




Powrót do domu 

Powrót Odysa 

Król znikł z domu na lat dwadzie
'cia. Dziesięć lat wojny trojań kiej, dekada 
tułacz ki po morzach. Kied y wreszcie j ko 
żebrak wraca na ltal~ę. zastaj dom pełen 

za l ecających się do jego żony mężczyzn, sta 
ra jących się przekonać ją, że nie warto dłużej 
czekać na powrót męża. W sprowokowa
nym przez Odysa konkursie o rękę królowej 
jemu jednemu udaje się naciągnąć cięciwę 
monarszego łuku i posłać strzałę tak elnie, 
by przeleciała przez otwory toporów usta
wiony h w rzędzie. Wledy dopiero ujawnia 
swoją tożsamość, a niefortunnych zalotni 
ków karze 'miercią . 

Ody. opu zczał dom w pełni sił, szul,a j ąc 

wojenne j sławy i bogactw, a gdy wrócił do 
zrujnowanego dziedzictwa, mu iał o nie wal 
czyć, na nowo potwierdzając swoje prawa do 
ręki wi rnej Penelopy. 

Dom przetrwał za sprawą je j przebiegło 

śc i , którą też nazwać moglibyśmy absurdal
nym wysiłkiem: przyrzekła wybrać któ regoś 

z zalotników na męża , kiedy sl~ończy tkać 

szatę dla teścia. Jednak coko lwiek uLkała 

w dzień, pruła w nocy„. 

Syn marnotrawny, ojciec miłosierny 

Ewange lia opisu je inny powrót do domu. 
Młodszy syn poprosił ojca o przyna l eżną 

mu część majątku, wyje hał i roztrwonił 

wszystko na hulankach. Popadł w nędzę. 

Podjął s i ę pasania świń , co było zajęciem 

szczególnie hańbiącym, jako że w t radycj i 
żydowskie j to zwierzęta nieczyste. Gotów 
by ł nawet jeść to, co one, ale mu nie pozwo
lono. Postanawia w i c wrócić do domu, by 
pojednać się z ojc m i poprosić, by uczy 
nił go jednym ze sług. Gdy ojciec zobaczył 
powracającego potoml,a, wszystko wyba
czył i kaza ł wyprawić ucztę na jego cześć . Na 
wymówki starszego, porządn go syna odpo
wiedział: trzeba się weselić i cieszyć z tego, że 
ten brat twój był umarły, a znów ożył, zagi
nął, a odnalazł się (ł.k 15, 32). 

Piosenka Jacka Kaczmar kiego Powrót 
syna marnotrawnego (1991 r.) nawiązuje 

do dwóch spo'ród li cznych dzieł malar kich 
odwołujących się do tej przypowieści, ukła 

dając je w coś w rodzaju„. lwmiksu. Z obrazu 
Boscha pochodzi obraz człow i el'a powraca
jącego do domu hyłkiem jak złodziej. I ta 
pan ika w oczach, z którą wędrowiec odwraca 

się do świata: Tylko chciałbym gdzieś odpo
cząć od paniki, Jl Co goni mnie z miej ca na 
miejsce o głodzie i chłodzie ... 

Odpoczynek od przerażenia wędrowiec 

Kaczmarskiego znajdzie w domu z obrazu 
Rembrandta: Jakaś ciepła mnie otacza cisza 
wokół, li Padam z nóg i czuję ręce na ramio
nach, li Do nóg czyichś schylam głowę, jak 
pod topór. li Moje stopy poranione świecą 
w mroku, li Lecz panika - nie wiem skąd 
wiem - jest już dla mnie skończona . 

Posprzątać czy uciekać? 

Opuszczony dom może trwać jako azyl 
bezpieczeństwa i harmonii miłości . Może 

oczekiwać na powrót jako stacja doce
lowa wędrówki po świecie. Powrót w klę 

sce - jak w przypadku yna marnotrawnego, 
albo rado ny, z eliksirem nowej wiedzy -
jak w przypadku Dorotki z Czarnoksiężnilw 
z krainy Oz czy bohaterów wielu innych opo
wieści inicjacyjnych. 



Ale opuszczony dom może ulec degrada
cji, może wkraść się weń dysharmonia nie
porządku, za kłamania, cierp ienia, nawet 
zbrodni. Powracając do domu trzeba posprzą
tać. Czasem to zadanie heroicznie okrutne, 
ja k w przypadku Odysa czy królew icza duń 

skiego Hamleta wracającego ze studiów 
w Wittenberdze. 

To, jaki jest dom, moż być głównym 

powod m jego opuszczenia. Dom może znie
walać, pobudzać do ucieczki , prowokować 
do buntu. To doświadczenie uniwersalne, 
ale także bardzo polskie. Stanisfaw Brzo
zowski w nigdy dokładn i e nie przeczytanej 
Legendzie Młodej Polski, gdzie opisu je pol 
ski modernizm jalrn bunt kwiatu przeciwko 

korzeniom, w rozdziale Polska zdziecinniała 
pisze o poi kim micie domu (rozumian go 
jako synonim rodziny) z przełomu XIX/XX 
wieku. Po stu latach te słowa brzmią nie
pokojąco al,tualnie: Jak prędko w ostatnim 
okresie Wokulski stał się Połanieckim, który 
i na organizmie nowoczesnego ekonomicz
nego życia umie zbudować swoją izolowaną 
od wszystkiego, „ nieprzemakalną" wobec 
Iw/tury rodzinę. Fatalne słowo wyrzekł Sien 
kiewicz w tym tytule. Tak jest, atmosferę 

kulturalną, myśl dominującą wytwarzał 

w tym okresie Polak, przeżywając tę jedyną 
sprawę, która pozostała w jego mocy: - two
rząc rodzinę. Cały świat poza tym faktem, to 
tylko podłoże; cały świat istotny zamykał się 

w czterech ścianach budującej swoje szczęście 
i niepytającej, skąd ono idzie - rodziny Poła
nieckich. Niepotrzebnymi stały się wszyst
kie skomplikowane myśli, niezrozumiałymi 
zbyt potężne uczucia; wszystko przykro
jone zostało do miary dominującego, zasad
niczego faktu. Nauka - o ile temu faktowi 
służy, sztuka, o ile go upiększa, religia, o ile 
go osłania, poza tym n ic, cztery białe ściany. 
(„.) Nie byli ci Milusińscy w stanie uwierzyć, 

że istnieje jakiś inny świat. Sądzili, że życie 
było w gruncie rzeczy zawsze takie samo, tak 
samo proste i bezzagadnieniowe. Nie dostrze
gali dziejów, w jakich żyli, nie troszczyli się, co 
szepce noc poza ich czterema ścianam i, co naj
wyżej martwili się, że ktoś ich niezasłużenie 

gnębi; więc jeszcze bardziej kulili się w swych 
domostwach i pokrzepiali serca myślą, że kie
dyś już także było źle, a jednak /<.micie zdołał 

mieć z Oleńką dużo dzieci .. . 
Polski dom może być więc azylem jak 

w Pan u Tadeuszu, ale może być t ż domem -
w ięzieniem , domem - potworem ... Taki zna j
dziemy u W itkacego, Gombrow icza, Mrożka. 
Potworn tajemnice kryją się pod nowo
czesnym panelami domu w Zbrodni duetu 
Buszewicz/Marcinial,. Właściwie to n ic dziw
nego, że dom jest dziwny. Śmieszy, tumani, 
przestra za„. 

Rodzina Adamsów 

Mich cel McKeeuer urodził się w 1961 roku 
w M i am i. Mieszka i pracuje w południowej 
Florydzie. Autor sztuk teatralnych ytuowa
nych w segmencie off-Bradway, r alizowa
nych głównie w USA i Kanadzie. Jest także 
aktorem (grał m.in. Auery'ego w pra
premierze Pocztówek z Europy), a w chwilach 
wolnych od teatru zajmuje się projektowa
niem graficznym. Pocztówki z Europy (tyt. 
oryg. 37 Postcards) to dzieło, które w jego dość 
obfitym dorobku osiągnęło największy suk
ces międzynarodowy. Po premierze w 1998 r. 

(New TI1eatr w M iam i, reż. Barry Steinman) 
szt uka trafiła do wie lu teatrów w USA i Kana
dzie, a w 2003 trafiła do Europy jako kopro
dukcja trzech teatrów niemieckiego obszaru 
języlwwego (Komodie w Dreźnie , Theater in 
der Josefstadt w Wiedniu , Komedie am Kur
fi.irst ndamm w Berlinie) w reżyserii Han a 



Grat.zera. Od tej pory pojawiły się kolejne 
inscenizacje w Niemcz eh i Szwajcarii; w Pol
sce jako pierwszy zrealizował ją warszawsl'i 
Och-Teatr (2012, reż . Krystyna Janda) . 

Swoją opowieść o odchylonym od pionu 
domu McKeeuer olueślił po prostu jako 
komedię. Niemcy nazywają ją często „czarną 
komedią", a dla Kry tyny Jandy to kome
dia „ smutna': Ponieważ dom rodziny Sutto
nów jest odchylony w sposób metaforyczny, 
a zarazem jak najbardziej dosłowny, można 

umieszczać tę sztukę w kontekście teatru 
absurdu. W Króikiej notatce o rodzinie Sutto
nów, od 1,tórej rozpoczyna się tekst komedii , 
czytamy: Bardzo istotny jest/akt, że pomimo 
absolutnego braku iZw. zdrowego rozsądku, 

rodzina ta składa się z najbardziej uroczych 
ludzi, którzy nie byliby w stanie skrzywdzić 
muchy - przynajmniej nie celowo. No .. . może 
Nana. W swojej dziwaczności ani trochę nie 
przypominają Rodziny Adamsów. Zwłaszcza 
ostatnie zdani brzmi jak typowe dementi 

rzeczn ików prasowych - zaprzeczenie będące 
czę'ciowym potwierdzeniem. Rodzina Adam
sów to bohat rowie ameryl,ańskich komil' 
sów, filmów i seriali. Choć są masochistami, 
sadystami i po prostu potworami, to w grun 
cie rzeczy kochająca s i ę rodzina, zamiesz l, u
jąca zapuszczony dwór na bagnach. Filmy 
o nich są parodiami horrorów, zamiast grozy 
dominuje w nich czarny humor. Można więc 
podejrzewać , że autorskie zastrzeżenie jest lu 
iron i czną w kazówką. Chociaż Suttonowie 

b a r d z o przypominają Adamsów, prawda 
o tej rodzinie n i wyczerpuje się w zabawne j 
dziwaczności. Wito ld Mazurkiewicz, reżyser 
naszego przedstawienia, stara nn ie dba o to, 
by r al izacja sceniczna n ie zatarła obe nego 
w tekście braku pewności , do jakiego stop
nia „dziwaczność" to maska skrywająca ból, 
cie rpienie, tęsknotę ... 

Właśnie przed tym ucieka do Europy na 
osiem lat Auery Sutton. Ale też przed wła

snym bólem po stracie brata . Przed amym 
obą. Ta ucieczka była formą buntu, próbą 

zerwania z domem - ale czy na pewno? Z prze
niJ,Jiwością Brzozow kiego należałoby zapy 
tać, z czego Auery utrzymywał ię w tym 
aasie . Nie znajdziemy w tekście o tym żad
n j wzmianki, można się jedynie domy ' lać, 

że z l'ontem bankowym rodziców raczej nie 
zrywał. 

Czy więc Auery wraca do domu jako 
Odys? jal'o Hamlet? jako syn marnotrawny? 
A może jak Dorotka-ze zdobytą poza domem 
dojrzałością? 

Nie ma powrotu? 

W zakończeniu sztuki Auery przywołu j e 

tytu ł wydanej w 1940 r. powieści Thoma a 
Wolfe'a You Can l Go Home Again (w pol 
sl,im tekście cytowany jest dosłowny prze
kład tytułu: Nigdy już nie wrócisz do domu; 
książka Wolfe'a ukazała się w Polsce w tłu 

maczeniu Marii Skibniewskiej pt. Nie ma 
powrotu). Określenie to we zło w USA do 
języka potocznego jako synonim powrotu 



niemożliwego: ki ed y opusc1sz swoje małe 
miasteczko i przeni esiesz się do wielk iej 
metropol i i, nie będziesz mógł wrócić; a w 
znaczeni u bardziej ogó lnym: próba powrotu 
do młodzieńczych wspomnień nie może 

i ę UddĆ. 

W fascy n ującym es ju You Can't Go Home 
Again: Homesickness and Nosta lgia in U.5. 
History („Th Journal of American H istory", 
wrzes i eń 2007 Susan J. Matt, wychodząc 
od cytatu z 1,siążki Wolfe'a , gruntowni e op i
su je zjaw isko nostalgii i tę knoty za domem 
jako jeden z kluczow ych problemów społe

czeństwa amerykańskiego , złożonego z emi 
grantów i m igrantów. Twierdzi, że dzisiaj le 
uczucia z jednej strony zostały wyparte przez 
deklarowaną aprobatę dla mobilnośc i spo
łecznej , z drugiej strony - zostały komer-
jalizowane. Są podstawą mody na sush i 

czy inne etn iczne potrawy, na domy w sta 
roświeckim sty lu. Ma to złagodz i ć uczucie 
izolacji i oddzielenia jednostki od rodziny, 
rodz iny od sąsiadów , grupy sąs i adów od 
narodu, a nawet siebie samego od samego 
siebie z prze złości - zauważa uzan M att za 
Davidem Lowenthal m. I podkreśla, że to 
złudze ni . Jej zdaniem prawdziwy powrót 
do domu jest dzisiaj niemożliwy . 

A jednak bohater sztu l'i M cKeeuera ytuje 
Wolfe'a ironicznie. Jego matka z uśmiech m 
dopowiada, że Wolfe ldamał. Mimo zaskaku
j ących perypetii powrót A uery ' go do domu 
zakończył się powodzen iem. Choć w grote
skowym cudzy . łowie. 

Jan usz Legoti 
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