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ELŻBIET A KALEMBA-KASPRZAK 

KTO SIĘ BOI BABY JAGI? 

„Miłość na budowie zleconej" jest na pierwszy rzut oka we

sołą komedią, mającą zacięcie wręcz kabaretowe . Tak przynaj

mniej możnaby wnioskować z realiów, postaci, sytuacji, a także 

języka tej sztuki. Iście polski paradoks każe autorowi umieścić 

wielką (przynajmniej w projekcie) budowę przemysłową w ser

cu rezerwatu przyrody. Reszta jest już właściwie tylko prostą 

konsekwencją tej pierwszej decyzji. Wynika z niej przede 

wszystkim generalny konflikt między logiką praw natury,a bra

kiem logiki zarządzania i praw administracyjnych. Teraz możli

we jest już niemal wszystko. Toteż nie zdziwią nas specjalnie 

postacie tej sztuki, nawet, jeżeli jedna z nich jest niedźwie

dziem. 

Pierwszym językowym sygnałem tego, że znajdujemy się 

na terenie o specyficznych regułach, jest tytułowa „budowa 

zlecona". W naszym odczuciu językowym budzi ona skojarze

nia np. z pracami zleconymi (też charakterystycznymi dla na

szej rzeczywistości). Ale „zlecenie" (w sensie specjalnego po

wierzenia komuś czegoś do zrobienia za dodatkową opłatą) jest 

tutaj tropem mylącym, wprowadzonym głównie dla dowcipu 

językowego. Właściwym źródłem tego słowa jest czasownik 

„zlecieć", a nie „zlecić": rychło bowiem okazuje się, że budo

wa zlecona - to taka budowa, która „zleciała z planu". Rozpo

częta z wielkim hukiem i równie wielkim brakiem odpowie

dzialności ekonomicznej, w pewnym momencie (nie wiadomo 

zresztą dlaczego), zostaje zatrzymana, wycofana z planów in

westycyjnych. Przestaje istnieć de iure. De facto natomiast, 

na naszych oczach autor rozwija fantazję z życia nie istniejącej 

już wielkiej budowy. Jak może istnieć i funkcjonować coś, 



czego nie ma? Te możliwości stwarza przede wszystkim baśń 

i fantastyka. Baśniowość lasu każe nam się pogodzić nie tylko 

z niedźwiedziem, ale i wypatrywać - rychło, z jakiegoś zaka

marka wychynie sama Baba Jaga ... 

Jest coś z niesamowitej i surrealistycznej aury w tym głę

bokim lesie, gdzie wre dyrektorska, papierkowa „praca", ni

szczeją resztki materiałów budowlanych i od czasu do czasu 
helikopter obwieszcza decyzje „góry". 

Kreowana przez autora przestrzeń sceniczna jakby dosłow

nie traktuje pewne potoczne zwroty: góra i dół (słup telefonicz

ny i helikopter symbolizujące daleką władzę), właściwa i nie

właściwa strona (manipulacje z odwracaniem barakowozu) -

wyznaczają podstawowe kierunki scenicznych działań. Analo

gicznie i ludzie pozostają nawzajem wobec siebie w silnie 

zhierarchizowanym układzie, który obejmuje także przedmioty 

przynależne określonym tylko funkcjom (biurko, fotel, lodów

ka, palma). Różnice pozycji zajmowanej w tym układzie odbija 

przede wszystkim język postaci. 

Najbardziej karykaturalną formę przybiera on w ustach 

dyrektorów - jakiś bełkot, ideologiczno-urzędowa nowomowa 

płynie z dyrektorskich ust, uniemożliwiając jakiekolwiek sen

sowne porozumienie. Jest to zresztą pułapka przede wszystkim 

dla nich samych, ale żadnemu z nich nie przychodzi do głowy, 

że mogłoby w ogóle być inaczej. 

Tylko kobiety w tej sztuce zadają pytanie, czy „nie można

by po prostu?". Ale nawet zadając to pytanie wiedzą, że w tym 

załganym i nieporadnym świecie mężczyzn, z jakichś niewia

domych powodów, „po prostu" nie można, ich rola polega więc 

na tym, aby „udawać, że wierzą". Jak wszyscy. 

Jedyny Kowalski nie ulega powszechnej tu presji fałszu; 

Kowalski, który „zna życie" pozostaje ostateczną instancją od· 

tvQłq:u;czq ( jedynq możliwq) dla wszystkich bohaterów sztuki. 



Ten stróż na budowie osiąga jakby inny stopień świadomości, 

jest postacią w pewien sposób niesamowitą. Rzadko trzeźwy, 

posiada przecież największą autonomię poprzez wyłączność 

możliwości telefonicznego kontaktu z „górą" (świetlisty słup 

z telefonem pod wysokim napięciem jeszcze tę aurę specyficz

nej mistyki władzy podkreśla). Podwładny, który właściwie 

podporządkował sobie nie tylko dyrektorów, ale cały teren. 

W planie realiów scenicznych jest to postać zanurzona w me

tafizycznych oparach bimbru. W planie metaforycznym - uras

ta do rangi diabolicznego animatora zdarzeń. To on kieruje ak

cją i postaciami, aż do finału, w którym, nieoczekiwanie dla 

wszystkich, funkcję tę przejmuje niedźwiedź. Niesamowitość 

i ciemne siły pętające wszystkich bohaterów sztuki kumulują 

się w tej scenie. Surrealistyczny obrazek niedźwiedzia za dyrek

torskim biurkiem, z lubością stemplującego niekończące się pa

pierki i ludzi w groteskowym niedźwiedzio - biurokratycznym 

odurzeniu, jest jakby szyderczą i na miarę absurdów naszej rze

czywistości repliką chocholego tańca, tańca niemocy, uśpienia 

i zidiocenia. Komediowo raczej i baśniowo do tej pory trakto

wane zwierzę, zaczyna nagle funkcjonować w planie symbo

licznym, niczym Chochoł w „Weselu" - rzucając dyrektorski 

„czar" na wszystkfoh obecnych. Zdeprawowana i pogwałcona 

w swoich prawach natura zaczyna swoją zemstę. 

W finale „Miłości..." najbardziej właśnie zaczynają pob

rzmiewać echa „Wesela". Niedźwiedzi terror można potrakto

wać jako jeszcze jedną wersję chocholego tańca; tym bar

dziej, że Walek pojawia się prawie dosłownie cytując Jaśka -

„kajś mi się zadziała czapka" - tak jak tamten nie zdążył, 

przegapił coś, nie był w stanie poprowadzić akcji. 

Ale i barakowóz odwracany co jakiś czas we właściwym 

kierunku, ma coś z symboliki bronowickiej chaty, która uległa 

presji swojego czasu. W dialogach kobiet słychać dobrze zna-



ny rytm - to podwojona panna młoda, która w naszych cza

sach już także nie może być po prostu panną młodą, a jest ni to 

panną, ni to wdową, jeszcze raz podkreśla załamanie tamtego 

formalnego porządku społecznego. 

Ze światem i ludźmi w sztuce Gerarda dzieje się coś dziw

nego. Fałszywa świadomość pcha ich w inercję i degraduje, 

zdawałoby się - nie ma już dla nich ratunku. „N awet jeżeli 

macie rację, to jest to racja głęboko niesłuszna" - powiada 

Gruby w roli dyrektora do Małego, który jest akurat fizycznym. 

Nie chodzi zresztą o pieniądze - tłumaczy dalej Gruby - „nam 

chodzi o to, żebyście rozumieli. Zebyście sami przyznali, dobro

wolnie". 

Konflikt dyrektorów z fizycznymi (dla większej pikanterii 

rozgrywany przez te same osoby występujące raz w jednej raz 

w drugiej roli, jest konfliktem fałszywej, narzuconej świadomoś

ci i ideologicznego bełkotu ze zdrowym rozsądkiem i podstawo

wymi prawami logiki i ekonomiki. „Budowa zlecona" to nie 

tylko metaforyczny obrazek naszej rzeczywistości ekonomicz

nej, to może przede wszystkim (i w tym należałoby szukać 

głównego waloru tej sztuki) próba pokazania pewnych mecha

nizmów społecznego myślenia, opartego na zbiorowym fałszu 

i hipnozie wielkich słów. To one w połączeniu z mistyczną nie

mal hierarchią i rytuałem władzy paraliżują i ubezwłasnowol

niają ludzką działalność . Ponura fantastyka wydarzeń scenicz

nych odbija przecież naszą codzienność, zagęszczając ją zgod

nie z prawami sztuki. Możliwości weryfikacji przedstawianej 

rzeczywistości uzyskujemy poprzez trzy conajmniej sfery od

wołań. Patrzymy bowiem na scenę nie tylko z perspektywy 

doświadczeń życiowych ostatnich kilkunastu czy kilkudziesię

ciu lat. I nie tylko z perspektywy doświadczeń teatralnych, tych 

najistotniejszych dla naszej kultury i świadomości (typu właś

nie „Wesela"). 
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Trzecim, wyraźnie uruchamianym przez autora odwołaniem, 

jest baśniowe doświadczenie dzieciństwa. Te realia i ten kli

mat głębokiego lasu znamy, choćby z bajki o Babie Jadze, Jasiu 

i Małgosi. W „Miłości na budowie zleconej" miejsce akcji po

zostaje jakby to samo - leśna polana, chatka Baby Jagi od

mieniona w dziwny może sposób, ale zachowała zdolność po

ruszania się i (co najważniejsze) jest siedliskiem swoistych cza

rów. Baśniowość i fantastyka (choć w nowoczesnej, dwudzies

towiecznej postaci) wkracza co chwilę w realistyczny świat lu

dzi. Stąd rodem jest przede wszystkim niedźwiedź, oswojony 

z człowiekiem i pozornie sprawiedliwy i bezstronny jak sama 

natura. Pozornie, bo i on zostaje zdeprawowany (przy pomocy 

zacieru) przez człowieka, przyjmuje jego fałszywą świadomość, 

ba - przejmuje władzę. Baśń także ulega tutaj powszechnemu 

w naszym świecie zniekształceniu. 

Najtrudniej może byłoby zidentyfikować Babę Jagę - za 

czyją sprawą zło i głupstwo opanowują ludzki świat? 

Ten baśniowo-fantastyczny klimat sztuki jest dla teatru 

wyjątkowo wdzięcznym tworzywem. Zwalnia przede wszyst

kim z rygorów realizmu czy naturalizmu scenicznego, przeważ

nie dość nijakiego we współczesnym dramacie. Pozwala budować 

sytuacje sceniczne i postaci na zasadzie niemal surrealistycznej. 

Przy całej lekkości i komediowości, dość w efekcie ponura, tra

gikomiczna wymowa tego świata, zmusza do wcale 71-ie śmiesz

nych refleksji. Nawet jako dorośli boimy się czasem Baby Jagi. 

Ale tak się stało, że tej scenicznej bajce o dyrektorach, którzy 

„odchodzą zawsze do góry", nieoczekiwany morał dopisała nie

dawno rzeczywistość pozaliteracka. Właściwy finał zaś - roz

grywamy dopiero teraz. Tak możnaby odczytać główny sens 

realizacji scenicznej „Miłości na budowie zleconej". 
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