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~' OWIC zo<ganlzowata w „Malami" Teal<u 
wa ę czytaną dramatu duńskiej pisarki 

Susan Broegger „Po orgii". Jako że wcześniej zapowiadała, iż 
rzecz będzie wielce kontrowersyjna i - fragmentami - bardzo dra-
styczna (m.in. o seksie, rozpadzie rodziny, AIDS), potraktow'lła 
próbę jako sondaż możliwego odbioru spektaklu, a nawet jako 
ple!;>iscyt (tak przynajmniej należy przypuszczać), który miał jej 
pomóc w podjęciu decyzji: wystawiać „Po orgii" na scenie c:zy 
nie. Na widownię zaprosiła nauczycieli, pedagogów, pśychclo
gów, psychiatrów, artystów, publicystów, duchownych, prz} ja
ciół. Zapowiedziała dyskusję. 
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! NÓ i potoczyło się według planu: 
t aktorzy, siedząc na krzesłach, „ przeczytali, publiczność - wysłu
i chala. Dyskusja była namiętna, jed-

nak - jak sądzę - w niczym Annie 
Augustynowicz nie pomogła (być 
może przybliżyła poglądy zapro
szonych). Sytuacja była bowiem ta
ka, że spr::.yjała odbiorowi tekstu 
jak gdyby byt publicystyką, a nie 
dramatem, wykładem o rzeczywi
stości obiektywnej, a nie literaturą. 
Dlatego w pamięci obecnych 
utrwaliło się to, co najbardziej per
swazyjne (tzw. brzydkie słowa 
i brzydkie skojarzenia). 

One są, a!e na powierzchni dra
matu. Ma on przecież swój drugi 
tekst, ukryty pod powierzchnią 
słów. Jest indyNidualną wizją arty
sty, a więc nie mówi o tym, jaka 
rzeczywistość jest (od tego są po
radniki i - powiedzmy - gazety), 
lecz o tym, jak może być postrze
gana. 

Dyskutanci o tym wszystkim za
pomnieli (nie wszyscy, bez przesa
dy). Byli jednak poruszeni tekstem. 
Myślę, że najzupełniej prawidłowo. 
Dramat chyba po to został napisa
ny, by poruszyć (czy w ogóle było
by sztuką coś, co nie porusza?). 

Obecni podzielili się na dwa 
obozy: jedni (większość) twierdzili, 
że sztuki nie należy wystawiać, bo 
to - powiedzmy - ekstrawagancka 
hucpa (może zdeprawować wi- I 
dzów), drudzy - że wystawiać, bo 
warta jest namysłu przedstawiona 
w niej symboliczna wizja zdruzgo-
tanego świata. Duńska pisarka -
sugerowali - nie stworzyła przecież 
dramatu o orgii (przeciwnicy tego 
nie zauważyli), lecz rzecz o kultu-
rze, która rozpad już przeżyła, a te-
raz próbuje się z tego wywikłać, 

poszukuje norm. Tytuł wszak t•rzmi 
.Po orgii". 

Sądzę, że Anna Augustynowicz 
popełniła błąd zapraszając na pró
bę m.in. ludzi, którzy - okazało się -
nie rozumieją specyfiki mow / te
atru i traktują go jak instytucję .>tric
te pedagogiczną. Więc to co .Jsły
szeli z zaimprowizowanej scery (te 
słowa brzydkie, te perwersje ero
tyczne) pokłóciło się z ich wie:dzą, 
doświadczeniem, przemyślen :ami. 
Mogło być inaczej? 

O czym jednak przekonała się 
podczas dyskusji Anna Augustyno
wicz (zapewne nie po raz pierw
szy): otóż, że decyzję musi p~Jdjąć 
sama. Artysta, który pyta don1nie
maną publiczność, co robić, sprze
niewierza się swej powinności. Do
mniemaną, bo sporo obecr.ych, 
gdyby nie zaproszenie, do teatru 
w ogóle by nie przyszło. 

Choćby więc największy autory
tet od teatru, pedagogiki, moralno
ści społecznej odpowiedział: Anno 
Augustynowicz, realizuj .Po crgii", 
jestem za - nic to będzie znaczyło. 
I tak pozostanie sama. Za cer1~ za
równo sukcesu, jak klęski. 

Bogdan TWARDOCt-:LEB 


