszy, historycznie zakorzeniony termin „nowy realizm”.

Kłopoty nazewnicze to tylko drobna, nie najistotniejsza nawet część problemów
związanych z przyswajaniem obcego dramatu w okresie popaździernikowym oraz
                                                          

2 Wskazując właśnie trzech pierwszych z tego grona, Andrzej Falkiewicz podkreśla, że chodzi o „eks-
peryment formalny, w istocie swej jednorodny, [dlatego] o tych trzech autorach trzeba mówić łącznie”,
i oddziela ich od pozostałych (Falkiewicz 1959, 105).
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na przełomie stuleci. To, co najczęściej wywołuje kontrowersje, prowokuje do namysłu
czy dyskusji bądź staje się przedmiotem mniej lub bardziej zażartych sporów, to kilka
podstawowych zagadnień, które stale narzucają się w lekturze wypowiedzi krytycznych.
A więc obraz świata i człowieka, jaki przynosi ów dramat, pytanie o celowość prze-
szczepiania i zrozumiałość zachodnich doświadczeń w warunkach polskiej rzeczywisto-
ści, nowa estetyka, wreszcie kwestie dotyczące bezpośrednio scenicznej interpretacji i jej
kształtu, a więc poszukiwania odpowiedniego teatralnego języka.

Pomimo pozornie sprzyjających okoliczności politycznych, ożywienia atmosfery
życia teatralnego sztuki francuskiej awangardy nie miały łatwej drogi na sceny.
Trudno, oczywiście, porównywać trudności, jakie z powodów właściwych życiu
społeczno-politycznemu w tej części Europy wtedy nastręczały, z rozmiarami klęsk
i kłopotami pierwszych paryskich wystawień, niemniej nie sposób je ignorować.
Symptomatyczny może być głos Leona Kruczkowskiego, który negatywnie ocenia-
jąc dominację współczesnych autorów zachodnich (także Becketta, Ionesco) w pol-
skim teatrze, przekonywał, że ukazywanie absurdalności ludzkiego losu, samotności
i bezsilności człowieka wobec historii, dezintegracji jego świata wewnętrznego jest
dalekie od nowatorstwa ideowego, a często „wręcz wsteczne, antyhumanistyczne”
(Kruczkowski 1960; zob. także Czanerle 1958). Zarzuty publicysty „Nowych Dróg”
próbował wprawdzie łagodzić Stefan Treugutt, wskazując, iż „sztuki z obozu kapi-
talistycznego” to nie „jednej maści antyhumanizm i dekadencja” (Treugutt 1960, 9),
ale w pożytki zbliżania polskiemu widzowi mrocznej filozofii egzystencjalnej często
powątpiewali nawet bardziej niezależni krytycy. Po premierze Krzeseł w krakow-
skim Teatrze Poezji Ludwik Flaszen z niejaką ironią obwieszczał klapę, której przy-
czyna tkwiła nie w wartościach sztuki, trudnej konwencji czy niedostatkach przed-
stawienia – jak dowodził – lecz w bezgranicznym, odstręczającym dla publiczności
pesymizmie, i stwierdzeniem tym rozpętał potężną burzę (Flaszen 1957).

Po obaleniu komunistycznego reżymu nikt już nie walczy o ideową poprawność
sprowadzanych dramatów, co nie oznacza przecież, że cichną spory na temat świa-
topoglądowych fundamentów i moralnego aspektu rzeczywistości, jaką pokazują
młodzi, ostrzy autorzy. Eksponowane miejsce zajmuje w związku z tym sondowanie
spraw obyczajowych i społecznych przedstawianych w scenicznych utworach, idące
nieodłącznie w parze z zasadniczym pytaniem o ich poziom artystyczny. Jak kiedyś
obawy mogła rodzić możliwość infiltracji niesłusznych ideowo treści, tak teraz mówi się
o rozdźwięku z doświadczeniami polskiego odbiorcy, któremu dalekie miałyby być
typowe dla zachodnich społeczeństw lęki, konsumpcjonizm i nuda. Dramat z tamtej
części Europy „nie może się w polskim teatrze udać, bo porusza się po obszarach, na
które my jeszcze nie dotarliśmy” (M. Radziwon o Ogniu w głowie Mayenburga), „jest
nam kulturowo obcy” (P. Gruszyński o Shopping and fucking), a sprawy, które poru-
sza „dotyczą społeczeństw bardziej rozwiniętych” (Radziwon 2000, 17; Gruszyński
1999, 9; Dobrze skrojony brutalizm 2000, 20) – powtarzają liczne komentarze, jak gdyby
nie zauważając tego, że dramat ten mimo wszystko odpowiadał na określone społeczne
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nastroje i prywatne frustracje. Jedynie nieliczni zwracają uwagę, że rzeczywistą prze-
szkodą w odbiorze mogą być odmienne doświadczenia teatralne publiczności polskiej
i brytyjskiej czy niemieckiej, przez dziesięciolecia przyzwyczajanej do bezkompromi-
sowości i śmiałej aktualnej tematyki prezentowanej na scenie (Borowski 2002).

Zasadnicze różnice w recepcji krytycznej, zwłaszcza różnice jej stylu, widoczne są
w podejściu do zagadnień artystycznych, w ocenie nowatorstwa i związków z trady-
cją. Niechętne sądy na temat wartości teatralnego eksperymentu i jego konsekwen-
cji, sceptyczne prognozy co do przyszłości tego rodzaju dramatu nie ominęły twór-
ców teatru absurdu. Wobec Ionesco zastrzeżenia wysuwał i Kott, i Andrzej Wirth,
ten ostatni przy okazji premiery Nosorożca na Wybrzeżu, skądinąd bardziej już tra-
dycyjnego w formie, który odczytany jako dramat polityczny, wydał się recenzentowi
„utworem wyjątkowo płaskim, a nawet dwuznacznym”, zaś sam pisarz przeciętnym
popularyzatorem Kafki na szczeblu kultury „Przekroju” (Wirth 1960)3. Z kolei dla Boh-
dana Korzeniewskiego, Konstantego Puzyny i innych pewnym rozczarowaniem była
Beckettowska Końcówka po odkrywczym, olśniewającym Godocie (Rozmowy o dra-
macie 1957, nr 5, 6). Te i podobne opinie wydają się jednak niczym w porównaniu
z atakiem, jaki na wschodzących w Polsce brutalistów przypuścili Elżbieta Banie-
wicz, Józef Kelera, Jacek Kopciński, Elżbieta Morawiec czy Tomasz Mościcki.

Prowokująca, odważna tematycznie i artystycznie twórczość brutalistów – inaczej niż
było w przypadku poprzedniej formacji – ogromnie podzieliła krytyków, prowadząc do
dawno nienotowanej polaryzacji stanowisk i stała się w ten sposób motorem dyskusji na
temat wolności w sztuce. Tam, gdzie jedni dostrzegali w estetyce szoku możliwość poru-
szenia wrażliwości widza, otwarcia na głęboko skrywane obszary ludzkiej egzystencji
czy też na problemy otaczającej rzeczywistości, inni widzieli jedynie skandal obyczajo-
wy, pogwałcenie podstawowych zasad etycznych, a do tego – jak prawie sto lat wcze-
śniej Irzykowski – wtórność, nieoryginalność polskiego teatru ulegającego obcym no-
winkom i wręcz zagrożenie dla jego tradycji i narodowego charakteru, w połączeniu
z brakiem jakichkolwiek wartości literackich (Mościcki 2002; Baniewicz 2004; Kopciń-
ski 2002a, 2002b). W ferworze walki aksjologia wyraźnie wzięła górę nad interpretacją.

Znaczenie perspektywy etycznej ujawniło się na tyle wyraźnie, że obok argumen-
tów estetycznych stała się ona rozstrzygającym kryterium oceny, co nieprzejedna-
nym oponentom tej twórczości dawało możliwość odróżnienia przedstawień chy-
bionych pod obu względami od tych godziwych przynajmniej pod jednym, tzn.
artystycznym. Kelera na przykład wyraźnie oddzielał sprawność i finezję teatralnych
środków Warlikowskiego w Oczyszczonych od taniej, cynicznej prowokacji, do
                                                          

3 Z Wirthem polemizował Stanisław Hebanowski (1960). Nawiasem mówiąc, narzucenie dramatowi wyraź-
nie antyfaszystowskiego przesłania krytykowała również Leonia Jabłonkówna w warszawskiej inscenizacji
Nosorożca Wandy Laskowskiej (Jabłonkówna 1961). Reakcje polskich recenzentów wydają się tym bardziej
symptomatyczne, że zarówno prapremiera Nosorożca w Düsseldorfie, jak inscenizacja paryska J.-L. Barraulta
miały wymowę antynazistowską, pokazywały hitleryzm jako jedną z głównych form zarazy zobrazowanej przez
przemianę ludzi w nosorożców. Zob. „Nosorożec” w Düsseldorfie 1959; „Nosorożec” w Paryżu 1960.
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jakiej rzekomo użył ich reżyser. Podobnie oceniał Mościcki 4.48 Psychosis Jarzyny,
spektakl „o niezaprzeczalnej plastycznej urodzie”, a jednocześnie „wyjątkowo szko-
dliwy z etycznego punktu widzenia”, gdy tymczasem Oczyszczonym odmawiał ja-
kichkolwiek wartości zarówno moralnych, jak artystycznych (Kelera 2002; Mościc-
ki 2002). Zwłaszcza właśnie twórczość Sarah Kane przyczyniła się do rozbicia na
dwa obozy – „zachwyconych i przejętych oraz kontestujących i zgorszonych”, pod-
sycając i mnożąc skrajne opinie, zarówno gdy chodzi o prawdę kreowanego przez
autorkę świata, teatralne oddziaływanie czy sens przedstawiania okrucieństwa, jak
i znaczenie w historii współczesnego dramatu, które jedna strona całkowicie nego-
wała, podczas gdy druga odnajdywała nowatorstwo formy, bogate odniesienia lite-
rackie i podskórną grę konwencjami (Węgrzyniak 2002; Gruszczyński 2002b).

Kiedy teatr polski odkrywał Ionesco i Becketta, głównym problemem – dla pu-
bliczności i krytyki – była gorzka filozofia ich sztuk oraz diametralnie odmienna od
realistycznego dramatu mieszczańskiego niekonwencjonalna forma. Gdy pojawili
się „brutaliści”, w centrum uwagi znalazło się przełamywanie obyczajowego tabu,
mogące łatwo spotkać się z oskarżeniami o przekraczanie granic smaku czy wręcz
granic teatru. Choć fakt, że widzowie, tak jak przed laty, wychodzili z agresywnych
przedstawień, z pewnością nie świadczy o tym, że sytuacje te są podobne. Nic chyba
nie pokazuje tych różnic lepiej niż kontrowersje wokół wspomnianych krakowskich
Krzeseł z 1957 roku oraz Oczyszczonych z 2000.

Nikt właściwie nie żywił wątpliwości, że myślowo Krzesła nie są dziełem specjal-
nie głębokim ani oryginalnym, że dla zobrazowania obłędu współczesnego świata,
dziwactw ludzkiej mentalności autor korzysta z wielowiekowych tradycji groteski
i humoru (Kott 1957b; Greń 1957; Treugutt 1957b). Nieporozumienia dotyczyły tego,
czy można doszukać się w utworze metafizyki i czy dla polskiej widowni lepiej byłoby
grać go w tonacji optymistycznej albo przeciwnie – pesymistycznej. Tymczasem wizja
świata w Oczyszczonych, przejmujące, graniczne doświadczenia tam ukazane w parze
z drastycznymi środkami wyrazu nie tylko ujawniły skrajnie odmienne sposoby rozu-
mienia teatru – wystawiły na poważną próbę już nawet nie profesjonalne kompetencje,
pełnomocnictwa recenzenta, lecz zwyczajnie ludzką wrażliwość czy odporność. To
wskutek tego przedstawienie (nawiasem mówiąc, niedorównujące nagromadzeniem
okrucieństw inscenizacji niemieckiej Martina Kušeja) dla jego obrońców było objawie-
niem, dla przeciwników – artystyczną pomyłką i osobistą nieomal zniewagą. I podczas
gdy Gruszczyński przepowiadał, że otwiera ono nową epokę w dziejach polskiego te-
atru, „terytoria, których istnienie podejrzewaliśmy, ale na które baliśmy się wkroczyć”,
krytycy tacy jak Kelera, Kopciński czy Mościcki siłę wrażenia i sens Oczyszczonych –
tak sztuki, jak spektaklu – sprowadzali do epatowania nagością i manipulacji odczuciami
odbiorców (Gruszczyński 2002a; Majcherek 2002; Węgrzyniak 2002; Cyz 2002; Kelera
2002; Mościcki 2002). Jedno wszelako łączy obie te dyskusje. Konfrontacja stanowisk
krytyków pozwoliła uświadomić różnice dzielące Becketta i Ionesco (absurd i tragizm
jednego, absurd kontrapunktowany racjonalizmem – drugiego), podobnie jak zwolenni-
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kom Kane pokazać z gruntu odrębne, niezależne miejsce pisarki wśród autorów zalicza-
nych do brutalistów.

Stale powraca bowiem sprawa rozpoznania korzeni, powiązań z tradycją dramatyczną
i teatralną, która pomogłaby zdefiniować nowe zjawisko i zarazem – co uderzające
szczególnie w recepcji młodych Anglików i Niemców – umotywować tym samym oce-
nę. Dla poszukiwania historycznoliterackich proweniencji tych ostatnich znamienna
wydaje się przy tym znaczna rozpiętość propozycji – sytuują się one między naturali-
zmem i ekspresjonizmem. Mówi się więc o „nowym ekspresjonizmie”, czy – jak u Kane
– o wskrzeszaniu ekspresjonistycznego gatunku „dramatu jaźni”, zaś w wersji surowszej
– o nielegalnych spadkobiercach Strindberga (Kelera). „Naturalizm” z kolei, opatrzony
zazwyczaj wartościującym dookreśleniem (skrajny, ostry), oznacza kwalifikację este-
tyczną i/lub koncepcję człowieka, ciasną i ograniczoną. Ale najnowszą dramaturgię
sytuuje się również w kontekście „literackiej twórczości egzystencjalistów, katastrofi-
stów i piewców absurdu” czy też angielskich „młodych gniewnych” – ze względu na
poruszaną problematykę i społeczny protest (Duniec, Krakowska-Narożniak 2001; Se-
mil 2001), słowem, w nurcie szeroko rozumianego realizmu. Natomiast gdy chodzi
o perwersyjną estetykę kojarzona bywa czy to z teatrem kontrkultury, tyle że jako jego
nieprawe potomstwo, czy z Grand Guignolem. Tę rozmaitość odniesień i kategorii,
pomieszanie języków w dyskusji trudno chyba tłumaczyć tylko zaskoczeniem, jakim
niewątpliwie był „nowy brutalizm”, ponieważ chaos ten w równej mierze odzwierciedla
charakter samego zjawiska i jego wewnętrzne zróżnicowanie.

W odbiorze teatru absurdu niepewność i trudności towarzyszące przyswajaniu
nowej formy zdaje się równoważyć świadomość doniosłości przeobrażeń obejmują-
cych dramat w czasie, gdy w tej części Europy trawił sztukę płaski realizm socjali-
styczny. Do rzadkości należą wahania, jakie zdradza np. Treugutt, nie mogąc się
zdecydować na przypisanie Czekając na Godota ani do symbolizmu, ani do „żadne-
go ze znanych typów realizmu” (Treugutt 1957a). Przymusowa przerwa w kontak-
tach z zachodnioeuropejską sztuką nie tylko podsyciła ciekawość, okazała się również –
paradoksalnie – swoistym bodźcem, który może stymulować zabiegi zmierzające do
tworzenia orientacyjnych klasyfikacji, tym bardziej, że nie uległa przecież zapomnieniu
przerwana na kilka lat linia nadrealizmu i groteski. W rezultacie, próby uchwycenia
swoistości poetyki absurdystów charakteryzują się względną jednolitością, zarówno
gdy chodzi o określenie jej źródeł gatunkowych, jak i osobliwości akcji, postaci czy
sposobu potraktowania języka. Nie ma naturalnie żadnych wątpliwości, że dramat
ten mieści się w nurcie groteski, często uzupełnionej jeszcze dodatkowo mianem
„filozoficznej” albo „naturalistycznej”. Pierwsze połączenie rezerwuje się szczególnie
dla Becketta, podobnie jak „cyrk filozoficzny” dla zdefiniowania teatralnej formy Cze-
kając na Godota (Kral 1957); szukając jeszcze subtelniejszych rozróżnień Konstanty
Puzyna mówi o osobliwym typie groteski tragicznej „o zabarwieniu ontologicznym”
(Rozmowy o dramcie 1956). „Groteska naturalistyczna” odnosi się do Ionesco. W bar-
dziej zróżnicowane konotacje, połączone też z większą swobodą zastosowania, obrosła
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druga najpopularniejsza – workowata – kategoria, tj. farsa, która może być – znowu –
„filozoficzna” albo „tragiczna”, „błazeńska” albo „racjonalistyczna”. Kott, który nie-
przypadkowo ukuł pojęcie „farsy racjonalistycznej”, charakteryzując twórczość Ionesco,
chciał jednocześnie zaakcentować w ten sposób związki pisarza z tradycją molierowską
(Kott 1957b)4. To wtedy pojawiają się również sugestie o powinowactwach z komedią
dell’arte, a jednocześnie o nawiązaniach do dialogu i symboliki Maeterlincka, widocz-
nych u Becketta i Pintera (Rozmowy o dramacie 1956; Piwińska 1963).

Nie bez powodu krytycy w tamtym czasie przywiązywali tak wielką wagę do roz-
różnień gatunkowych i stylistycznych, gra toczyła się bowiem również – a może
przede wszystkim – o sposób inscenizacji sztuk. Choć zdania na ten temat mogły
być podzielone (np. w kwestii, czy wzorem powinny być inscenizacje francuskie),
jedno było pewne: awangardowy dramat bardzo źle znosi dotychczasowe techniki
i środki realizacji. Nic dziwnego więc, że sprawa cech gatunkowych, właściwego reje-
stru stylistycznego etc. stale przewija się przy każdej okazji jako jeden z podstawowych
mierników wartości przedstawień względnie przedmiot postulatów. Stawka rzeczywiście
była wysoka, gdyż to między innymi spotkanie z francuską awangardą – wedle wielu
krytyków – stwarzało szansę wykształcenia nowoczesnego stylu polskiego teatru. Dobre
przedstawienia nie trzymały się jednej recepty, niemniej to, w czym najdobitniej wyra-
żała się owa poszukiwana nowa jakość, to choćby umowność scenicznego obrazu
i antypsychologiczna gra aktorska. Takim przedstawieniem był warszawski Godot, były
Krzesła w Teatrze Dramatycznym w Warszawie (1957) czy Nosorożec na Wybrzeżu.
Tyle tylko, że próby nowoczesności łatwo mogły obrócić się w udziwnienia, prowadzić
do deformacji utworów wystarczająco odrealnionych, żeby w nie jeszcze ponad miarę
ingerować. Kryły w sobie to samo w gruncie rzeczy niebezpieczeństwo, na jakie narażo-
ny był wówczas w teatrze Witkacy. Z tego powodu z niepochlebną reakcją spotkała się
Kantorowska inscenizacja Nosorożca (1961), w której wizja plastyczna zdominowała
tekst Ionesco, a jedność tej wizji okupiona została osłabieniem dramaturgii, żartu, prze-
kreśleniem grozy, podobnie jak wcześniej sceptycznie przyjęta została Łysa śpiewaczka
w warszawskim Klubie Krzywego Koła, ponieważ tendencje uniwersalistyczne wytra-
wiły ją z wszelkiego konkretu (zob. Dobosz 1957; Wysińska 1961).

W debacie o strategiach teatru wobec „brutalistów” jest inaczej. Punktem zapal-
nym był nie tyle wybór odpowiedniego języka teatralnego, a więc środki i formy
reprezentacji tekstu, ile generalnie – niesmaczna, szokująca estetyka młodych auto-
rów i jej ekspansja na scenie. Trudno zresztą, żeby inaczej, skoro dramat ten dopro-
wadził do tak ostrych podziałów i skonsolidował liczne grono tych, którzy odrzucili
go z kretesem. Natomiast dla jego obrońców czy po prostu zdystansowanych obser-
                                                          

4 Wojciech Natanson protestując przeciwko tej deprecjonującej etykietce Kotta, argumentował, że
„sztuki Ionesco stałyby się w naszych warunkach czymś banalnym i nieusprawiedliwiającym światowego
rozgłosu, gdyby nie zawierały elementów negacji i protestu […] przeciw dotychczasowej tradycji teatru,
przeciw teatralnej technice, teatralnej konstrukcji, teatralnym i dramatycznym pojęciom, teatralnemu
i dramatycznemu dowcipowi, teatralnemu i dramatycznemu humorowi” (Natanson 1957, 3).
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watorów sprawą kluczową jest poszukiwanie teatralnej metafory, zdolnej unieść to,
co ukryte pod powierzchnią wulgarnego dialogu i odrażających obrazów. Dosłow-
ność scenicznych środków – w tej perspektywie – to zatem nienajlepsza metoda
przybliżania tego rodzaju utworów, a drastyczności zawarte w tekstach mogą i po-
winny być przekładane w sposób bardziej umowny. I nie trzeba dodawać, że takie
właśnie poetyckie ujęcia, odwołujące się do metaforycznego znaku, są szczególnie
starannie wydobywane przez recenzentów w dobrze ocenianych przedstawieniach –
takich jak Oczyszczeni, 4.48 Psychosis, ostatnio Polaroidy w Krakowie – nawet jeśli
odstępstwa od „brutalnej” estetyki przyjmowane bywają nieraz przez recenzentów
z niejakim zdziwieniem (Kościelniak 2003).

Recepcja teatru absurdu i recepcja „nowego brutalizmu”, dwóch najwyrazist-
szych nurtów obcego dramatu w powojennym teatrze polskim, choć usytuowane
w podobnych okolicznościach zewnętrznych, przebiegały odmiennymi drogami.
Różne były motywy ideowe, wartości i problemy, które skupiały na sobie uwagę
i o które się spierano; inna temperatura sporów; inne strategie krytyczne, jakie
uwidoczniły się w batalii o nowy dramat. Te dwa typy odbioru odbiegały od siebie
– mówiąc najzwięźlej – tak jak odległe od siebie są zjawiska, których dotyczyły.
Rozziew może zdawać się tym większy, że dorobek absurdystów na trwałe wszedł
do teatru polskiego, funkcjonuje już na prawach klasyki, gdy tymczasem sztuki
„brutalistów” po efektownym starcie obecnie przeżywają regres. Zmierzch tej fali,
traktowanej nierzadko jak krótkotrwała moda, przewidywał już w 2002 roku jeden
z krytyków: „nowa dramaturgia zestarzała się szybciej, niż mogliśmy się spodzie-
wać” (Gruszczyński 2002c). Czy zdoła powrócić na sceny czy zniknie na zawsze
niczym jeszcze jeden znak naszych wiecznie spragnionych nowości czasów, kiedy
niemal wszystko traci wartość, ginie dużo szybciej niż niegdyś? Można zastana-
wiać się, czy wobec tej długiej i krótkiej perspektywy wszelkie próby konfrontacji
nie są narażone na nieuniknione uproszczenia wynikające z dysproporcji, a pro-
gnozy nie są obciążone ryzykiem pomyłki. Przecież obecność Becketta na naszych
scenach w latach 60. była nader skąpa, z kolei w 70. słabnie zainteresowanie
twórczością Ionesco. Nemo propheta…, może warto więc na koniec przypomnieć,
jak lat temu 50 inny krytyk pisał, że „Godot nie otworzy nowych dróg przed dra-
maturgią” (Treugutt 1957a).
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E W A  W Ą C H O C K A

T h e  t h e a t r e  o f  t h e  a b s u r d  a n d  ' b r u t a l i s t s '  i n  P o l a n d .
T w o  m o d e l s  o f  r e c e p t i o n

The theatre of the absurd and the dramaturgy of so called 'brutalists' are two main domains of foreign
influences in Polish postwar theatre. The author of the article presents the history of theatrical and critical
reception of these two – internally diversified – phenomena, analyzing both similarities and differences
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between them. The theatre of the absurd appeared on Polish stages at the moment of essential transforma-
tions that began by institutional and artistic changes. The reception of the theatre of the absurd and
“new brutalism” can serve as an example of the connection between Polish and European cultures as
well a significant record of the transformation in Polish theatre.

D a s  a b s u r d e  T h e a t e r  u n d  d i e  „ B r u t a l i s t e n “  i n  P o l e n .  Z w e i  R e z e p t i o n s m o d e l l e

Das absurde Theater und die Dramaturgie der sogenannten „Brutalisten“ sind die zwei größten und
wichtigsten Wellen des ausländischen Dramas im polnischen Theater der Nachkriegszeit. Die Autorin
stellt die Geschichte der Theaterrezeption und -kritik dieser beiden, in sich unterschiedlichen Tendenzen
in Polen vor und unternimmt den Versuch, sowohl Ähnlichkeiten als auch Unterschiede aufzuzeigen. Die
Werke der Absurdisten gelangten in einer Zeit tiefgreifenden Wertewandels auf die polnische Bühne, der
mit institutionellen und künstlerischen Veränderungen sowie Änderungen des Repertoires begann. Die
Rezeption des absurden Theaters und des „neuen Brutalismus“ ist ein Beispiel für die Verknüpfung der
polnischen und europäischen Kultur, spiegelt zugleich aber auch deutlich die Umbrüche im polnischen
Theater wider.


