WEWNĘTRZNY NARRATOR
Motto sztuki Podróż do Buenos Aires: „Pamięi jej niepamięi”, można właś̨iwie roz̨iągnąć na
̨ały dramatopisarski dorobek Amanity Muskarii. Przy ̨zym niepamieć może doty̨zyć zarówno
dysfunk̨ji ludzkiego mózgu, jak i zapomnienia z wyboru, ̨hęi wypar̨ia bolesny̨h przeżyć. W
rozmowie zamiesz̨zonej w „Dialogu” Monika Muskała określiła pamieć jako „wewnetrznego
narratora”, który „układa w̨iąż nową opowieść, łą̨zy wątki, szuka puent”. Gdy napotyka
problemy, opowieść przestaje płynąć wartko, a jej konstruk̨ja zostaje obnażona.
Na pǫzątkowym etapie Podróży... ̨zytelnik nie ma pewnoś̨i, że bohaterka ̨ierpi na ̨horobe
Alzheimera. Emerytowana naųzy̨ielka, która z pasją społęznika wykonywała swoją prąe, a
teraz jej świat skur̨zył sie do reląji rodzinny̨h, budzi swoją ̨hęią poprzestawania na małym
̨iepłe od̨zųia. Pragnie dobry̨h reląji z dziećmi, snu pod pierzyną ze świeżego pierza i
odwiedzin u siostry w Buenos Aires. Dopiero z ̨zasem wkrada sie niepokój, zązynają ginąć
przedmioty, wyparowuje renta. Oznaki nierównej walki z ̨horobą nasilają sie aż do ̨hwili, gdy
świadomość Walerki gaśnie zupełnie.
W sztųe Daily Soup mamy do ̨zynienia z odwrǫ́eniem pamięiowego porządku. Babka z
demen̨ją wydaje sie z rozmysłem unikać pewny̨h tematów w rozmowie z wnųzką, a pozornie
zdrowa Matka lunatykuje, odreagowują̨ traume z przeszłoś̨i. Obie kobiety zagłuszają w sobie
pǫzųie winy. Babka za to, że po śmier̨i meża oddała ̨órke do ǫhronki, a Matka za to, że
brąiszek pozostawiony pod jej opieką spadł z trzęiego pietra. W „ćwįzeniąh niepamięi” bierze
udział ̨ały dom. Oj̨ię jest zmuszony znosić nǫne spąery Matki, a Córka śni o brąiszku,
którego nigdy nie miała („rodzįe nas zostawili, poszli gdzieś... bawiliśmy sie w Piotrusia Pana...””.
Cicha noc, ̨zyli upiorna Wigilia rodzinna, oznąza przenikanie sie pamięi autobiografįznej,
ofįjalnej i kulturowej. Rozpamietywanie krzywd i szukanie winny̨h kon̨entruje sie wokół
wydarzeń, które miały miejs̨e w latąh drugiej wojny światowej (Rzeź wołyńska, Zagłada”, ale
także w XXI wieku (Smoleńsk”. Rozmowa o historii jest jałowa, nie przynosi pogodzenia,
ǫzysz̨zenia, konsensusu. Trudno sie dziwić, że najmłodsze pokolenie woli emigrąje od spotkania
przy rodzinnym stole, przy którym miejs̨e dla niespodziewanego goś̨ia zajmują znane na pamieć
spory na narrąje.
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Wszystkie sztuki Gabrieli i Moniki Muskała można uznać za tragikomedie, jednak najsilniej
pierwiastek komediowy jest zaznązony w Tożsamości Wila. Główny bohater, pomnik Lenina, który
zszedł z ̨okołu, próbuje pokonać amnezje w trak̨ie sesji terapeuty̨znej:
PSYCHOLOG: Nie ma pan żadneeo spomnienia – choćy plamy?
WIL: Byłem ysoko posta iony.
PSYCHOLOG: Czyli ́ył pan ażnn osón?
WIL: Byłem ysoko posta iony. Pamietam oeromnn przestrzeń szedłeḿ ale to ́ył chýa sen – kiedy nie można zróic
kroku dalej...

Problemy z pamięią ma także inna postać z tego utworu, patron Pląu Centralnego w krakowskiej
Nowej Hųie, Ronald Reagan. Udaje mu sie odzyskać dostep do własny̨h wspomnień, ale są one
bolesne, wię Wil bierze sobie do ser̨a te lek̨je i wybiera pozostawanie w stanie eufory̨znej
niewiedzy.
Konstruowanie tożsamoś̨i (lub jej utrata”, hołubienie pewny̨h zdarzeń (lub įh wykorzenienie” to
inspirują̨e motywy literąkie, związane z pamięią i zapominaniem. Duet Amanita Muskaria
eksploruje to terytorium na wiele sposobów, uznają̨ pamieć za najwiekszy skarb ̨złowieka.
„Możemy strąić wszystko ̨o mamy, dorobek ży̨ia, a nawet ludzi który̨h kǫhamy, ale zawsze
zostaje nam pamieć o nįh. Kiedy trąimy pamieć, trąimy wszystko” – powiedziała Gabriela
Muskała, odwołują̨ sie do doświad̨zeń niedoszłej podróżnįzki Walerki.
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