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GRUBE

USTA  
SZERO!O 
OT"ARTE

 Ten sezon w NOWYM TEATRZE przewrotnie otwiera „Koniec” 
na podstawie „Elizabeth Costello” Johna Maxwella Coetzeego, 

„Procesu” i „My!liwego Grakchusa” Franza Kafki oraz „Nickel Stuff” 
Bernarda-Marie Koltèsa, w re"yserii KRZYSZTOFA WARLIKOWSKIEGO. 

Na obrze"ach scenariusza do spektaklu zatrzymujemy si# na chwil#, 
by przyjrze$ si# jego bohaterom, którzy "yj% ch#tnie i równie ch#tnie 

chcieliby umrze$, czekaj%c na s%d. 

TEKST: Adam Radecki FOTO: Kuba D!browski
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Twórczo!" to przygoda cia# i znaków 
b$d%ca !wiadectwem uczu". Uczu" 
generowanych przez czasy, w jakich  
&yje autor. Dlatego bohater dramatycz-

ny Warlikowskiego nale&y do typu mieszcza'-
skiego. Tak by#o w przypadku inscenizacji dra-
matów Sarah Kane, Hanocha Levina, Franza 
Kafki, a przede wszystkim, co nie oczywiste, 
Williama Szekspira. Mieszczanin ze swej istoty 
jest konserwatyst%, ale istnieje te& konser-
watyzm szczególny – podszyty niepokojem. 
Niepokój ten ka&e mu w najwy&szym skupieniu 
troszczy" si$ o swoje sprawy, by broni" si$ 
przed wrogimi rzeczami i nieprzewidywalno-
!ci% !wiata. Chcia#by narzuci" p#aszczyk we-
wn$trznego spokoju na ten antagonizm, który 
przeciwstawia go !wiatu, a który wzbudza w 
nim g#$boki l$k. Jako umiarkowany materia-
lista, dobry mieszczanin nad psychoanaliz$ 
(dlatego te& tylko mieszcza'stwo mog#o j% 
zrodzi") przedk#ada pewno!" jutra, która za-
bezpiecza kapita#, podtrzymuje interesy i scala 
przesz#o!" z przysz#o!ci%.  
Jednak Warlikowski zawsze by# niezwykle czu#y  
na metafizyczny niedobór magnezu w miesz-
cza'skim ciele. Doskonale zdaje sobie spraw$, 
&e niepokój i l$k, jakie przede wszystkim s% 
udzia#em &ycia duchowego mieszczanina, 
musz% doj!" do g#osu w zwielokrotnionych for-
mach perwersji, których obserwujemy tak wiele 
w spektaklach re&ysera. Warto przypomnie", 
&e perwersja jest zagadnieniem, które wspó#-
czesn% psychiatri$ zajmuje w najmniejszym 
stopniu, o którego naturze wiemy najmniej. 
Oto konsekwencje uprawiania psychiatrii w du-
chu konserwatywnym. Teatr musi zatem zaj%" 
miejsce szpitalnej sali albo chocia&by cichego 
pokoju z kozetk%. Dzieje si$ tak w przypadku 
teatru, jaki tworzy zespó# Nowego. Konserwa-
tyzm nie wytrzymuje starcia z natur% ludzk%, 
której g#ówn% i jedyn% si#% nap$dow% jest 
czyste pragnienie. Ostatecznie &ycie prywatne 
mieszczanina zmienia si$ w mroczny margines 
patologii – to naturalna kolej rzeczy. Wszystko 
okazuje si$ delirium. Podobna dynamika mo-
bilizowana si#ami historycznymi i politycznymi 
w wi$kszo!ci przypadków wyznacza#a &ycie 
psychiczne bohaterów Warlikowskiego.  
Czas podobnej narracji osi%gn%# jednak kres. 

KONIEC 
 HISTORII

Koniec jest zapowiedzi% zupe#nie nowej 
sytuacji dramaturgicznej. Patologia w obliczu 
!mierci przybra#a form$ depresji. I nie mówimy 
tu o depresji dwubiegunowej. Ma#o jest miej-
sca na !miech, a przynajmniej ten motywowany 
szczer% rado!ci%. Jednak narracja Ko'ca, 
pe#na powa&nych p$kni$" – w#a!ciwie b$d%ca 
jednym wielkim p$kni$ciem i zerwaniem – jest 
prawdziwie komiczna. I dobrze, bo jak jak pisa# 
Gilles Deleuze, ten kto czytaj%c Kafk$ nie 
!mieje si$ do rozpuku, nie rozumie szczerze 

jego literatury. Wida" mo&na to powiedzie" tak&e 
o literaturze Koltèsa czy Coetzeego. Tak jak 
w poprzednich spektaklach Warlikowskiego, 
nazwijmy je „historycznymi”, napi$cie dramatur-
giczne wyznacza#y relacje mi$dzyludzkie rozpi$te 
w rzeczywistym !wiecie – !wiecie, w którym rzeczy 
naprawd$ istnia#y – tak w Ko'cu antagonizm mi$dzy 
podmiotem a !wiatem niknie, bowiem niknie sam 
!wiat i pozostaje jedynie sam bohater przed bram%, 
w oczekiwaniu na jej przekroczenie. To brama prawa, 
brama mi#o!ci, brama !mierci. Brutalno!", poprzez 
któr% zawsze utwierdza#a si$ szorstka materialno!" 

!wiata, przemienia si$ w zm$czenie pod#o&a, wypa-
czon% klepk$, chybotliwe !ciany, które niczym pó#ki 
w supermarkecie niczego tak naprawd$ nie oddziela-
j%. Pozycje, jakie zajmuj% bohaterowie Ko'ca, nadal 
s% przestrzenne, jednak tylko dlatego, by ci mogli 
szeroko otworzy" usta we w#asnej sprawie  
i zosta" dostrze&onymi na wokandzie. By tak si$ 
sta#o, musieli wej!" na scen$ i przemówi" do widza – 
nikt inny by ich nie wys#ucha#. Rzecz dzieje si$ 
w teatrze.  

MOWA  
DEPRESYJNA

Bohaterowie (nie poznamy ich imion, by zachowa" 
anonimowo!" pacjentów) trwaj% w przestrzeni g#$bo-
ko depresyjnej. Równie& w obr$bie jej granic porusza 
si$ ich my!lenie. S% jak nie&ywi, cho" nie maj% wcale 
samobójczych my!li ani wcale nie chc% tego zrobi". 
Jest tak, jakby to ju& si$ sta#o. Strukturalnie bohate-
rowie Ko'ca znajduj% si$ w przestrzeni, któr% nauka 
katolicka okre!la mianem limbus puerorum. Limbus 
wydaje si$ przestrzeni%, która najlepiej odpowiada 
kondycji bohaterów. Limbus bowiem to miejsce 
znajduj%ce si$ mi$dzy piek#em a niebem, przewidzia-
ne dla dzieci, które przed !mierci% nie do!wiadczy#y 
sakramentu chrztu. Dlatego te& nie mog% posi%!" 
&ycia wiecznego w niebie, bo im si$ nie nale&y z na-
tury ani te& nie zas#u&y#y one na podobny los swoim 
dzia#aniem. Pozostaj% zatem przed bram%. Czekaj%c. 
Tak jak bohaterowie Ko'ca. Jedna z bohaterek pyta: 
„Co to za miejsce?”. „Tu si$ czeka” – s#yszymy  
w odpowiedzi.
Zawsze tam, gdzie si$ czeka, pojawia si$ mowa. 
Dlatego to zupe#nie naturalne, &e pozornie chc%c 
skróci" sobie czas oczekiwania, zaczyna si$ mówi". 
Jednak tylko tam, gdzie s#owa nie maj% sensu ani 
swojego ci$&aru, mo&e si$ wydawa", &e czas p#ynie 

szybciej. W Ko'cu mówi si$ tylko po to, 
by podtrzyma" siebie na duchu czy inaczej: 
by podtrzyma" siebie we w#asnej kondycji. 

„Przepraszam. Mówi#em o sobie” – mówi jeden 
z bohaterów. „Wszyscy wci%& mówi% o sobie” 
 – odpowiada inny. Jednak cz#owiek w depresji 
nie mówi o niczym, bowiem nie ma niczego, 
o czym móg#by sensownie mówi". Przyklejony 
do rzeczy pozostaje !lepy. To nic. To jego nic. 
To !mier". (mier", która nie jest d#u&ej tajem-
nic%, bowiem tam, gdzie nic nie znaczy, nic 
nie mo&e mie" swojego g#$bokiego znaczenia. 
Tajemnica nie istnieje. Dyskurs depresyjny 
zbudowany ze znaków absurdalnych, se-
kwencji spowolnionych, przemieszczonych, 
powstrzymywanych t#umaczy upadek sensu 
w nienazywalne, gdzie utrata relacji z rzeczami 
jest nieodzowna. Pycha osoby w depresji jest 
bezmierna i nie ma w%tpliwo!ci, &e trzeba 
j% uwzgl$dni". Jednak to pycha jest w#a!nie 
tym, co uwypukla jednostkowo!" w chorobie 
pacjenta. „Ja, to ja jestem chory, to ja przy-
szed#em pod moj% bram$ i to ja mam jedynie 
sobie przypisanego stra&nika, który rozs%dzi 
o mojej winie” – zdaj% si$ mówi" wszyscy 
bohaterowie Ko'ca. Jednak czy cz#owiek 
w ogóle mo&e by" winien? – zapytuje Warli-
kowski za Kafk%. „Wszyscy jeste!my ju& bardzo 
chorzy i chcieliby!my zrezygnowa"” – mówi 
jeden z bohaterów. Jednak nikt z nich nie re-
zygnuje i ka&dy z nich trwa w mowie, a: „Mowa 
to strza#. Kula nie wraca do lufy”. 

JESTEM,  
MAMO

Czy kto! co! w ko'cu powiedzia#? Mo&e si$ 
wydawa", &e gdyby bohaterowie Ko'ca mil-
czeli nie spostrzegliby!my &ycia, nic by!my nie 
stracili, bo gdzie! zatraci# si$ sens, a adresat 
jest gdzie indziej. A jednak – oni artyku#uj% 
swoje istnienie, chorobliwie podtrzymuj% si$ 
przy nim w#asn% tautologiczn% mow% – mówi% 
wszak o sobie. To prawda, &e wewn%trz s% oni 
wy#%cznie poobijani i sparali&owani, a na ze-
wn%trz pozosta#o im jedynie przej!cie do aktu 
lub pozornych dzia#a'. Prawd% jest równie& 
to, &e kto!, w paradoksalny sposób artyku#uj%c 
w#asn% niemo&no!" mówienia, daje nam tym 
samym zna" o sobie i w#asnym za#amaniu 
sensu &ycia – to wo#anie o pomoc. Mowa 
to nasza druga natura. )aden z bohaterów 
Ko'ca nie mówi sam do siebie, nikt z nich nie 
jest bowiem schizofrenikiem. Bohaterowie 
mówi% zawsze do kogo!, by zosta" dostrze&o-
nymi. Serie narracyjne uk#adaj% si$ w dialogi 
dwójki bohaterów, by akt artykulacji móg# 
zosta" przez kogo! zapami$tanym. To próba 
zapisu w#asnego &ycia, obci%&onego samotno-
!ci%, w pami$ci innego. By kto! móg# pomóc. 
Nazwanie samotno!ci sprawia, &e czujemy 
si$ mniej samotni, je!li s#owa mog% przenik-
n%" przez spazmy #ez. Musi jednak znale*" 
odbiorc$ tego nadmiaru smutku, który dot%d 

#O"A TO STRZA$. 
!ULA NIE "RACA 

DO LUFY
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wymyka# si$ s#owom. Tym odbiorc% mo&e by" matka, 
stra&nik, s$dzia czy po prostu nieznajomy. „A jednak 
umr$. Oto w#a!nie mój ko'cowy !piew. My wszyscy 
le&ymy i !piewamy ca#ymi latami. (piew jednego 
jest d#u&szy, !piew drugiego jest krótszy. Ale ró&nica 
mo&e wynosi" tylko kilka s#ów”. 

LOS MY!LIWEGO  
GRAKCHUSA 

Franz Kafka pisze: „Nikt nie przeczyta tego, co 
tutaj pisz$, nikt nie przyjdzie mi z pomoc%; gdyby 
wyznaczono zadanie udzielenia mi pomocy, wszystkie 
drzwi wszystkich domów, wszystkie okna pozosta#yby 
zamkni$te, wszyscy pozostaliby w #ó&kach z g#owa-
mi przykrytymi ko#dr%, ca#a ziemia by#aby nocnym 
zajazdem. Ma to swój sens, gdy& nikt nic o mnie nie 
wie, a gdyby co! o mnie wiedzia#, nie zna#by miejsca 
mojego pobytu, a je!liby zna# miejsce mojego 
pobytu, nie wiedzia#by, jak mnie tam zatrzyma", nie 
wiedzia#by, jak mi pomóc”. +ód* ka&dego z bohate-
rów Ko'ca, jak #ód* My!liwego Grakchusa, jest #odzi% 
pozbawion% steru, p#ynie z wiatrem, który wieje 
w najg#$bszych regionach !mierci. Trzeba by#o o tym 
powiedzie". Koniec. EX
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