BAJAJA
Sukces (lub porażka) debiutanckiej sztuki decyduje często o losie dramatopisarza. I tak było w
przypadku Amanity Muskarii, czyli Gabrieli i Moniki Muskała. Utwór Podróż do Buenos Aires.
Work in Regress jest grany od dwudziestu lat i nadal zachwyca widzów (patrz: hasło „Tour de
Europe”). Główną bohaterką monodramu jest Stara Kobieta o imieniu Walerka. Inspiracją do jej
stworzenia były monologi babci autorek, która jako polonistka wysławiała się bardzo dbale.
Choroba Alzheimera uniemożliwiła jej panowanie nad językiem, w jej wypowiedziach zaczęły się
pojawiać poetycko brzmiące absurdy. Takie, jak „bajaja”, która znalazła się we fragmencie
Podróży...:
Powinnaś sobie postukac w ggowe
I ż̇adac od siebie i innych to
co sie naależy
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to żaalem

Poproszona o rozszyfrowanie znaczenia tego malowniczego słówka, Monika Muskała
odpowiedziała: „Babcia nasza używała go dla określenia osoby niespełna rozumu, opowiadającej
bajki, brednie, banialuki, konfabulującej, osoby, której nie można traktować poważnie”.
Język Walerki jest pełen sprzeczności – zawiera w sobie tragizm i komizm, absurd i próbę
racjonalizacji rzeczywistości, zwroty do Boga i złorzeczenia. Występująca w monodramie Gabriela
Muskała wydobywa jego charakterystyczną melodię. Monologowa „litania” odzwierciela stan
umysłu osoby tracącej pamięć i przestającej rozpoznawać kontury znanego świata. Pojawiają się
nerwy, poczucie wyobcowania, niepewność, strach. W jednym z wywiadów Monika Muskała ujęła
fragment historii swojej babci w teatralne ramy:
W jej pr ypadku byg to teatr jednego aktora, pr ejmuj̇acy, absurdaalny, tragikomic ny. Potrafiga monoalogowac osiem
god in non stop. […] Zac egyśmy apisywac jej monoalogi, to bygy alata 80... Moja siostra nawet je nagrywaga na
magnetofon. Kiedyś puściga babci takie nagranie, babcia sie asguchaga i powied iaga wres cie e wspógc uciem do
magnetofonu: „Pros e pani, to my w takiej samej sytuacji jesteśmy”.

Obdarzona dziewczęcą aparycją Gabriela Muskała gra Walerkę nie stosując żadnych postarzających
zabiegów. W charakteryzacji, głosie czy geście. Cały spektakl toczy się w śpiewnych frazach i
pauzach pomiędzy nimi, w spojrzeniu, w którym pojawiają się na przemian zacietrzewienie, pustka
i żal, w precyzyjnym ruchu ciała. Ważny jest także kostium. Biała koszula nocna, cielisty płaszczy,
apaszka i kapcie. Zestaw przywodzący na myśl bezbronność i szyk z gatunku „za każde pieniądze
można się dobrze ubrać”, na dodatek wyglądający znajomo dla większości widzów.

Gabrielia Muskała jako Walerka
Podróż do Buenos Aires (reż. Marian Półtoranos)
Teatr im. Jaracza w Łodzi (2001)
Fot. Greg Noo-Wak i Archiwum Teatru

Reżyser, Marian Półtoranos uznał, że tak poprowadzona inscenizacja przyda historii uniwersalnych
znaczeń i poruszy publiczność w każdym wieku. Aktorka miała powody, aby zaufać tej koncepcji,
od czasów licealnych należała bowiem do „Mafii Półtoranosa”, zwanej tak, gdyż monodramy w
jego reżyserii wygrywały wszystkie konkursy i festiwale amatorskie w Polsce. Wybitny animator
kultury, reżyser oraz instruktor z amatorskiego Teatru KO-KU przy Kłodzkim Ośrodku Kultury
uczył młodych ludzi reguł teatralnego świata – znaczenia rekwizytu i kostiumu, poczucia rytmu,
pracy z oddechem, świadomej obecności na scenie. Wraz z Gabrielą Muskałą zrealizował cztery
monodramy, poza Podróż̇a… znalazły się wśród nich utwory Henryka Bardijewskiego (Laalki, ciche
moje siostry, 1988), Thomasa Bernharda (Pani dobra według Świeta Borysa, 1990) oraz Kitty,
recitaal songów według Kurta Tucholskiego (1996).
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