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Teatr im. Stefana Jaracza w ł.oclzi 

David Mamet 

SEKSUALNE PERWERSJE 
W CHICAGO 

(SEXUAL PERVERSITY IN CHICAGO) 

przekład - Rafał Kłopotowski 

Obsad a: 

Dan Shapiro - CEZARY RYBIŃSKI 

Bernard Litko - MACIEJ JACKOWSKI 

Deborah Soloman - AGATA PIOTROWSKA 

Joan Weber - BOGUSŁAWA PAWELEC 

DAVID MAMET 
Urodził się w 1947 roKu w Chicago w rodzinie inteligenckiej, 

jego przodkowie wyemigrowali z Rosji. Jako nastolatek rozwoził 
naczynia w restauracji. W tym czasie występował w religijnych 
widowiskach telewizyjnych finansowanych przez Chicagowską 
Radę Rabinacką. Studia anglistyczne przerwał po roku, by przy
łączyć się do nowojorskiego Group Theatre. Uczył się aktorstwa 
na uniwersytecie i w Neighborhood Playhouse. Niebawem 
stwierdził jednak, że nie nadaje się do tego zawodu. Zajął się 
nauczaniem i niejako dla potrzeb dydaktycznych - jako ilu
strację do zajęć z dramatu i teatru - zaczął pisać. Tak powstała 
sztuka „Łódź na jeziorze". Wróciwszy do Chicago w 1969 roku 
pracował jako taksówkarz, kucharz, agent w firmie handlującej 
nieruchomościami. Przez rok (1971) był wykładowcą teatru i dra
matu w Goddard College, gdzie założył zespół St. Nicholas 
Company, aby wystawiać utwory własne oraz klasykę. W 1972 
roku napisał dwie sztuki, które zwróciły uwagę: „Wariacje na 
temat kaczek" oraz „Perwersje seksualne w Chicago" (premiera 
1974). Potem powstały takie sztuki jak: „Bizon" (przekład pol
ski - „Dialog" 1984, nr 2), „Zycie w teatrze", „Silnik wodny". 
„Las", „Edmond" i „Glengarry Glen Ross" (1983), która zdobyła 
nagrodę Pulitzera. Dobrze przyjął się w niełatwym świecie kina 
i znalazł sposoby, aby od filmowych finansistów uzyskać wcale 
niemałe fundusze. Jego „Dom gry" wszedł na polskie ekrany 
w 1989 roku. Następnie zajął się reżyserią filmową. 

„Problemem, któremu Mamet poświęca najwięcej pasji -
pisze David Savran - jest demistyfikacja amerykańskiego 
ideału. Zdaniem Mameta dążenie do tego ideału prowadzi do 
gwałtów i grabieży. („.) Kolejny temat dramatopisarza to wy
obcowanie. Mamet nie tylko podejmuje analizę alienacji czło-



wieka wobec samego siebie i wobec społeczeństwa, lecz posługuje 
się również efektem obcości; robi to jednak inaczej niż Brecht. 
Uznawać Mameta wyłącznie za realistę, oznacza pomijać fakt, 
że realizm jest tylko jednym z biegunów jego pisarstwa - tym, 
na którym psychologia postaci i jej czyny pozostają w zgodzie 
ze sobą. Na przeciwległym biegunie - jakaś bardziej „ezoterycz
na" siła oddziela od siebie psychologię i czyny. Wszystkie sztuki 
Mameta w rozmaitym stopniu, ukazują rozdźwięk między po
stacią a działaniem, między tym, co dana postać mówi, a tym, 
co robi. Bohater Mameta nigdy nie potrafi wytłumaczyć do koń
ca tego, co czyni, zawsze pozostaje jakieś przerażające nieznane, 
coś, co nie daje się ująć w słowa. 

David Mamet mówi: „Najbardziej interesuje mnie język jako 
poezja". I owa muzykalność na współczesny język mówiony, na 
jego walory poetyckie i funkcje komiczne jest oceniana przez 
widzów kolejnych premier autora „Perwersji seksualnych 
w Chicago". 

Analizy Mameta nie są nostalgiczne - pisze Savran - nie 
ma w nich sentymentalnego przywiązania do czasów, kiedy 
rządzili biali mężczyźni i do mitologii stworzonej po to, by 
uzasadnić ich hegemonię. Jego utwory demaskują tę mitologię, 
unikając łatwiej dydaktyki". 

Jednym z największych sukcesów Mameta była premiera 
„Speed-the-Flow" na Broadwayu (maj 1988 roku). Sztuka po
święcona jest kulisom filmowych interesów, W demaskatorskim 
utworze główną rolę kobiecą zagrała Maria Luiza Ciccone, lepiej 
znana pod estradowym pseudonimem Madonna. 

Na podstawie „Kroniki" z „Dialogów" 
1986, nr 5-6 i 1988 nr 5, 11-12 
opracował P.M. 

SAVRAN: Którzy pisarze wpłynęli na pana w sposób szczególny? 
MAMET: Przede wszystkim Lanford Wilson i jego wczesne sztuki 

„Rimers of Eldritch" czy też „The Madness of Lady Bright" (Szaleństwo 
Lady Bright). Wiele sztuk wydawanych w latach sześćdziesiątych 
przez Grove Press - „Wieczór poza domem" Pintera, „Nosorożec" 
Ionesco. Ale najważniejszą dla mnie sztuką było „Czekając na Godo
ta". Wszystkie one były wspaniałym antidotum na nędzne angielskie 
serie współczesnego dramatu - zbiory złych sztuk w złych prze
kładach. 

SA VRAN: W „Czekając na Godota" zasadnicza akcja w sensie trady
cyjnym - oślepnięcie Pozza - ma miejsce poza sceną. Pan również 
stosuje taką strategię, umieszczając tradycyjnie pojmowane wydarze
nia dramatyczne między scenami. Tak jest w „Glengarry .. . " i w „The 
Shawl" (Szal). 
MAMET: To bardzo dobra zasada dramaturgiczna, że nie można poka
zywać tego, co jest niepokazywalne. Zdanie: „Długo czekali" najlepiej 
udramatyzować stosując cięcie. Jeśli w „Glengarry" właściwym wyda
rzeniem nie jest rozbój, lecz to, co rozgrywa się pomiędzy wierszami 
wypowiedzi protagonistów, czyli sytuacja, a nie akcja - to ów rozbój 
wcale nie musi być pokazany. Tej lekcji nauczyliśmy się od kina. 
Zasady budowy struktury dramatu, jakkolwiek by je na nowo formu
łować, zawsze opierać się będą na zasadach ludzkiej percepcji i dzięki 
temu odchodzenie od nich może funkcjonować dramaturgicznie. Me
chanizm ten umożliwia działanie sztuce performance'u, która często 
polega na niczym innym, jak na zasadzie przypadkowości. Funkcjonuje 
jednak, bo umysł ludzki będzie zawsze nadawał porządek temu, co 
przypadkowe. 

SA VRAN: A wpływ Arthura Millera? 
MAMET: Myślę, że mamy całkowicie odmienne poglądy na pisanie. 

Według niego pisanie jest narzędziem sumienia. Siłą sprawczą jego 
utworów jest przekonanie, że funkcją teatru jest naprawa warunków 
społecznych. A ja po prostu piszę sztuki. Nie sądzę, aby miały one 
zmienić czyjekolwiek warunki społeczne. Wydaje mi się, że Miller 
zawsze sądził, iż jego sztuki mogą zmienić sposób, w jaki ludzie od
czuwają rzeczywiste wydarzenie współczesne. Mój pogląd jest całko
wicie odmienny, jesteśmy różnymi ludźmi z różnych pokoleń. Myślę, 



, ~ 

I 

że - tak, jak powiedział Stanisławski - celem teatru jest ukazanie 
na scenie życia duszy. A to może sprawić lub też nie, że ludzie będą 
bardziej związani z otaczającą ich rzeczywistością, i że staną się lepszy
mi członkami społeczeństwa. Chciałbym móc napisać sztukę, która 
uczyniłaby ludzi świadomymi. 

SAVRAN: Czy studia w Nowym Jorku, w Neighborhood Playhouse, 
miały dla pana większe znaczenie, niż inne prace? 
MAMET: Zdecydowanie tak. Najważniejsze, czego się nauczyłem to 
sprawa „idei przewodniej", a więc Arystoteles przefiltrowany przez 
Stanisławskiego i Bolesławskiego, mądrość, która liczy sobie już kilka 
tysięcy lat. Nauczyłem się - zaczerpniętej też od Stanisławskiego -
zasady podporządkowania wszystkich elementów spektaklu - nie 
tylko tekstu, ale także aktorstwa i elementów plastycznych - owej 
„idei przewodniej". Okazało się to bardzo przydatne przy reżyserowa
niu filmów. 

SA VRAN: W pańskich sztukach ta idea przewodnia jest tak wyra
żona, że postacie często mogą mówić rzeczy całkowicie różne od tego, 
co rzeczywiście komunikowane jest w podtekście. 

MAMET: Właśnie przez to teatr jest podobny do życia, nie sądzi 
pan? Ludzie nigdy nie mówią naprawdę tego, co myślą, lecz zawsze 
myślą, to co myślą. 

SAVRAN: Natomiast w podtekście zawsze chodzi o władzę, kupno 
i sprzedaż. 

MAMET: A dlaczegóżby nie? Ostatnio zakochałem się w Thackerayu. 
W gruncie rzeczy, przyszło mi na myśl, że niemal wszystkie angielskie 
powieści jakie znam, czy to „Targowisko próżności", czy „Dzieje Pen
dennisa", czy „Howard's End" czy też Orwell, opowiadają o facecie, który 
usiłuje zdobyć pieniądze, aby wykupić z lombardu swój melonik i móc 
bez wstydu iść na przyjęcie. Wszystkie mówią o ludziach, którzy 
wstydzą się, że nie mają pieniędzy. I sądzę, że większość utworów 
literatury amerykańskiej, tej, którą kocham i na której się wycho
wałem - jest o interesach. Na tym przecież stoi Ameryka. 

SA VRAN: Także i w aktorstwie podtekst jest zwykle siłą napędową. 
MAMET: Już od dwudziestu lat uczę aktorstwa i uwielbiam to. 

Zawsze mamy do czynienia z dwiema osobami, które chcą różnych 
rzeczy. Jeśli interesy tych dwóch osób nie są różne, to o co, do cholery, 

chodzi w danej scenie? Lepiej siedzieć w domu. I to samo dotyczy 
pisania. Jeśli dwie postacie nie chcą od siebie niczego, to, po co w ogóle 
wprowadzać tę scenę? Wyrzucić ją w diabły! Ta surowa i elementarna 
lekcja bardzo się potem przydaje w teatrze. Jeśli dwie postacie nie 
chcą dwóch różnych rzeczy, to widzowie usną. My wszyscy dokładamy 
starań tworząc odpowiednie sytuacje i wyrażając się jak tylko umiemy 
najlepiej nie po to, by zakomunikować swe pragnienie innym, ale by 
otrzymać od innych to, czego chcemy. Myślę, że na tym polega róż
nica między dobrym i złym pisaniem dramatu. 

SA VRAN: Jak pan pisze sztuki? Od czego pan zaczyna, od postaci, 
dialogu czy intrygi? 

MAMET: To jest tak, jak w starej historii cowboyskiej. Stado prze
biega bardzo szybko i jeden cowboy pyta drugiego, jak obliczyć w ta
kim tempie, ile jest krów w stadzie? A ten drugi odpowiada: „To 
bardzo łatwe. Po prostu liczy się kopyta i dzieli przez cztery". Tak 
samo powstają sztuki: trzeba napisać bardzo dużo, żeby zrozumieć, 
o czym ta cholerna sztuka ma być. Potem trzy czwarte się wyrzuca. 
Potem się znowu pisze i znowu patrzy, co to wszystko znaczy - kolej
ne trzy czwarte tekstu ląduje w koszu. I znowu zabieramy się do 
pisania ... 

SA VRAN: Czy nigdy nie zaczyna pan od ogólnego zarysu? 
MAMET: Oczywiście. Zwłaszcza przy pisaniu dla filmu. Ale do 

teatru w którymś momencie robię sobie ogólny zarys. Czasem mam 
już kilka tysięcy stron dialogu, kiedy decyduję się, że pora napisać 
zarys. 

SA VRAN: Czy jeśli pan uczestniczy w próbach, to wprowadza pan 
wiele zmian? 

MAMET: O, tak, oczywiście. 
SA VRAN: Czy w dobrych inscenizacjach pańskich sztuk jest coś, 

co można by nazwać stylem Davida Mameta? 
MAMET: Nie, nie sądzę. Myślę, że, jak to już mówił Wachtangow, 

nie powinniśmy dążyć do rozwiązań scenicznych. Rozwiązania sce
niczne powinny przyjść po rozwiązaniu spraw zasadniczych, a więc 
tego, o czym jest dana sztuka i co robi bohater, na czym mu zależy. 
Mnie natomiast, w moich inscenizacjach zależy na szczerości, prostocie 
i bezpośredności. 



SAVRAN: Wielu pisarzy wypowiada się na temat niewesołej sytu
acji w teatrze amerykańskim. Jak pan sądzi, co jest tego przyczyną? 

MAMET: Odnosi się to również do wszystkich innych aspektów 
amerykańskiego życia. Nastały bardzo trudne czasy. Nasza kultura 
właśnie się rozpadła i musi obumrzeć kompletnie, zanim zastąpi ją coś 
innego. A zatem, czy mówić będziemy o teatrze amerykańskim, czy 
o produkcji amerykańskich samochodów, czy o poziomie życia w Ame
ryce, sytuacja jest identyczna. Nie można oddzielać teatru od innych 
zjawisk życia społecznego. Teatr zawsze stanowi jego część. 

SA VRAN: W jaki sposób łączy się pana praca w teatrze z pracą 
dla filmu? 

MAMET: Ludzie z Hollywood są bardzo okrutni i bardzo przebiegli. 
Jeśli czegoś nie rozumieją lub jeśli coś nie jest wystarczająco złe, 
mówią, że „to bardzo teatralne. Zbyt teatralne". Posługują się tym, jak 
klątwą. Jednocześnie jest to argument niepodważalny. Co można w ta
kiej sytuacji powiedzieć? - To nie jest teatralne? Staram się pisać 
jak mogę najlepiej dla każdego, bo kocham to, co robię, bo mi za to 
płacą, jak każdemu człowiekowi pracy. Wszyscy wiemy o tym, że 
powinniśmy się trzymać z dala od Hollywood, ale tak się nie dzieje. 
Sztuka o moich doświadczeniach z Hollywood jest Speed-the-Flow. 

SA VRAN: Jak pan sądzi, gdzie szukać nadziei na przyszłość teatru? 
MAMET: Wydaje mi się, że to wspaniale być teraz młodym czło

wiekiem w teatrze. Wszystkie zakłady już stoją, jak w czasie wstrzą
sów społecznych w Niemczech w latach dwudziestych, w Chicago 
w sześćdziesiątych, czy też w okresie od 1898 do 1920 w Rosji. Trady
cyjnie, w takim właśnie czasie, rodzą się nowe formy teatralne. Między 
innymi o to właśnie chodzi w tych numerach ze sztuką performance'u; 
po prostu młodzi eksperymentują, poszukują nowych form. 

SA VRAN: N a scenie politycznej ostatnich sześciu lat nastąpiła wy
raźna polaryzacja i myślę, że odnosi się to także do wszelkich zjawisk 
kulturalnych. 

MAMET: Linie podziału będą się rysować coraz ostrzej. Mam wra
żenie, że będziemy niedługo znowu wsadzać ludzi do więzień za to, 
co piszą. Od pewnego czasu ludzie podświadomie boją się otworzyć 
przed innymi, bo czasy są pełne napięcia. No, a za tym idą czyny. 
To będzie ciekawe. 

SA VRAN: I przerażające. 
MAMET: Tak. Bardzo przerażająct->. 
SA VRAN: I nie widzi pan możliv10ści wyjścia ze stanu polaryzacji 

w sposób łagodny? Sądzi pan, że nastąpi radykalna zmiana? 
MAMET: Z tym jest, jak z pogodą. Ludzie są udręczeni upałem 

i duchotą i musi spaść deszcz, zanim powietrze się oczyści. Każda 
cywilizacja przeżywa swe przypływy i odpływy. Nic nie trwa wiecznie. 
Bawiliśmy się świetnie. Mieliśmy Tennessee Williamsa. Mieliśmy hula 
hoop. Mnóstwo wspaniałych rzeczy. Konstytucję - chociażby. Teraz 
przyszła pora płacić. No i tyle. 

(Dialog 1982 nr 5, str. 157-160) 
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Biuro Organizacji Widowni przyjmuje zgłoszenia od 8.00 do 16.00, 
ul. Kilińskiego 45, tel. 33-15-33. 

Kierownik techniczny 
Brygadier sceny 
Prace malarskie i modelatorskie 
Prace krawieckie 

Prace fryzjerskie i perukarskie 
Prace stolarskie 
Prace ślusarskie 
Prace tapicerskie 
Mistrz oświetlenia 
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- PIOTR MITZNER 
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