
ROZRYWANIE REALNOŚCI

Pisząc  o  inscenizacji  Daily  Soup w  reżyserii  Małgorzaty  Bogajewskiej,  Jacek  Sieradzki  użył

sformułowania „sceny rozrywające realność” („I właśnie sceny rozrywające realność pozostają w

pamięci”).  Wydaje  się  ono  szczęśliwym  określeniem  jednej  z  tendencji  obecnych  w

dramatopisarstwie  Amanity  Muskarii  –  literackiego surrealizmu.  Można go dostrzec tam,  gdzie

przenikają się jawa i sen, logika ustępuje miejsca swobodnym skojarzeniom, ożywają przedmioty,

dźwięczą groteskowe frazy, królują paradoksy. 

W przypadku  Tożsamości Wila cały dramat jest oparty na tej koncepcji i przesiąknięty atmosferą

absurdu.  Począwszy  od  faktu,  że  bohaterem  jest  żywy  pomnik,  skończywszy  na  rozmowie  w

krakowskim  barze  mlecznym  dwóch  znanych  postaci  ze  świata  polityki,  żyjących  w  różnych

czasach, które przez kłopoty z pamięcią nie do końca wiedzą, kim są:

REAGAN: Pan mi kogoś pprypomina.

WIL: Dużo ludri mi to ḿwi. Moż̇ mam tak̨ pospolit̨ twapr po ppostu? 

REAGAN: Ksįżk̇ tak̨ i rdḋci̇ na okładċ mi pan pprypomina. Pan pisṙ ksįżki? 

WIL: Moż̇ pisał̇m ki̇dyś. Ni̇ pami̇tam.

REAGAN: To pan ni̇ wi̇, co pan napisał?

WIL: Ppobl̇m ḋst taki, ż̇ ni̇ wi̇m. A daki miała tytuł ta ksįżka?

REAGAN: „Dri̇ła Żbpaṅ L̇nina”

W pozostałych utworach Amanity Muskarii surrealizm jest obecny w konkretnych sekwencjach,

zwykle  w  finałowych  fragmentach,  tak  jakby  rzeczywiste  napięcia  i  konflikty  eskalowały  do

nadrealnego poziomu i mogły znaleźć ujście tylko w onirycznych wizjach. Istotna jest także rola

światła,  które  koresponduje  ze  stanem  świadomości  bohaterów.  Scenom  z  pogranicza  snu

towarzyszy  zwykle  półmrok,  który  sprzyja  halucynacjom,  odbiera  sylwetkom  wyraźny  kształt,

budzi niepokój i dezorientację. 

W  Podṕży  do  Bu̇nos  Aiṗs znajduje  zastosowanie  surrealistyczna  technika  łącząca  strumień

świadomości i dyscyplinującą logikę, pozwalająca na grę pomiędzy (nie)pamięcią a wyobraźnią. 

Cicha noc  już na początku II  aktu zawiera didaskalia,  które każą zwątpić  w przedstawieniowy

charakter rodzinnego spotkania: „Moż̇ to pṙcrywistośc, a moż̇ ṡn Mapylki”. 

Cicha noc, reż. Jan Buchwald, Teatr im. Bogusławskiego w Kaliszu (2019), fot. Jakub Seydak



Wigilia przypomina Ostatnią Wieczerzę („tabl̇au vivant: wsryscy si̇dr̨ ra długim stoł̇m”) albo

seans spirytystyczny, ponieważ rozmowa na temat wojennych krzywd skutkuje pojawieniem się

postaci-duchów. Pozornie dialog polega,  jak to bywa przy świątecznym stole,  na udowadnianiu

swoich racji, ale łatwo odkryć, że rzeczywistość ulega odkształceniu: członkowie rodziny mówią

sennie lub automatycznie, zapadają w trans, poruszają się niczym lunatycy, a w końcu zasypiają.

Skojarzenie z  Ẇṡl̇m Wyspiańskiego wydaje się uprawnione („Cóż to, co to, czy zaklęci: stoją

wsyscy jak pośnięci...”).

Paweł Paszta, reżyser Cicḣd nocy przygotowanej w cyklu „Teatroteka” mówił o tym, w jaki sposób

aktorzy przepuszczali przez siebie język dramatu w trakcie prób: 

J̇śli chodri o wapstẇ ḋrykow̨, to ta srtuka ma sẃd świat i to ḋst sukċs autoṗk. Ṫ n ḋryk ḋst właśni̇ świaṫm i

tpṙba si̇ go naucryc. Na pocr̨tku, ppṙr pi̇pwsṙ pṕby crytaṅ, ḋst to tpudṅ, al̇ poṫm aktopry racrynad̨ ṫn ḋryk

chłon̨c. I to ḋst ni̇samowiṫ rdawisko, gdy si̇ ppacuḋ nad sṗktakl̇m, kt́py ma dobpy autopski ṫkst, ż̇ ṫn ṫkst

nadpi̇pw ḋst obcy, nadpi̇pw ḿwimy w obcym ḋryku – bo to ni̇ ḋst nasr ḋryk, tylko ḋryk autopa – al̇ racrynamy

odkpywac w nim si̇bi̇ i copar bapdri̇d ḿwic sob̨. Wi̇c to si̇ tak odbywało. I na tym ṫż pol̇ga supṗalirm ṫgo

ḋryka. On ḋst tpocḣ murycrny, crasami postaci̇ ḿwį driwn̨ fpar̨, al̇ r dpugi̇d stpony to s̨ taki̇ ṫksty, kt́ṗ

moglibyśmy powi̇dri̇c w życiu, np. my ṫż crasami powtapramy daki̇ś sfopmułowania, bo nasra babcia tak ḿwiła. I

to si̇ tak driwni̇ mi̇sra, dak ṫn bigos wigilidny.

We wspomnianym na początku dramacie Daily Soup także został zastosowany zabieg polegający na

płynnym przejściu  od  realizmu  do  surrealizmu.  Didaskalia  informują:  „Stopniowo  podawia  si̇

bapdro słaḃ światło. W ṕłmpoku widac, ż̇ ściany mi̇srkania powoli si̇ porsuwad̨. Cṙśc ṁbli

rnikṅła,  inṅ  rmi̇niły  swoḋ  położ̇ni̇.  Sċna  odṗalniona,  r  pogpanicra  snu”.  W trakcie  tej

sekwencji  Matka  i Ojciec  wyrzucają  z  siebie  potoki  słów,  kłócąc  się  na znaną melodię,  Córka

przypomina  manekina,  a  obchodząca  urodziny  Babka  zamiast  wesołej  historii  opowiada  o

akrobacie, który zginął na jej oczach. Słuchacze reagują śmiechem. Choć postacie znajdują się w

jednym pomieszczeniu, każda z nich pozostaje we własnym świecie, aż do momentu gdy „ṁbl̇ i

ściany wpacad̨ na swoḋ mi̇dsċ”.
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