
Droga Magdo!

Serdecznie dziękuję za zaufanie i powierzenie mi Twojego tekstu. Mam nadzieję, że moja
opinia zadowoli Cię, pokaże pułapki pisania i może zainspiruje do poprawienia tekstu? 
Przyznam, że przeczytałam z ciekawością, jednocześnie bez – niestety – szczególnego 
zachwytu. Dlaczego? Postaram się wyjaśnić...

Istotą gatunku jakim jest dramat jest napięcie dramatyczne, które powstaje wtedy, kiedy 
w tekście istnieje wyrazisty temat, problem, konflikt wyrażony przede wszystkim przez 
działania bohaterów.  Wydaje się, że w tym dramacie istotą napięcia ma być temat 
egzystencjalny – mikrokosmos polskiego inteligenta skonfrontowanego z innymi 
postawami, dramat człowieka nadwrażliwego, zabawa futurologią (to bardzo ciekawy 
zabieg!), a czasem mamy namysł nad zwykłymi postawami takimi jak np. uczciwość 
(wobec siebie i innych). 

Temat jednak nie jest realizowany w sposób właściwy – mamy serię rozmów zamiast 
działań, wbrew pozorom jednak dominują narracje. Działania są jedynie relacjonowane, 
opowiadane, a pod koniec właściwie mamy do czynienia z monologiem, który może 
ciekawić, ale chwilami też nuży. Aby tekst był atrakcyjny dla teatru między bohaterami 
musi się „dziać”, oni nie tylko mają sobie coś opowiadać, ale trzeba czuć, że między nimi 
się „wydarza”, że ich każde słowo coś zmienia. Kiedy czytam ten tekst mam wrażenie, że 
frazy wyrażające emocje to ich opis, a nie uczucia, które targają bohaterem od środka, że 
więcej tu takiego „small talk” niż dialogów z dramatycznym napięciem.

To jest główny mój zarzut – brak realizowania zasad gatunku, co osłabia całość przekazu,
czyni go biernym, pozbawionym napięć, przez co również trochę nużącym. Dzieje się za 
mało i za długo trzeba czekać, aby w końcu coś się wydarzyło, bohaterowie mówią 
czasem o niczym, a w dramacie, jak w poezji – nie wolno nam zmarnować żadnego 
słowa, za każdym musi się coś kryć, nie ma czasu na przegadywanie tego, „co tam u pana 
słychać”.

Tekst przypomina bardziej sztuki z lat 70. niż teksty współczesne, choć poprzez 
wprowadzenie wątków absurdlanych, „zwykłych, szarych ludzi”, „ja” i świata 
wewnętrznego najbardziej przypomina mi dramaturgię Marka Koterskiego. Tylko, że 
tam zdecydowanie więcej się dzieje, a dowcip jest ostrzejszy. Tu nie mamy nawet żadnej 
wyrazistej historii – od początku do końca nie prowadzi nas żadna wyrazista oś 
opowieści. Obawiam się też, że wiele tych dramatów przeżywanych przez „ja” może być 
już nieaktualnych. W czasach freelancerów pracujących na co dzień w domu trochę już 
nie wierzę w rozmowy o tym, że ktoś nie może zrozumieć piszącego i pracującego na co 
dzień przy własnym biurku artysty... ale może się mylę?

Otoczenie / okoliczności / odwołania do rzeczywistości wyraźnie z przeszłości i wiem, 
że chodzi o to „czy zmieniliśmy szaty, czy mentalność”, ale ja po przeczytaniu myślę, że 
mentalność jednak się zmieniła i trudno mi się odnaleźć w takim świcie, czyli przeżywać 
współodczuwanie. 

Ten rodzaj pisania jest zatem poza głównym nurtem w dzisiejszym dramacie. Twórcy 
tego gatunku przedstawiają bardziej kontrowersyjne tematy, często bliskie 
publicystycznemu dyskursowi, czy kwestii politycznych, eksperymentują z językiem, 
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opisują świat bardziej metaforycznie. Warto przyjrzeć się temu zjawisku, dla samej 
wiedzy – np. przeczytać teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi (też pisze narracyjnie, ale 
publicystycznie i to się podoba), Doroty Masłowskiej (eksperymentuje z językiem, 
zaskakuje, ma przeciwników i zwolenników). „Dramat inteligenta” był przerabiany w 
polskim teatrze w latach 90., choć czasem powraca – z podobnego nurtu wyrasta tekst 
Bogusława Kierca „Łzawe zjawy”, który będzie realizowany w tym sezonie na Malarni – 
warto, żebyś zwróciła na niego uwagę  - jak bardzo jest gęsty od znaczeń, jak dużo napięć
pojawia się między postaciami i jak mentalność z przeszłości rzeczywiście wpływa tam 
na teraźniejszość. 

Jeślibym miała jakoś poprawiać ten tekst (opracowany przez Ciebie, bo rozumiem, że 
autor jest inny) – warto dodać więcej scen pełnych absurdu (jak ta na basenie), znaleźć 
jakąś jedną oś tej historii, wymyślić jej początek, rozwinięcie i koniec, żeby nie była tylko 
zbiorem scen z finałowym monologiem. To dość krótki tekst – dopiero mam wrażenie 
baza dla jakiegoś ciekawego materiału. 

Ściskam Cię serdecznie !
Kamila Paradowska
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