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W SPRAWIE TYTUŁU ... 
W tej sztuce Davida Mameta, którą Państwo za chwilę zobaczą, 

bohaterka nie nosi imienia ani nazwiska Oleanna. Oleanna nie jest 
też nazwą miejsca rozgrywających się wydarzeń. Dlaczego więc 
taki właśnie tytuł nadał Mamet swojemu dramatowi i czy w ten 
sposób zwracał uwagę na określony sens utworu? A w takim razie 
na jaki? Jakież jego znaczenie starał się zasygr.alizować? 

Zacznijmy od sprawy podstawowej: czym jest Oleanna? Pytanie 
to kieruje nas ku postaci historycznej, ku Ole Bornemanowi Bullowi, 
urodzonemu w Bergen w roku 1810. Był on kompozytorem -swego 
czasu wziętym - i skrzypkiem, ponoć prawdziwym wirtuozem 
skrzypiec. Porównywano go nawet z Paganinim. Sławę zdobył 
w Paryżu, do którego trafił w roku 1831. Objeżdżał potem z koncer
tami Europę i Amerykę. Miał gest filantropa. W roku 1850 ufun
dował w Bergen scenę narodową przy wsparciu między innymi 
Ibsena. Dwa lata później zakupił w Stanach Zjednoczonych w pół
nocnej Pensylwanii 120000 akrów ziemi. Przeznaczył je na norwe
ską kolonię. Miała to być nowa Norwegia. We wrześniu 1852 roku 
zaczęli przybywać tam osadnicy, zakładając miasteczko Oleanę. 
Całe to przedsięwzięcie rychło skończyło się fiaskiem. Kolonią źle 
zarządzano. Powstała na kiepskich gruntach, a ich dawni właś
ciciele, sprzedając je, dopuszczali się często różnych oszustw. 
Oleana upadła. Pozostała jednak po niej ludowa ballada spisana 
w języku norweskich osadników, pochodząca z roku 1853. Miała 
ona prześmiewczy charakter, opisywała Oleanę jako kraj, w któ
rym „manna spada z nieba", a „monachijskie piwo płynie strumie
niami", gdzie „każdy gra na skrzypkach", „pieczone prosięta 
pytają tu z całą powagą. - Proszę pana, czy nie skosztowałby pan 
trochę szyneczki?, ty zaś na to odpowiadasz: - Ależ z pewnością, 
drogi panie. Ole-Ole- Ole-och-Oleana''. 

Do tej właśnie ballady zdaje się odsyłać tytuł dramatu Davida 
Mameta. Odsyła do niej dodaj ąc jedno , ,n'' do geograficznej nazwy 
- brzmi ona przecież Oleanna - bodajże za sprawą fonetyki refrenu. 
W balladzie tej Oleana jest mityczną krainą szczęścia. Jest ziemią 
obiecaną. Ale to ziemia obiecana, w której istnienie - anonimowy 
autor ballady - nie wierzy, i którą traktuje z oczywistym szyder
stwem. 

Tytuł sztuki Mameta ma więc sens metaforyczny. Jak odczytać tę 
metaforę, jak ją pojmować? Na te pytania odpowie Państwu 
spektakl. 

Lech Budrecki 



Henry I. Schvey 

DAVID MAMET: 
KTO 

KOGO? 
Przełożył Paweł Konie 

I. Na otwarcie Mitzi E. Newhouse Theatre w nowojorskim Lincoln 
Center w grudniu 1985 roku wystawiono dwie krótkie sztuki Davida 
Mameta: adaptację sceniczną słuchowiska radiowego Prairie du Chien 
(Psia łąka) i utwór zupełnie nowy The Shaw! (Szal). Krytycy nowojorscy 
tę drugą sztukę przyjęli bez specjalnego entuzjazmu, cały zaś wieczór 
ocenili jako „przesadnie skromny" - zwłaszcza w porównaniu z takimi 
wcześniejszymi osiągnięciami Mameta jak Bizon z roku 1975 czy sztuka 
Glengary Glen Ross, za którą autor otrzymał w roku 1984 nagrodę 
Pulitzera. Szal, przy pewnych wadach ma jednak tę zaletę, że na jego 
przykładzie łatwo wskazać najbardziej typowe cechy całej twórczości 
scenicznej Mameta. Ta sztuka, choć rzeczywiście skromna, pozwala 
wydobyć na jaw to, co w tej dramaturgii wydaje się najistotniejsze. 

Szal- jak wiele innych sztuk Mameta - mówi o wyzysku.( ... ) Z pozoru 
jest sztuką o podstępie i zdradzie .. ,Jak wzbudzić w kimś zaufanie i jak 
z tego zaufania skorzystać z możliwie największym pożytkiem dla siebie" 
- tak przecież mniej więcej mógłby brzmieć temat lekcji, jaką John 
przerabia z Charlesem w pierwszym akcie. Ale naprawdę mowa jest tu 
o czymś innym: w Johnie zagrożonym utratą kochanka, wyzbytym 
jakichkolwiek skrupułów, pod wpływem krzyku oszukanej kobiety na 
chwilę budzi się samoświadomość. Można zatem przypuszczać, że wizja 
szala nie była kolejnym oszustwem, a decyzja rozstania z Charlesem 
-skutkiem chwilowego kaprysu. Szal bowiem jest w gruncie rzeczy sztuką 
o dorastaniu do samoświadomości, o stopniowym odkrywaniu tkwiących 
w człowieku uczuć wyższych i wartości duchowych . O procesie, który 
dokonuje się nawet w warunkach całkowitego upadku tych wartości. 

2. Szal dobrze ilustruje teatralne myślenie Mameta. Zawarty w tej sztuce 
schemat sytuacyjny powtarza się i w jego innych, bardziej skomplikowa
nych dramatach. Stały w tym pisarstwie jest również motyw wyzysku, 
ekonomicznej eksploatacji, który, zdaniem Mameta, należy do natury 
społeczeństwa amerykańskiego. Powiada Mamet: „Ideał amerykański 
obrócił się wniwecz ... W gruncie rzeczy zawsze szło o gwałt i rabunek. Bo 



na czym to wszystko miało polegać? Na tym, że jeśli na jakiś czas ktoś się 
skądś wyniesie, to w tym czasie ktoś inny - dopóki będzie tam istniało 
cokolwiek, co można by eksploatować: Dziki Zachód, Murzyni, Irland
czycy , Chińczycy w Kaliforni, obszary złotodajne lub leśne - ma szansę 
wzbogacenia się. Kapitalistyczne marzenie o bogactwie pchnęło ludzi 
przeciw sobie nawzajem". 1 

W eseju zatytułowanym First Principles2 Mamet przedstawia dość 
szczegółowo swe poglądy na społeczeństwo amerykańskie. Społeczeństwo 
zbudowane wprawdzie zgodnie z ideałami demokracji i „podstawowymi 
zasadami'', gotowe jednak „w obliczu trudności, odrzucić dowolną z tych 
podstawowych zasad, a nawet potępić każdego, kto nie chce się zgodzić na 
ich dobrowolne unieważnienie". Zatem własną rolę dramatopisarza 
Mamet rozumie jako obronę moralności „w epoce moralnego bankru
ctwa". Jego zdaniem bowiem „w teatrze również obowiązują podstawowe 
zasady- dzięki nim właśnie to, co robimy, może być uczciwe i moralne (a 
także wzruszające lub śmieszne , słowem, godne paru chwil uwagi i paru 
groszy)". 

Powiada też gdzie indziej, że „dramat to najprostsza lekcja etyki3". 

Myliłby się jednak ten, kto na tej podstawie chciałby jego własną 
dramaturgię uznać za przykład twórczości politycznej lub zaangażowanej 
w tradycyjnie przyjętym znaczeniu. Mamet, który swą karierę rozpo
czynał jako aktor i reżyser, nie byłby człowiekiem teatru, gdyby zapom
niał, że „cele teatru różnią się od celów literatury"; otwarcie tu głosi , że 
„ tradycyjnym celem teatru jest tworzenie uroczystości , świętowanie; 
dlatego bliższy jest mu kościół niż oficyna wydawnicza"4

. 

Twierdzi również, że „zadaniem twórcy teatru jest przenoszenie na 
scenę życia ludzkiej duszy. Teatr pociąga nas, ponieważ zaspokaja naszą 
potrzebę mówienia i słuchania prawdy i uczestniczenia w tym wszystkim 
wraz z innymi".' Chciałby więc obudzić najdawniejsze zadania i cele 
teatru, dziś pozostające w uśpieniu . Teatr ma być miejscem i sposobem 
świętowania prawdy. Równie jednak istotne wydaje się inne stwierdzenie 
Mameta-dramatopisarza: „Dramat w swych najgłębszych historycznych 
podstawach zawsze mówi o kłamstwie. O tym, że ktoś kłamie komu 
innemu". 6 Prawda i kłamstwo - Mamet, pisząc w swych sztukach 
o ludziach oszukujących i okłamujących się nawzajem, sam czci prawdę, 
a także skłania do tego innych. Jego dramaturgia daje okazję do 
świętowania prawdy o nas samych, o naszym społeczeństwie. Mamet 
unika prawienia morałów, każda z jego sztuk zawiera jednak w sobie 
wyraźne przesłanie moralne. 

Typowe dla Mameta jest konstruowanie dramatu z szeregu krótkich 
scen rozgrywających się najczęściej pomiędzy dwiema postaciami. W ten 
sposób zbudowany jest Szal, tak dzieje się też w pierwszej sztuce Mameta 
zatytułowanej The Duck Variations (Kacze wariacje), której premiera 
odbyła się w roku 1972. Kacze wariacje to dialog dwóch starych mężczyzn, 
którzy w parku nad brzegiem stawu zastanawiają się nad tajemnicami 

wszechświata i zwyczajami kaczek, przy czym ani o jednym, ani o drugim 
nie mają zielonego pojęcia . Już w tej pierwszej sztuce Mamet znakomicie 
operuje dialogiem , jednak w statyczności akcji, nieobecności fabuły 
i przekomarzaniu się postaci, które usiłują zabić czas pustym gadaniem 
- widać jeszcze wyraźnie wpływy Pintera i Becketta. Mamet, nawiązując 
do Czekając na Godota, usiłuje z urywków zdań stworzyć pewien rodzaj 
poezji. („.) 

3. Sexual Perversity in Chicago (Perwersje seksualne w Chicago), sztuka 
napisana w roku 1975, gdy Mamet miał zaledwie dwadzieścia pięć lat, 
świadczy już o pełnej dojrzałości pisarskiej . Zabawnie przedstawia 
absurdalne poglądy bywalców chicagowskich barów i knajpek na sprawy 
seksu. („ .) 

Mametowi udało s ię w tej sztuce uchwycić nie tylko charakterystyczny 
rytm amerykańskiej mowy, inkrustowanej typowymi obscenami oraz 
przerywnikami w rodzaju „rozumiesz", z maestrią równą maestrii Pintera 
na obszarze angielszczyzny brytyjskiej. Udało mu się również przepoić 
dramat - nie rezygnując z nuty komicznej - atmosferą skrytej rozpaczy. 
Rozpaczy, biorącej się z poczucia ohydy i jałowości życia w społeczeń
stwie, w którym seks uprawia się w pośpiechu i bez emocji. („.) 

Bohaterowie Perwersji„. pozbawieni są własnej, odrębnej tożsamości. 
Na ich osobowość składają się wyłącznie słowa i wartości podsuwane 
przez społeczeństwo . Kontakt między reprezentantami takiego społeczeń
stwa nie jest możliwy , gdyż obracają się oni - jak pisze Richard Eder 
- w świecie „źle wyuczonych lekcji , w świecie pełnym bezmyślnego 
okrucieństwa i pseudozłotych myśli , w świecie , który tak naprawdę nie 
podpowiada nikomu, jak w nim należy żyć". 7 

W dalszych sztukach Mameta - jak A Life in the Theatre (Życie 
w terllrze, 1977) o starym doświadczonym aktorze i jego młodym koledze 
po fachu; jak Reunion (Spotkanie rodzinne. 1976) o spotkaniu ojca z córką 
po dwudziestu latach; jak Dark Pony (Kary konik, 1979), w której ojciec 
opowiada córeczce bajkę o małym Indianinie i jego zaczarowanym 
kucyku - bohaterowie ze wszystkich sił próbują nawiązać kontakt z drugą 
osobą i nie są w stanie tego osiągnąć. Jakby mieli zbyt krótkie ręce . 
W Reunion okazuje się , że bransoletkę , którą ojciec wręcza córce, 
opatrzono źle wygrawerowanym napisem („To moja wina, to wcale nie 
ich wina. To ja tak piszę trójki, że wyglądają jak ósemki" ). Historyjka 
o tajemniczym kucyku bardziej podtrzymuje na duchu ojca niż dziecko . 
Stary aktor, któremu nie udało się przełamać \vlasnego osamotnienia 
i !1awiązać kontaktu z młodszym kolegą mówi w finale ze smutkiem: 
„Swiatła już gasną. Teraz każdy idzie do swojego domu. Dobranoc. 
Dobranoc". Powiada Mamet: „Piszę o tym, czego, jak sądzę, brakuje 
w naszym społeczeństwie. O elementarnych kontaktach międzyludz
kich" .8 



4. O Bizonie, utworze z roku 1975, napisano już wiele i niewątpliwie 
sztuka ta należy do najważniej szych w dorobku dramatopisarza. Jej akcja 
rozgrywa się w sklepie ze starzyzną należącym do Donny'ego Dubrowa. 
Oto szykuje się napad i rabunek, okradziony ma zostać człowiek, który 
pewnego razu wszedł do sklepu Donny'ego i wydał astronomiczną sumę 
dziewięćdziesięciu dolarów na zakup maczety z podobizną bizona. 

Kradzież, w której miało wziąć udział aż trzech potencjalnych 
rzezimieszków, w rezultacie nie dochodzi do skutku. Tylko tyle wiadomo 
na pewno, bowiem fabuła sztuki jest równie nieokreślona jak fabuła 
Czekając na Godota . Ten brak wyraźnej akcji zraził zresztą niektórych 
krytyków; nie zauważyli oni, że Mamet oferuje „w zamian" świat aż 
kipiący od nadmiaru zdarzeń, wypełniony ruchem i przemocą . Sam 
Mamet pozwolił sobie nawet w związku z tym na nieco uszczypliwy 
komentarz: „Są Judzie, którzy jeszcze dziś - po Becketcie i Pinterze 
- sądzą, że trzej mężczyźni rozmawiający przez dwa akty o włamaniu, do 
którego ostatecznie nie dochodzi , to za mało jak na fabułę sztuki".9 

(„.) W Komentarzu do Bizona Mamet stwierdza, że jest to sztuka „o 
amerykańskiej etyce interesu [„.] o tym, jak łatwo usprawiedliwiamy małe 
i wielkie odstępstwa od zasad etycznych, nazywając je słowem «biznes». 
[„. ] Nie ma naprawdę żadnej różnicy między lumpenproletariuszem 
i maklerem giełdowym czy radcą prawnym - wszyscy są sługami interesu. 
A przecież amerykański mit przewidywał tu różnice , przecież postępowa
nie nikczemne miało różnić się od godnego pochwały" . 10 

5. Edmond, pochodzący z roku 1982, pod względem stylistycznym bardzo 
daleko odbiega od pozostałych sztuk Mameta. Wyższy jest również 
poziom lekcji, jakich Mamet udziela odbiorcom. Edmond to sztuka 
niejasna i nieprzyjemna; w odróżnieniu od Bizona wcale nie wydaje się 
śmieszna i w ogóle trudno liczyć na to, by kiedykolwiek zyskała 
popularność. Krytycy przyjęli ją źle, porównanie z wcześniejszymi 
utworami Mameta wypadło zdecydowanie najej niekorzyść. Nie zdołano 
się także dopatrzyć w Edmondzie ani motywów działania głównego 
bohatera, ani jasno wyłożonych przesłanek filozoficznych całości . Wrze
czywistości jednak Edmond - utwór niemal manifestacyjnie ciemny 
i świadomie przepełniony zepsuciem - należy do najlepszych dramatów 
Mameta. 

Bliski moralitetowi, ujawnia w całej pełni apokaliptyczną wizję 
społeczeństwa amerykańskiego poddanego procesowi autodestrukcji. 
Ideał amerykański, zdaniem Mameta, ostatecznie skłócił ludzi i w konsek
wencji doprowadził do walki wszystkich ze wszystkimi w imię szalonej 
pogoni za zyskiem. Edmondzaś rozpoczyna się w momencie, gdy ów ideał 
„nie ma co z sobą zrobić i sam musi jakoś z tego wybrnąć". („.) 

W Edmondzie udało się Mametowi uchwycić ubóstwo duchowe 
cywilizacji wielkomiejskiej i kryjącą się w niej pustkę. Pisarz ani przez 
chwilę nie usiłuje usprawiedliwić swego bohatera, przeciwnie, potępia 
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irracjonalny wybuch agresji i wcale go Edmondowi nie wybacza. Pokazuje 
jednak zarazem - podobnie jak twórcy filmowego Taksówkarza czy 
Charles Bronson w Death Wish (Życzenie śmierci), że żądza przemocy 
i agresji jest czymś nieuniknionym i wyzwala się w ludziach nieustannie. 

Apokaliptyczna wizja zstępowania w dół - z jednej strony, z drugiej 
zaś - nieświadoma próba uchwycenia rzeczywistości duchowej tworzą 
pełny obraz osobowości bohatera. Edmond- współczesna wersja Woyze
cka Biichnera - ukazuje bowiem człowieka, który wpadł w pułapkę 
oszalałego świata, człowieka, który nie jest w stanie ani go zmienić, ani 
nawet pojąć. Podobnie jak Biichner w Woyzecku - dramacie również 
zbudowanym z krótkich , rwanych scen i osiągającym kulminację w scenie 
zamordowania kobiety , także z użyciem noża, a bez wyraźnych racjonal
nych powodów - Mamet w swojej sztuce zastanawia się nad światem, 
w którym bestii ukrytej w człowieku pozwolono żyć na wolności. 

Imię i nazwisko bohatera - Edmond Burke - to nie jest ze strony 
Mameta świadoma mistyfikacja, ani też , jak pisano, „kpina z przesadnie 
pedantycznych krytyków, którzy chcieliby się doszukiwać jakichś związ
ków łączących tę postać z osiemnastowiecznym brytyjskim mężem stanu 
i słynnym mówcą o imieniu zawierającym literę «U». 11 Przeciwnie, autor 
najwyraźniej daje odbiorcom do zrozumienia, że powinni pamiętać, co 
było główną troską wielkiego imiennika bohatera . Historycznego Burke'a 
interesował zawsze problem zależności między jednostką i społeczeń
stwem; troszczył się o harmonię, z którą dziś, być może, przychodzi nam 
rozstać się na dobre. W związku z Umową społeczną Rousseau pisał, że 
społeczeństwo w samej rzeczy polega na kontrakcie, nie jest to jednak 
bynajmniej kontrakt sporządzony w trosce o zaspokojenie wymagań 
indywidualnych . „Należy szanować go z innego powodu; ta wspólnota nie 
służy jedynie najprostszej, zwierzęcej egzystencji człowieka, egzystencji 
z natury rzeczy tymczasowej i przemijającej. Przeciwnie, ma ona na 
względzie wszystkie nauki, wszystkie gatunki sztuki, wszystkie cnoty 
i doskonałość w każdej dziedzinie" .12 W swoich rozważaniach nad 
Rewolucją Francuską Burke przeczuł też pojawienie się jednej z najwięk
szych pokus, na które jest narażone współczesne społeczeństwo: pokusy 
wolności dla wolności. Pisał: „Czymże jest wolność bez mądrości i cnoty? 
Złem najgorszym z możliwych ; wolność nie uczona, nieograniczona, 
pozbawiona hamulców jest bowiem czystym szaleństwem, rozpustą , 
obłędem". 

W Edmondzie wyraża się obawę, że współczesne amerykańskie 
społeczeństwo, przystając na stwierdzenie Profa, iż każdy ma prawo 
„robić to, co mu się żywnie podoba'', dryfuje jak statek, który zerwał się 
z kotwicy. Edmond, wyskoczywszy z karuzeli zysku i nieustannego 
współzawodnictwa, nieświadomie łaknie duchowej bliskości z innym 
człowiekiem . Ale w świecie bezdusznym ten rodzaj bliskości nie może 
zaistnieć. Zwłaszcza że, jak pisze Mamet, „jeśli samemu nie ma się duszy, 
nie można być wrażliwym na sferę ducha . Oto czego nam brakuje. Na tym 



wszystko polega. To jest coś, co każdy człowiek powinien sam w sobie 
odkryć" .13 ( ... ) W końcowej scenie sztuki Everyman Mam eta , upadłszy 
tak nisko, jak tylko można , zaczyna wreszcie dostrzegać sens egzystencji 
poza sferą przemocy i agresji, tam, gdzie rozpoczyna się prawdziwe życie 
ludzkie. 

6. To, że Mamet za temat Glengarry Glen Ross - sztuki , za którą w roku 
1984 otrzymał Nagrodę Pulitzera i który uchodzi za najlepszy utwór 
sceniczny w jego dorobku - obrał świat handlarzy nieruchomościami , nie 
jest niczym zaskakującym. Zwłaszcza że agentów handlowych usiłujących 
sprzedać bezwartościowe moczary na Florydzie (o dźwięcznych nazwach 
Mountain View Glen Ross Farms, Glengarry Highlands) od nieszczęs
nych złodziejaszków z Bizona dzieli, wbrew pozorom, bardzo niewiele. 
Szulerzy, alfonsi i oszuści z Edmonda mają również wiele wspólnego 
z terkoczącymi jak karabin maszynowy rzutkimi facetami, którzy z równą 
furią rzucają się na potencjalną zdobycz, jak na siebie nawzajem. 

W tych desperatach, których główną i jedyną dewizą jest: „Zawsze 
pamiętaj, żeby dokończyć transakcji", dostrzegł Mamet najdoskonalszą 
metaforę społeczeństwa opartego na wyzysku. Nie jest to pomysł zupełnie 
nowy, już w roku 1951 C. Wright Mills w pracy zatytułowanej Białe 
kolnierzyki14 w postaci agenta handlowego dostrz~gł wizerunek całego 
narodu amerykańskiego. Również Arthur Miller w Smierci komiwajażera 
- sztuce, która aż prosi się o porównanie z Glengarry Glen Ross - dał 
dowody swego wyczulenia na niebezpieczeństwa zagrażające wartościom, 
uchodzącym za typowo amerykańskie. Główne niebezpieczeństwo bo
wiem wiąże się całą sferą życia, której moralność sprowadza się do _zdania 
„biznes jest biznes". Jak echo słów Willy'ego Lomana, bohatera Smierci 
komiwojażera , brzmi kwestia Richarda Romy, najbardziej wziętego 
i najskuteczniejszego z agentów handlowych w sztuce Mameta : „Przysię
gam .. . to nie jest świat dla ludzi ... to jest świat dla tych, którzy bez przerwy 
patrzą na zegarek , dla biurokratów, właścicieli biur ... to, co jest, to jest 
świat kompletnie rozpieprzony ... bez fantazji. (pauza) Wymierająca rasa. 
Tak, naprawdę. Należymy do wymierającej rasy". 

Obaj dramatopisarze, Miller i Mamet, w osobach swoich bohaterów 
ukazują próżnię, puste miejsce, które pozostało po amerykańskim ideale. 
Jednak więcej mówią o nich różnice niż podobieństwa. Miller, piszący 
w okresie, gdy więcej łudzi niż dziś wierzyło w skuteczność amerykań
skiego ideału, za swój główny cel uznał nie tyle piętnowanie społecznych 
niesprawiedliwości, ile rzucenie światła na psychikę człowieka, który ze 
względu na własny temperament i na niezależny od niego układ sił , nie jest 
w stanie korzystać z bogactw, z jakich korzystają inni. Jest to studium 
człowieka - pisał Miller w eseju Tragedy and Common Man ( Tragedia 
i szary cz/owiek) - który „chce rzucić na szalę wszystko, co ma, po to, by 
ocalić należne mu miejsce w świecie" .15 Warto być może w tym miejscu 
przypomnieć, że początkowo sztuka Millera nosiła tytuł The lnside of His 

Head (Wnętrze jego głowy), intencją autora było więc zapewne dokładne 
odzwierciedlenie sposobu myślenia postaci . 

Miller uważał swą sztukę za tragedię psychologiczną . Mamet swoją 
sytuuje w obrębie tradycji „komedii gangsterskiej". Być może właśnie 
dlatego część recenzentów nie przypisała w porę sztuce Mameta tej rangi, 
na jaką utwór bezsprzecznie zasługuje. Pisano, że w porównaniu ze 
Śmiercią komiwojażera sztuce Mameta brakuje rozmachu i wizji . Twier
dzono też wręcz, że „podnoszenie tego dramatu do rangi gorzkiego 
komentarza obecnych losów amerykańskiego ideału byłoby kosmicznym 
głupstwem". 1 6 W istocie pole, po którym porusza się Mamet jest tak 
wąskie, że potrafi zwieść nawet najbardziej wnikliwych odbiorców. 
Zwłaszcza, że nagrodą w dziwacznym wyścigu, w którym uczestniczą 
bohaterowie Mameta, nie jest jakieś należne im miejsce w kosmosie, lecz 
po prostu nowy model cadillaca, prezent od firmy za najbardziej udaną 
transakcję. 

( ... ) Sztuka Mameta w gwałtowny sposób atakuje wartości związane 
z biznesem. Nie odbiera to jednak uroku występującym w niej postaciom. 
Wspaniałe wejście ma na przykład Levene- gdy wkracza do okradzionego 
biura odzyskawszy na chwilę swą dawną wielkość, udało mu się bowiem 
sprzedać duży kawał posiadłości Mountain View. Levene jest tak 
ujmujący, że początkowo nie zwraca się nawet uwagi na szczegóły tego, co 
mówi kolegom o nabranych klientach: „Podpisali, Ricky. To było wielkie. 
Wielkie jak cholera. Tak, jakby nagle zupełnie zwiędli . Stali bez ruchu . 
Razem. Nagle, jak Boga kocham, nagle jakby ich oboje coś złamało". 

Roma i Levene potrafią uwieść i oczarować także publiczność. 
Pierwszy z nich to, co robi , robi znakomicie. Drugi zasługuje na 
współczucie, bo wystarczająco dotkliwie pokarał go system, w którym 
żyje. Nie ludzie bowiem, nie gromada sprytnych hochsztaplerów wyciąga
jąca innym z kieszeni ostatni grosz, zasługuje w gruncie rzeczy na 
potępienie. Podobnie jak w komedii gangsterskiej, do której odwołuje się 
Mamet, konflikt nie przebiega tu między poszczególnymi postaciami, lecz 
między każdą z nich a otoczeniem. I choć nawet wtedy, gdy wybuchamy 
śmiechem, nie jesteśmy w stanie zapomnieć, że śmiejemy się z oszustów 
handlujących ludzkimi marzeniami, to jednak prawdziwym czarnym 
charakterem w Glengarry Glen Ross jest system. 

Cała twórczość sceniczna Mameta - od wczesnych Kaczych wariacji aż 
po Glengarry ... i Szal - jest niezwykle jednorodna. Czerpiąc z naturalnej 
mądrości zawartej w samej mowie, stworzył Mamet język sceniczny 
zaskakująco podobny do języka, którym Amerykanie posługują się na co 
dzień . I operuje tym językiem z nadzwyczajną precyzją . 

Podobnie jak jego mistrz, Harold Pinter - któremu Glengarry jest 
dedykowane - Mamet duże znaczenie przykłada do pauz, kolejne 
wypowiedzi w dialogu postaci dzielą w jego dramatach spore chwile 
milczenia. Podobnie jak Pinterowi, także Mametowi zależy na tym, by 
fragmenty rozmowy oraz zawarte w nich dwuznaczności uczestniczyły 



w pewnego rodzaju grze. Grę tę nazwać można „kto kogo". Mamet ani 
nie usiłuje wygłaszać kazań, ani nie stara się za wszelką cenę poruszyć 
publiczności. Również obraz społeczeństwa amerykańskiego nigdy nie 
jest w jego sztukach całkowicie czarny. Dzieje się tak dlatego, ponieważ 
swym bohaterom pozwala on na przebłyski samoświadomości, pozwala 
im też od czasu do czasu radować się własną „mądrością". „Mądrością", 
pod którą przyszło im skrywać własne puste i banalne życie. 
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KTO KOGO NĘKA? 
Sądząc z pierwszych recenzji, pozornie nieefektowna dwuosobowa sztuka 

Davida Mameta, której nowojorska premiera w reżyserii autora odbyła się 
w końcu października 1992 r. w Promenade Theatre (tzw. off-Broadway), może 
stać się wydarzeniem nie tylko teatralnym. Choć bowiem tytuł sztuki Oleanna 
nawiązuje do ludowej piosenki o idealnej krainie - pisze Holly Hill (The Times, 
3 XI 1992) - nie ulega jednak wątpliwości, że utwór jest osadzony w realiach 
bardzo konkretnych. Nie minął rok od czasu przesłuchań Clarecice'a Thomasa, 
kandydata na sędziego Sądu Najwyższego, oskarżonego przez swą byłą 
współpracownicę Anitę Hill o „nękanie seksualne", przesłuchań transmitowa
nych na żywo przez amerykańską telewizję . Gdy się o tym pamięta, trudno 
odebrać Oleannę inaczej, niż jako ostrą replikę wobec stanowiska zajmowa
nego przez feministki w kwestii męskiej przemocy zagrażającej kobietom. 

Rzecz dzieje się w pokoju pracownika naukowego, na uniwersytecie. John, 
nauczyciel pedagogiki, próbuje pomóc Carol, niezbyt lotnej studentce, 
w odrobieniu zaległości (...). 

(...) Oleanna daje odpór nieodpowiedzialnym zarzutom coraz częściej 
stawianym mężczyznom przez kobiety i czyni to w sposób interesujący pod 
względem artystycznym. W mniejszym stopniu jest refleksją na temat 
zmieniających się standardów myślenia o relacji kobieta-mężczyzna i wynika
jących stąd nieporozumień . John, choć czasami zachowuje się głupio, jest 
niewątpliwie porządnym człowiekiem, który uwielbia nauczać i troszczy się 
o studentów. Tak w każdym razie uważa Holly Hill. 

Siłą sztuki Mameta - twierdzi natomiast Jack Kroll (Newsweek, 21 Xłl 1992) 
- jest tkwiąca w niej przewrotna logika. Logika, która sprawia, że choć z pozoru 
zarzuty stawiane Johnowi wydają się tyleż groźne, co absurdalne, to w gruncie 
rzeczy mają one jednak pewien sens. Carol mówi prawdę - swoją prawdę. 
Komplementy miała przecież traktować jako przejaw męskiej dominacji. Rękę 
Johna na swym ramieniu mogla uznać za coś więcej niż tylko gest współczucia 
i przyjaźni. Nawet cierpkie uwagi pod adresem systemu szkolnictwa Carol 
mogła zrozumieć po swojemu. Nie jest wykluczone, że słowa: „ Kpisz z systemu, 
który cię opłaca" - mówi zupełnie szczerze. 

„ Kafkowskie" w Oleannie jest nie to - pisze Kroi/ - że stawia się tu pozornie 
absurdalne oskarżenia, lecz to, że bohater pada ofiarą własnej winy, której 
popełnienia nie brał pod uwagę. Sztuka opowiada o kolizji dwóch światów: 
świata kobiet i świata mężczyzn. 11 Przyszłam, żeby cię czegoś nauczyć" 

- powiada Carol tonem komisarza pewnego własnych racji -ciągnie Kroi I. John 
jest już bowiem dla niej profesorem starej daty, kimś, kto wyraża się w sposób 
pedantycznie ścisły i nadużywa protekcjonalnego tonu. Utwór Mameta jest 
więc czymś w rodzaju raportu z pola walki, walki płci i klas, wo1ny, która 
spowoduje wielkie spustoszenia, zanim doprowadzi do powstania nowego 
ładu w świecie. Takim proroctwem kończy swą recenzję, zatytułowaną 

A Tough Lesson (Twarda lekcja), Jack Kroll. 
W poprzednich sztukach Mameta - zwraca uwagę Karen Fricker (Financial 

Times, 14 Xll 1992) - kobiety albo nie pojawialy się wcale, albo pełniły rolę 
marginesową. Także o Carol wiemy niewiele - nie znamy motywów jej 
działania, nie wiemy, jaka jest ani skąd pochodzi . Najważniejsze w Oleannie 
jest jednak nie to, kto jaki jest, ani to, kto ma rację, najistotniejsze jest to, kto 
ma władzę - twierdzi recenzentka. 

Co właściwi e napisał David Mamet? - Zastanawia się Arthur Holmberg 
(American Theatre nr 10/1992). Sztukę z tezą godzącą w feministki, dramat 
przedstawiający przepaść dzielącą kobietę i mężczyznę, a może tragedię 
o braku porozumienia między ludźmi? Pytania te zada li też autorowi Oleanny 
w czasie spotkania po premierze utworu w październiku 1991 w Cambridge (w 
stanie Massachussets) widzowie obu płci , oskarżając go o brak „politycznej 
odpowiedzialności". 

Jako dramatopisarz - odpowiedział Mamet - nie czuję politycznej 
odpowiedzialności za swoje utwory. Jestem artystą, piszę sztuki teatralne, nie 
uprawiam propagandy. To tylko w telewizji świat jest czarno-biafy: dobrzy 
faceci noszą biale kapelusze, a źli czarne. Mnie nie interesują komiksy. Żyjemy 
w czasie głęboki c h przemian, brak nam poczucia stabilizacji. Jestem tak samo 
zły, wystraszony i zmieszany jak wszyscy. Nie mam gotowych odpowiedzi. 

Ciekawe, 1ak publiczność europejska zareaguje na ten kafkowsko-pin
terowski (a w tle przecież także strindbergowski) obraz konfliktów dzisiejszego 
świata. (. .. ) 

pk David Maill t: KW ko~o nęka? 

(w:) DIALOG 1-2/1993, kronika, s 18 
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PONADTO W REPERTUARZE TEATRU 

ZEMSTA-Aleksander Fredro, reżyseria - Gustaw Holoubek, scenograf ia - Marc in 
Stajewski 
MAZEPA - Juliusz Słowacki , reżyseria - Gustaw Holoubek, dekoracje - Marcin 
Stajewski, kostiumy - Irena Biegańska, muzyka - Wojciech Borkowski 
SŁOMKOWY KAPELUSZ - Eugene Labiche, tlumaczenie i opracowanie -Julian 
Tuwim, reżyseria - Krzysztof Zaleski , dekoracje - Janusz Wiśniewski , malarstwo 
- Antoni Poroś, kostiumy - Irena Biegańska , muzyka Janusz Bogacki, teksty 
piosenek - Marcin Sosnowski, choreografia - Ewa Wycichowska 
ANTYGONA W NOWYM JORKU - Janusz Głowacki , reżyser i a - Izabella 
Cywińska , scenografia - Jerzy Juk Kowarski, opracowanie muzyczne - Wojciech 
Borkowski 
KUBUŚ FATALISTA I JEGO PAN - Denis Diderot, tłumaczenie - Tadeusz 
Żeleński-Boy, adaptacja i reżyser i a - Andrzej Pawłowski , scenografia - Marcin 
Stajewski, teksty piosenek - Wojciech Mlynarski, muzyka - Jerzy Derfel, choreo 
grafia - Janusz Józefowicz 
TAK JEST, JAK SIĘ PAŃSTWU ZDAJE - Luigi Pirandello, tłumaczenie - Jerzy 
Jędrzejewicz, reżyser i a - Waldemar Śmigasiew i cz, scenografia - Maciej Preyer, 
muzyka - Wojciech Borkowski 
OPERA ZA TRZY GROSZE- Bertolt Brecht, Kurt Weill , przekład - Barbara Witek 
- Swinarska, teksty songów - Wladysław Broniewski, inscenizacja i reżyseria 
- Krzysztof Zaleski , scenografia - Janusz Sosnowski, kostiumy - Irena Biegańska, 
kierownictwo muzyczne i instrumentacja - Jerzy Satanowski , zespól muzyczny pod 
kierunkiem-Wojciecha Borkowskiego, przygotowanie wokalne-Aldona Krasucka 
CZYTADŁO- Tadeusz Konwicki , adaptacja i reżyser i a - Robert Gliński, scenografia 
- Aleksandra Semenowicz, muzyka - Jerzy Satanowski 

SCENA 61 

BURZLIWE ŻYCIE LEJZORKA - Ilia Erenburg, tłumaczenie - Maria Popowska, 
adaptacja - Katarzyna Sobol, Maciej Wojtyszko, teksty piosenek - Maciej Wojtysz 
ko, reżyseria - Maciej Wojtyszko, Waldemar Śm igas iewicz, scenografia - Antoni 
Poroś, muzyka - Jerzy Derfel , choreografia - Tadeusz Wiśniewski 
DETEKTYW - Anthony Shaffer, tłumaczenie - Cecylia Wojewoda, reżyseria 
- Janusz Warmiński, scenografia - Marcin Stajewski 
MATKA NOC - Kurt Vonnegut Jr, tlumaczenie - Lech Jęczmyk , adaptacja 
i reżyseria - Wojciech Adamczyk, scenografia - Marcin Stajewski 
IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA - Witold Gombrowicz, reżyseria - Wal 
demar Śmigasiewicz, Maciej Wojtyszko, scenografia - Maciej Preyer, opracowanie 
muzyczne - Wojciech Borkowski 

SCENA NA DOLE 

HEMAR - scenariusz - Wojciech Młynarski , Rudolf Gołębiowski, reżyseria 
- Wojciech Młynarski , choreografia - Janusz Józefowicz, kierownictwo muzyczne 
- Janusz Stokłosa, scenografia - Marcin Stajewsk i, kost iumy - Małgorzata Bl ikle 
RECITAL WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO, przy fortepianie Jerzy Derfel 
KONTRABASISTA - Patrick Suskind, tłumaczenie - Barbara Wożniak, reżyseria 
- Robert Gliński, scenografia - Marcin Stajewski 
DYMNY - scenariusz - Anna Dymna, Maciej Wojtyszko, reżyseria - Maciej 
Wojtyszko, scenografia - Antoni Poroś, kierownictwo muzyczne - Wojciech 
Borkowski , choreografia - Dorota Furman 
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