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Tragedia w teatrze. Felieton

Osoby:
AUTORKA
STAROŚĆ
CHÓR
MASAŻYSTA

Autorka: Chyba robię się już stara, bo zrzędzę.

Starość: To akurat może kwestia narodowości, nie wieku.

Autorka: Jestem Polką i bywam z tego dumna. Ale zrzę-
dzę i jest to fakt niezaprzeczalny. Bo chciałam napisać 
felieton – najlepiej o tym, że znów R@port i bardzo mnie 
to cieszy, albo o tym, jak to fajnie nad morzem, kiedy się 
przyjeżdża z odległej krainy, albo może o tym, jak gonię 
wenę i jej dogonić nie mogę. A tu klops, rozczaruję czytel-
nika, ale takiego zaskakującego felietonu nie będzie.

Chór: Nie wiemy, co zaśpiewać, milczenie odbija cię 
echem w ścianach cichego pokoju w cichym teatrze.

Autorka: A felietonu nie będzie, bo moją głowę zaprząta 
wielkie pytanie: jak napisać dobry dramat? Przede wszyst-
kim: o czym? O tym, co mnie boli? Aktualnie boli mnie 
kark, a w tym cichym pokoju w równie cichym teatrze w 
środku nocy masażysta…

Masażysta: Nie ma mnie.

Autorka: No właśnie, masażysty nie ma.
Starość: Jak kark boli, to może jednak moja sprawka.

Autorka: Albo godziny spędzone przed komputerem 
w poszukiwaniu odpowiedzi na moje pytania, które się 
mnożą. Kiedy znajdę już odpowiedni temat, jak zabrać 
się za pisanie? Czy ujawnić się w tekście? Czy wprowadzić 
chór?

Chór: Ujawnić, wprowadzić!

Autorka: A czy postaci mają być prawdziwe, takie z krwi i 
kości, czy może jednak abstrakcyjne?

Starość:  Niech będą  i abstrakcyjne.

Autorka: Nie wiem, czy starość to dobry doradca. Nic już 
nie wiem. Kończę i wstydu oszczędzam.

Chór: Żeby tragedii stało się zadość, zabijamy komara, 
który – nie wiedzieć, czemu – w połowie listopada gryzie 
w kolana.

KONIEC

Agnieszka Misiewicz

R@Port Jazz
Jeśli w głowach roi nam się jeszcze od czasem dziwacznych lub rozpierających serca obrazów teatralnych, odczuwamy 
tak głęboko, że brak słów albo jeśli bezczelnym rechotem zagłuszamy urokliwy stukot kawiarnianych filiżanek, a jednak 
z podnieceniem wypatrujemy powrotu artystów na scenę i niecierpliwie czekamy na błyskotliwe litanie ich twórczych 
prawd – wtedy przestrzeń teatru wypełnia muzyka, urokliwa melodia pianina i dumny głos saksofonu, cudne podskoki 
akordeonu i potężne basy, czyli improwizacje i swingi trójmiejskich jazzmanów gotowych na wspólne mierzenie się z 
nie zawsze przyjazną gębą polskiej rzeczywistości. Jazz połączy rozmaite dusze i rozmaite opowieści – zupełnie tak, jak 
R@port po raz kolejny połączy różne tematyki i jeszcze różniejsze estetyki. 

Zapraszamy!

Alicja Muller
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Właśnie trwa piąta edycja Gdyńskiej Nagrody Dra-
maturgicznej. Jubilatka ma się dobrze o czym 
świadczy imponująca ilość – 163 – nadesłanych 

do konkursu sztuk. Stawka jest przecież wysoka: możliwość 
wystawienia sztuki zwycięzcy, a główna nagroda – 50 tysię-
cy złotych może zapewnić laureatowi czas spokojnej pracy 
twórczej. W tym roku odświeżono nieco regulamin, dopusz-
czając do konkursu dramaty, które miały już swoją scenicz-
ną premierę. Ma to niebagatelny wpływ na wysoki poziom 
konkursu. 

Zmiany w regulaminie GND zelektryzowały wszystkich za-
interesowanych – zarówno jej uczestników, jak i osoby, któ-
re kiedyś powołały nagrodę. Najważniejszą „rewolucją” jest 
zezwolenie na uczestnictwo w konkursie tekstów, które już 
miały swoją premierę, ale powstały nie wcześniej niż 12 mie-
sięcy przed ogłoszeniem kolejnej edycji GND. Ponadto do-
puszczono do zmagań dramaty, za które autorzy już zostali 
nagrodzeni w innych konkursach dramaturgicznych. Joanna 
Chojka, jedna z inicjatorek nagrody, wskazywała na wątpli-
wości dotyczące przede wszystkim tego, że kształt sceniczny 
sztuki może rzutować na odbiór tekstu. Zaznaczyła także, że 
taka formuła utrudnia debiut młodym dramatopisarzom, 
a według pierwotnej idei GND miała ten start ułatwić. 

Finaliści tegorocznej edycji GND to – może poza Ewą Madey-
ską – postaci posiadające już wyrobioną markę w środowi-
sku teatralnym. Magda Fertacz raz zdobyła już ‘złotą kostkę’, 
w 2008 roku otrzymała ją za sztukę Trash story; w tym roku 
zgłosiła do konkursu Śmierć Kalibana. Opublikowano ją w 
Dialogu, wystawiono w warszawskim Teatrze Ateneum i Lu-
buskim Teatrze im. Leona Kruczkowskiego. Na jej podstawie 
powstało też słuchowisko Teatru Polskiego Radia. Jej teksty 
są obecne na najważniejszych scenach teatralnych w Pol-
sce – Teatrze Narodowym w Warszawie (Kurz), Laboratorium 
Dramatu (Absynt), Teatru Współczesnego w Szczecinie (Białe 
baloniki). Za III Furie (grane w Teatrze im. Heleny Modrze-
jewskiej w Legnicy) napisane wespół z Małgorzatą Sikorską-
-Miszczuk i Sylwią Chutnik otrzymała Nagrodę Promocyjną 
im. Kazimierza Krzanowskiego na Przeglądzie Teatrów Ma-
łych Form KONTRAPUNKT w Szczecinie. 

Kolejna ze stających w konkursowe szranki autorek – Małgo-
rzata Sikorska-Miszczuk – również pojawia się w konkursie 
po raz drugi. Dramat Popiełuszko. Czarna msza miał już swoją 
premierę w Teatrze Polskim w Bydgoszczy (w reżyserii Pawła 
Łysaka) – w związku z premierą sztuki odbyło się kilka pro-
testów bydgoskich środowisk prawicowych. Dramatopisar-
ka napisała m.in. sztuki Szajba, Śmierć Człowieka-Wiewiórki, 
Burmistrz, Walizka, Człowiek z Polski w czekoladzie, Zaginiona 
Czechosłowacja, Żelazna Kurtyna, Koniec świata, Madonna, 
Bruno Schulz: Mesjasz (sztuka w reżyserii Michała Zadary była 
prezentowanana R@porcie w 2010 roku) oraz Niezwykła po-
dróż Pana Wieszaka. 

Jolanta Janiczak debiutuje w konkursie o Gdyńską Nagrodę 
Dramaturgiczną sztuką Joanna Szalona; Królowa (zrealizowa-
ną przez Wiktora Rubina w Teatrze im. Stefana Żeromskiego 
w Kielcach). Jest ona także autorką tekstów: James Bond. Świ-
nie nie widzą gwiazd, Ofelie, Tak powiedział Michael J. Jej sztuki 
wystawiały najważniejsze teatru w Polsce: Teatr im. Szaniaw-
skiego w Wałbrzychu, Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach, 
Teatr Wybrzeże w Gdańsku czy Teatr im. W. Horzycy w Toru-
niu. 

Jedyną nieznaną w szerokich kręgach teatralnych finalistką 
jest Ewa Madeyska, dotychczas znana raczej w ogólnopol-
skim obiegu literackim jako powieściopisarka. Jej powieść 
Katoniela była nominowana w 2008 roku do literackiej Na-
grody Nike. 

Po raz drugi w ścisłym finale GND znalazł się Szymon Bogacz 
– tym razem ze sztuką Zakład doświadczalny Solidarność. Ty-
tuł W imię ojca i syna, który brał udział w konkursie w 2009 
roku, został wystawiony w dwóch teatrach – Teatrze Miej-
skim w Gdyni (pod tytułem Wszystko co chcielibyście powie-
dzieć po śmierci ojca, ale boicie się odezwać) i w Teatrze im. S. 
Żeromskiego w Kielcach. Jego dramaty stale obecne są m.in. 
na scenach warszawskich (Teatr Rampa, Teatr na Woli), czy w 
Teatrze im. Szaniawskiego w Płocku.

Uczestnictwo w finale GND może być dla autora drama-
tu przepustką do świata teatru. Jako przykład warto podać 
choćby Mateusza Pakułę, który został zauważony podczas 
pierwszej edycji konkursu dzięki sztuce Biały dmuchawiec. 
Udział w konkursie sprawił, że jego teksty zaczęto wystawiać 
w teatrach, zaś jego nazwisko wdarło się do dramatopisar-
skiej czołówki kraju. 

W ubiegłym roku po nagrodę sięgnęła Zyta Rudzka. Kto zdo-
będzie ją w tym roku? Zwycięzcę już dziś wybierze Kapituła 
GND, w skład której wchodzą Maja Kleczewska,  Jacek Kop-
ciński, Grzegorz Niziołek, Jacek Sieradzki i Jerzy Stuhr. 

Anna Petynia

Złota kostka szuka właściciela
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Festiwal R@Port także w tym roku 
roku rozpoczął się od finału projektu 
edukacyjnego Dramat w  szkole. Ini-
cjatywa skierowana jest do młodzie-
ży licealnej i ma na celu promocję 
współczesnej polskiej dramaturgii. 
Cały cykl obejmuje blisko dwumie-
sięczne zajęcia i warsztaty, których 
zwieńczenie mogliśmy oglądać w 
piątek na scenie Teatru Miejskiego w 
Gdyni. 

W finale tegorocznej, trzeciej już 
edycji znaleźli się uczniowie pięciu 
gdyńskich szkół, którzy przygotowali 
krótkie inscenizacje oparte na dra-
matach walczących o tytuł Gdyńskiej 
Nagrody Dramaturgicznej. Opiekę 
artystyczną nad młodymi twórcami 
oprócz nauczycieli sprawowali Grze-
gorz Wolf i Mariusz Żarnecki, peda-
godzy i  aktorzy gdyńskiego Teatru 
Miejskiego. 

Teksty przydzielano poprzez loso-
wanie, zatem każda grupa musiała 
zmagać się z narzuconym dramatem. 
Rezultaty tych starań oceniało jury w 
składzie: Iwona Borawska (dziennikar-
ka Radia Gdańsk), Elżbieta Mrozińska 

(aktorka, pedagog) oraz Waldemar 
Raźniak (reżyser, aktor, pedagog). Po-
dobnie jak w latach poprzednich każ-
dą etiudę sceniczną uzupełniał trailer 
o autorze dramatu. Część grup zde-
cydowała się na prezentację w formie 
filmu, inni wybrali dramatyzowaną na 
scenie zapowiedź. 

Akademickie Liceum Ogólnokształ-
cące im. Zasłużonych Ludzi Morza 
pod opieką Alicji Rose przygotowało 
pokaz Joanny Szalonej; Królowej Jo-
lanty Janiczak. Akcję umieszczono na 
szerokim podeście pełniącym funk-
cję łóżka Joanny oraz będący zara-
zem metaforą dworu, jego klaustro-
fobicznej atmosfery. Kolejne postaci 
wyłaniają się niespodziewanie spod 
stosów sukna, co oddaje opresyjną 
sytuację, której poddana jest Joanna. 
Na uwagę zasługuje kreacja głównej 
bohaterki, w której podkreśla zagu-
bienie postaci, jej samotność i nie-
zgodę na otaczającą ją rzeczywistość.
Podopiecznym Danuty Paupy z IV Li-
ceum Ogólnokształcącego przypadł 
w udziale Zakład doświadczalny So-
lidarność Szymona Bogacza. Głów-
ną bohaterką tej etiudy jest młoda 

dziennikarka, której zlecono realiza-
cję reportażu o Grażynie, działaczce 
Solidarności, ale nie udaje jej się do-
trzeć do sedna historii swojej boha-
terki. Niestety jako widzowie dowia-
dujemy się o Grażynie znacznie mniej 
niż czytelnicy dramatu, trudno rów-
nież uchwycić, czym jest dla twórców 
Solidarność. 

X Liceum Ogólnokształcące wylo-
sowało dramat Popiełuszko. Czarna 
msza Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk. 
Główny akcent położono na wskaza-
niu pęknięcia tożsamości Antypolaka 
wynikającej z rozdarcia między ro-
dziną, Kościołem i polityką. Bohater 
wydaje się nie należeć wymienio-
nych wspólnot na równych prawach, 
ale uczestniczyć w nich na zasadzie 
uwikłania, niekoniecznie zgodnego 
z jego poglądami czy wolą. Młodzież 
stworzyła bardzo wyraziste kreację 
aktorskie nadające całości rytm i 
energię.

Uczniowie III Liceum Ogólnokształcą-
cego wraz z Ewą Niwińską i Ewą Pry-
lińską pracowali nad tekstem Śmierć 
Kalibana Magdy Fertacz. Przedsta-
wione ujęcie koncentruje się na te-
macie wielopłaszczyznowej wolności 
– jednostki, dokonywanych wybo-
rów, wolnej woli czy wreszcie wol-
ności artystycznej oraz granic, które 
człowiek jest w stanie przekroczyć w 
imię tejże wolności.  

Zgagą Ewy Madeyskiej zajęła się mło-
dzież z VI Liceum Ogólnokształcące-
go pod kierunkiem Marioli Kallas i Uli 
Kowalskiej. Dramat młodej dziewczy-
ny i toksycznych relacji rodzinnych 
został rozegrany na wysokim diapa-
zonie emocjonalnym. Bohaterowie 
zostali ukazani jako znerwicowani, 
rozchwiani psychicznie ludzie, którzy 
nie potrafią się ze sobą skomuniko-
wać. Bardzo ciekawym rozwiązaniem 
było zastosowanie animowanych, pa-

Dramat w szkole

Fot. Agnieszka Misiewicz
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pierowych brył wizualizujących lęki i kondycję wewnętrz-
ną postaci.

Zarówno uczniowie, jak i ich opiekunowie nie mieli ła-
twego zadania. Tematy poruszone w wymienionych dra-
matach są złożone, dotyczą problemu wielowarstwowej 
tożsamości, samotności, przynależności do państwa, 
wspólnoty religijnej, ekonomicznej czy rodziny, uwikłania 
w bieg zdarzeń i rozliczeń z historią. Forma tych tekstów 
oraz język stanowi dodatkowe wyzwanie. Koordynatorka 
projektu, Anna Zalewska-Uberman oraz jury wyrażało po-
dziw wobec dojrzałego podejścia do tak skomplikowanej 
problematyki. Jednak nagrodę przewidziano tylko jedną. 

Grand Prix, czyli nagrodę wysokości 1000 zł przyznano 
X  Liceum Ogólnokształcącemu, nad którym opiekę ar-
tystyczną sprawowali Hanna Kownacka i  Grzegorz Wolf. 
Jury podkreślało, że w swojej ocenie kierowało się trudem 
zgłębienia podejmowanych problemów, poszukiwaniem 
momentu prawdy, próby odnalezienia w tekście siebie i 
bycia w stosunku do widza komunikatywnym. Waldemar 
Raźniak zaznaczył, że „rozpoznanie siebie w tych drama-
tach jest najważniejsze”.

Weronika Łucyk

Dramatopisarka do zadań 
specjalnych

Małgorzata Sikorska-Miszczuk w dramacie Popiełuszko. 
Czarna msza nie buduje ani nie burzy żadnych pomników. 
W charakterystycznym dla siebie stylu, a więc operując 
błyskotliwymi metaforami i absurdem, po raz kolejny mie-
rzy się z kwestią pamięci i prawdy historycznej. I znów robi 
to w sposób kontrowersyjny, tym razem bierze bowiem 
pod lupę księdza Jerzego Popiełuszkę. 

Dwa lata temu w finale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicz-
nej znalazł się jej Burmistrz, w którym mierzyła się z trud-
ną przeszłością w stosunkach polsko-żydowskich. Bardzo 
wyraźnie, choć nie nazywając rzeczy po imieniu, wskazała 
na zbrodnie popełnione przez Polaków na Żydach, które 
sprawcy wymazali ze swojej pamięci w myśl przekonania, 
że Polacy mają w historii łatkę ofiar, a nie katów. 

Popiełuszko nie jest spoglądającym ze świętego obraz-
ka bohaterem, ale egzemplifikacją dążenia do prawdy 
za wszelką cenę.

Również w Popiełuszce. Czarnej mszy dostrzec można mit 
martyrologiczny, jednak zyskuje on inny wymiar. Już na 
samym początku tego, napisanego na zamówienie Teatru 
Polskiego w Bydgoszczy, dramatu Sikorska-Miszczuk pod-
kreśla: „Długo zastanawiałam się, jak opowiedzieć wam tę 
historię. Każdy z was przecież słyszał o moim bohaterze. 
Każdy z was wie, że był księdzem i został zamordowany”. 
Tym razem jej bohaterem staje się więc konkretna, histo-
ryczna postać, a nie zbiorowość, której przedstawiciele 

są postaciami prawdopodobnymi, ale jednak fikcyjnymi. 
A skoro każdy zna księdza Jerzego, trzeba w jego historii 
znaleźć coś, co pozwoliłoby poszerzyć to spojrzenie. Po-
piełuszko nie jest więc dla niej spoglądającym ze święte-
go obrazka bohaterem, ale egzemplifikacją dążenia do 
prawdy za wszelką cenę. I zdaje się, że właśnie to jego 
idealistyczne działanie, a nie krytyka Kościoła są sednem 
dramatu. Tekst powstał nie po to, by oskarżać Kościół, ale 
by pokazać wytrwałość, upór Popiełuszki w podążaniu za 
prawdą. Prawda jest zresztą tematem jej tekstu nie po raz 
pierwszy: w Walizce prawda o własnej tożsamości okazała 
się niezbędną panu Żako do życia, a w Burmistrzu – po-
dobnie jak w Popiełuszce. Czarnej mszy – spotkała za nią 
kara.

Dramatopisarka wprowadziła postać Antypolaka, który, 
obok Popiełuszki, staje się osią tekstu. Przeszłość i współ-
czesność przenikają się, Antypolak – nie wiedząc, dlacze-
go – podąża śladami księdza, znajduje się w tym samym 
co on bagażniku, uczestniczy w jego ostatniej mszy. Wy-
daje się, że jego funkcja jest dwojaka – jeszcze bardziej 
podkreślić ma upór księdza – „wyjdźmy stąd, Jerzy. Weź 
mnie za rękę i wyjdźmy z tego kościoła. Nie klękaj jeszcze, 
Jerzy. Nie pochylaj głowy, Jerzy” – mówi w jednej z ostat-
nich scen, gdy losy Popiełuszki rozstrzygają się, zamiast 
Ewangelii podają mu wezwanie na przesłuchanie, które 
z ręki przedstawicieli Kościoła ufnie przyjmuje. Ale zdaje 
się, że celem jest także ukazanie uniwersalności historii – 
„nie mieszaj mnie do tego” – mówi Antypolak do Morder-
cy, bardzo nie chcąc stać się częścią tej opowieści. Jednak 
polityka i Kościół nie były i nie są dwoma niezależnymi by-
tami (fantastyczna metafora uprawiania polityki w Koście-
le!), funkcjonując w jednym systemie państwa, chcąc nie 
chcąc oddziaływały na siebie. Ambicją Sikorskiej-Miszczuk 
nie jest jednak sądzenie, ocena takich czy innych działań, 
ale pokazanie zagubienia (choć równocześnie siły) jed-
nostki wobec nich.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Autorka groteskowo przerysowuje kontrasty („W drogę, w 
Imię Zła” – mówi Morderca, „W drogę, w Imię Boże” – odpo-
wiada Popiełuszko), umieszcza akcję „wtedy” i „teraz” („To te-
raz jest komuna, czy dzisiejsza Polska?” – pyta Antypolak, w 
odpowiedzi słysząc od Mordercy, że „Wszystko jest naraz. I 
obywatel w tym żyje na co dzień, tylko się nie zastanawia”). 
Z nieprawdopodobną szybkością skacze pomiędzy kolejny-
mi scenami, czasem i przestrzenią. Po epizodzie sądu nad 
Popiełuszką ni stąd, ni zowąd pojawia się Żona Antypolaka, 
zawzięcie szukająca ‚małego żółtego gówna’ od ekspresu do 
kawy, później następuje scena w bagażniku, znów pojawia 
się żona, esbek o coś pyta, odpowiada mu kobieta – będąca 
w innym czasie i przestrzeni. Urasta to do granic absurdu, 
formą skutecznie odciążając powagę treści. W czytaniu wy-
reżyserowanym przez Piotra Ratajczaka skutecznie robią to 
także aktorzy, zgrabnie podkreślając kluczowe, zadziorne 
momenty tekstu.

Sikorska-Miszczuk została nazwana przez Łukasza Drewnia-
ka „dramatopisarką do zadań specjalnych” i jest w tym okre-
śleniu sporo racji. Nie tylko dlatego, że potrafi napisać chyba 
na każdy temat, ale dlatego, że podejmuje to ryzyko. Bo, jak 
zauważył Jerzy Stuhr w czasie debaty z udziałem członków 
Kapituły Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, kto w filmie 
miałby odwagę tak skomentować mit Popiełuszki?

Agnieszka MisiewiczFot. Agnieszka Misiewicz

     Małgorzata Sikorska-Miszczuk / Popiełuszko. Czarna msza /  reż. Piotr Ratajczak

Polak przed trybunałem 
wartości
Zakład doświadczalny. Solidarność wespół z poprzedzającym 
go dramatem Popiełuszko. Czarna msza tematycznie stanęły 
pod jednym sztandarem pierwszego dnia siódmej edycji Fe-
stiwalu R@port w Gdyni. Finał Gd yńskiej Nagrody Dramatur-
gicznej został zainaugurowany czytaniem tekstów dotyczą-
cych rozrachunków z polską historią lat 80. ubiegłego wieku. 
Dramat Szymona Bogacza próbuje tę problematykę zuni-
wersalizować. Pozbywając się absolutyzującego historyczne 
hic et nunc, stara się powiedzieć coś więcej o nas, Polakach. 
Jaką prawdę o sobie poznamy? Wszyscy żyjemy w zakładzie 
doświadczalnym.

Stół konferencyjny obstawiony wszelkiej maści trunkami 
mniej lub bardziej wyskokowymi. Zasiadający za nim akto-

rzy przypominają uczestników obrad związkowych. Debata, 
która rozgrywa się na oczach widza szybko przekształca się w 
żywą, dynamiczną opowieść o wydarzeniach sprzed ogłosze-
nia stanu wojennego, w jego trakcie, aż po czasy nam współ-
czesne. 

Punktem odniesienia dla wyrywkowej narracji przemycanej 
z ust do ust przez lawinowo pojawiających się bohaterów są 
losy zakładowej koleżanki Grażynki. Sama postać nie posiada 
swego scenicznego wcielenia, lecz jest wypadkową opowie-
ści, tworem skonstruowanym z wypowiedzi innych osób, a 
transparentność charakterologiczna współgra z samą osobo-
wością bohaterki. Wyznawane przez nią idee są kamieniem 
milowym w porównaniu z schematem działań ludzi, którymi 
się otacza. Choć postać ta niczym kropla wody drąży skałę 
stereotypu, w gruncie rzeczy Grażynka jest tradycjonalist-
ką, wyznaje bowiem przekonanie, że podobnie jak dziadek 
i ojciec (działacze niepodległościowi) opowie się po stronie, 
która będzie dążyć do wyzwolenia kraju z reżimu totalitar-
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nego. Naturalnym więc gestem jest dla niej zapisanie się do 
szeregów Solidarności. Idee, które rzekomo łączą ją z ludźmi 
działającymi w tym samym ugrupowaniu rozbijają się o fale 
korupcji, oportunizmu i wygodnictwa. Gorzka świadomość, 
której nabywa bohaterka sprawia, że nie chce ona działać w 
żadnej organizacji, nie chce nigdzie figurować jako członkini. 
W tym sensie brak przynależności, a więc zachowanie suwe-
renności myśli i przekonań, jest tutaj manifestem prawdziwe-
go patriotyzmu. 

Opowieść o czasach Solidarności staje się dla Bogacza pre-
tekstem do refleksji o Polakach w ogóle. Dramatopisarz 
poddaje krytyce sam sposób funkcjonowania naszego spo-
łeczeństwa, które od buntu i zbiorowego przeciwstawiania 
się rzeczywistości uzależnione jest jak od narkotyku, ale 
które równie szybko i zapalczywie zapomina o ideach prze-
wodnich braterstwa i solidarności, grzęznąc w egoistycznych 
pobudkach. 

Grażynka, podobnie jak bohater rewelacyjnego spektaklu 
Teatru Wybrzeże Ciała obce  rozsadza strukturę polskiego 
mitu wspólnotowego, demaskując skazy na naszym narodo-
wym obliczu.

Koncepcja reżyserska Łukasza Chotkowskiego bardzo zdy-
namizowała sam dramat, zaś wykonanie aktorów występują-
cych pod egidą trójmiejskich przybytków teatralnych nadało 
sztuce postać żywego strumienia mowy, opowieści krążą-
cych, stwarzanych naprędce.

Tematycznie Szymon Bogacz wpisuje się w nurt nie tyle roz-
rachunkowy (bo nie odnoszący się jedynie do wycinku histo-
rii z dziejów naszego kraju), co ściśle krytyczny, stawiający 
naszą tożsamość narodową przed aksjologicznym trybuna-
łem. I robi to znakomicie, choć wizerunek, który wyzyskuje 
na mocy słowa dramaturgicznego sprawia, że mina rzednie. 

Anna Kołodziejska

Dramatopisarz poddaje krytyce sam sposób funkcjonowania naszego społeczeństwa, które od buntu i zbiorowego 
przeciwstawiania się rzeczywistości uzależnione jest jak od narkotyku, ale które równie szybko i zapalczywie zapo-
mina o ideach przewodnich braterstwa i solidarności, grzęznąc w egoistycznych pobudkach.

 Szymon Bogacz / Zakład doświadczalny. Solidarność / 
 reżyseria: Łukasz Chotkowski

Fot. Agnieszka Misiewicz
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Ta sama rzeka 
Kurdupie. Piekło zależności i po-
wiązań. Mijasz ludzi, a oni uderza-
ją w ciebie nie tylko łokciami, ale 
też zasłyszanymi gdzieś historiami, 
fragmentami, niepoddającej się me-
chanizmom odkupienia przeszłości. 
Miasto tworzy to metaforyczne, ale 
także zadziwiająco realne koło – krąg 
ze wstydu, z seksem i hedonizmem w 
groteskowym centrum. Zło rozprze-
strzenia się tutaj zdradliwie, lęgnie 
się w ludziach i ich smutnych miesz-
kaniach a potem, niepostrzeżenie, 
zaczyna odgrywać rolę demiurga, 
kreatora jednostkowych tożsamości. 
Wymyka się spod kontroli, przestaje 
być widzialne, a w konsekwencji za-
ciera granice między sentymentem 
a rozczarowaniem, tęsknotą a wstrę-
tem, porządkowaniem życia a nihili-
zmem czy ucieczką i – w końcu – mię-
dzy miłością a perwersją. 

Mieszkańcy Kurdupia współistnieją 
w niepisanym sojuszu postaci wyklę-
tych – wszyscy są boleśnie dotknięci, 
uwięzieni w nieszczęsnych, zarażo-
nych smutkiem ciałach i wszyscy, 
przez nieubłagany mechanizm wę-
drującego zła, zostali wprowadzeni 
w obszary fatum – stąd u korzeni 
ich egzystencji możemy dopatrywać 
się, niejako założycielskiego, do-
świadczenia bólu. Dobro ich omija, 
jest płynne i nieuchwytne, istnieje 
w paru wierszach, w uszkodzonych 
traumą wspomnieniach o mglistym 
przeczuciu szczęścia. Zło nie jest tu-
taj abstrakcyjnym widmem ani ma-
jakiem wyobraźni – ma cień, odbicie 
w lustrze, jest człowiekiem. Brud w 
Kurdupiu widzą wszyscy, nawet śle-
pi. To coś znacznie więcej niż niewy-
tarte półki, kłębki kurzu na szafach 
czy pajęczyny pod obiciami krzeseł 
– to aborcje, zdrady, ekshibicjonizm, 
ukryta obojętność i zakamuflowane 
okrucieństwo.

Losy tytułowej bohaterki, Zgagi–
Zuzanny, mają obrazować proces 

indywiduacji w świecie naznaczo-
nym odczuwalnym brakiem Boga, 
w brudnym kręgu rozpusty i nudy, 
który – mimo wszystko – wymaga 
określoności. Istnienie staje się po-
zornie niekończącą się grą. Na ową 
grę składają się kombinacje obrazów, 
rytualnych autoprzedstawień. Zło 
złapało Zuzannę  i przytrzymało, zbyt 
mocno, by mogła zaprotestować, 
poprowadziło ją do psiego tańca, w 
śmierdzący i upokarzający perfor-
mance. W jej psim ujadaniu możemy 
dosłyszeć krzyk znieważonej niewin-
ności, niezauważonej obecności. Eg-
zystencjalne rozterki dziewczyny były 
rezultatem zaszczucia, spotęgowane-
go strachu i przerażenia, wypadkową 
innych nieudanych, skompromitowa-
nych, poniżonych istnień.  Ale „spsie-
nie” jest nie tylko dolegliwością Zga-
gi. Wszyscy bohaterowie obwąchują 
się nawzajem, a później wycofują się  
z wyszczerzonymi zębami i warczą. 

Dramat Ewy Madeyskiej, który sama 
autorka nazywa „współczesną tra-
gedią małomiasteczkową”, dotyka 
problematyki kultury wstydu. Zgaga 
powstała na styku absurdu i banału, 
który szczęśliwie, nieco przysłoniły 

barwne interpretacje czytających. 
Poetyka tego tekstu ufundowana 
jest na zderzeniu różnych konwencji i 
strategii narracyjnych, zwłaszcza gro-
teski i technik pokrewnych filmowym 
(epizodyczność i retrospektywność).
Paradoksalnie fragmentaryczność ta 
posłużyła w realizacji do dążenia ku 
fabularno-biograficznej pełni, nie-
mal mityzacji. Madeyska zrezygno-
wała z całościowego ujęcia nie tylko 
poszczególnych postaci. Poznajemy 
zaledwie strzępki traum, migawki 
fantazji, fragmenty niechlubnych 
biografii, ale wszelkie fragmenty, 
dzięki słowom-kluczom i ironicznym 
pointom, ostatecznie zazębiają się, 
tworząc kompletne, chociaż często 
absurdalne, opowieści.  

Madeyska, kreatywnie przetwa-
rzając banały, starała się pokazać 
„psienie” ludzkości.

Opisana w dramacie sytuacja to stu-
dium potężniejącego zła. Słownictwo 
dotyczące przekroczenia i bluźnier-
stwa jest podstawowym budulcem 
poetyki, a zderzone z minimalistycz-
ną, wręcz szkicową scenografią Wal-
demara Raźniaka, potęguje siłę sło-
wa i wzmaga moc naturalistycznego, 
przesyconego brutalizmem obrazu. 
Madeyska, kreatywnie przetwarzając 
banały, starała się pokazać „psienie” 
ludzkości. W tonie teatru absurdu 
powtórzyła to, co na co dzień znaleźć 
możemy w gazetach, opowiedziała o 
istnieniu przejmującej ciągłości tra-
gizmu i o tym, że historia świata, ale 
też historia każdego człowieka – czyli 
osobnego, niepowtarzalnego archi-
pelagu – jest historią powtórzeń i, 
wbrew Heraklitowi, ciągle wstępuje 
się do tej samej rzeki. 

Alicja Muller
Fot. Agnieszka Misiewicz

 Ewa Madyska / Zgaga / 
 reż. Waldemar Raźniak
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Kaliban jako dobry 
kanibal
Magda Fertacz w rozmowie po czyta-
niu jej tekstu biorącego udział w finale 
Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej 
dobitnie podkreśliła, że nie wierzy w 
sztukę będącą w stanie zmieniać świat – 
pozostaje jedynie uczestnictwo. Po czę-
ści refleksja, jakiej dostarcza Śmierć Ka-
libana zogniskowana jest na problemie 
artyzmu, który, znosząc kolejne tabu, 
nie oferuje niczego w zamian. Galeria 
(podobnie jak każda inna przestrzeń) 
jest miejscem, w którym gnieździ się 
śmierć.

„Lepiej zjeść dziecko, niż sprzedać dziecko” 
– mówi Haitańczyk do swojego brzucha, w 
którym trawi własnego syna, chwilę przed 
tym, jak dobry pan z Zachodu zaproponuje 
mu posadę. Ta makabryczna ciąża jest ty-
leż złowieszczą, co spóźnioną zapowiedzią 
odwrócenia porządku, etykietką przestrze-
gającą przed użyciem już wykorzystanego 
produktu. Zestawienie, jakiego dostarcza 
Fertacz na samym początku jest mocnym 
– choć wcale nie nowym w dziejach ludz-
kości – rozpoznaniem: ludzie dzielą się na 
podmioty i przedmioty. Reifikacja, branie 
w posiadanie jednego człowieka przez 
drugiego autorka nazywa ‚prywatyzacją’. 
Podnoszona w tekście kwestia legalności, 
zwłaszcza w kontekście imigrantów, jawi 
się jako niematerialny demon, który opę-
tuje zdobywców i pęta zdobywanych, a w 
swojej działalności nie zna umiaru.

Przywożony z wielką pompą i z poczuciem 
łaskawej wyższości przez zdobywcę na 
cywilizowany ląd człowiek ‚z daleka’, przyj-
mowany jest niewrogo tylko pod warun-
kiem, że zrzeknie się swojej tożsamości. Z 
powodzeniem może zostać wykorzystany 
zarówno jako pospolity niewolnik, jak in-
teraktywny eksponat, o którego losie de-
cydują ludzie dzwoniący pod konkretny 
numer i wydający mu rozkazy. Stojący w 
„białej galerii czarny człowiek” jest znie-
wolony w imię sztuki i – co nierozerwalnie 

związane z jego statusem jako obcego – 
pozostaje w odosobnieniu. Eksperyment 
artystyczny, w którym jest wykorzystany 
jest jednak bronią obosieczną. Pozornym 
rewersem dla niewolnika jest człowiek 
wolny, którego tylko przeszczep może 
utrzymać przy życiu. Ten ‚zwykły człowiek’, 
‚13’ na liście czekających na nowe serce, 
ma za zadanie określić niezbędne mu do 
życia wartości. Artysta, który go wybrał, 
udziela mu możliwości pomocy Haitań-
czykowi – kosztem własnego poczucia 
bezpieczeństwa i wolności. Fertacz stawia 
chorego w dylemacie tragicznym – teore-
tycznie może ocalić siebie lub Innego, przy 
czym życie jednego zawsze będzie koszto-
wało istnienie tego drugiego (czarnoskóry 
jest potencjalnym dawcą organu). Osta-
tecznie nie zyskuje żaden, ponieważ cały 
eksperyment autorytarnie przerywany 
zostaje w momencie, gdy ktoś z dzwonią-
cych każe Haitańczykowi zaśpiewać hymn 
Polski, gdy ten, na skutek wcześniejszych 
komend, pozbawiony jest nóg i ręki.  

Ten świat nie jest doskonały jedynie dla-
tego, że jest okrutny. U Fertacz Kaliban 
pozbawiony zostaje swojego (mniej lub 
bardziej oświeconego) Prospera – jego cie-
miężca to on sam w wariantywnej formie. 
Rzeczy pozbawione swoich korelatów nie 
mają punktów odniesienia, tutaj wszystko 
jest wszystkim, w związku z czym pytanie o 
etykę takiego postępowania automatycz-
nie zostaje unieważnione. Trudno oma-
wiać wszystkie rodzaje niewolnictwa (znie-
wolenia) wskazywanych przez Fertacz – od 
uprzedmiotawiania, poniżania, marginali-
zowania, wysługiwania się, wynajmowania 
jako surogatki po codzienne banalizowa-
nie drugiego człowieka – nie tylko dlatego, 
że trudno podjąć się niuansowania skali 
cierpienia. Jedyną słuszną postawą w tym 
wypadku jest każdemu zniewoleniu bez-
względnie się przeciwstawić.

Śmierć Kalibana przy całej swej powadze 
jest tekstem bardzo muzycznym (co nie 
pozostaje bez związku z jego tematem): 
lamentacje, rytmiczne wyliczenia a także 
zawarte dosłownie w tkance tekstu formy 
muzyczne (samby, partie dla chóru) poru-
szają kwestię szeroko rozumianej plemien-
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ności, która często dotyczy wykonawców konkretnych 
czynności, np. sprzątaczek. Podtrzymaniu tej śpiewności 
sprzyja przejrzysta reżyseria Macieja Podstawnego, któ-
ry rozumiejąc zamysł autorki dramatu nawet aktorów na 
scenie podzielił na (wciąż zmieniające swój skład) gru-
py, przyporządkowując jednocześnie role nie zawsze w 
zgodzie z płcią aktora. Współtworzące narrację filmiki 
podtrzymują w sadystycznej pewności, że rośniemy na 
gruncie kiczowatego współczucia, fundującego w nas 
przekonanie o tym, że życie drugiego człowieka nie do-
tyczy nas wprost, że jest po prostu efemeryczną cieka-
wostką; tak jakby zjadanie polskiego jabłka od orzecha 
kokosowego różnił jedynie sposób docierania do miąż-
szu – nie zaś struktura, smak, zapach, kolor owocu.

Fertacz, uśmiercając Kalibana, wcale nie próbuje prze-
konać o tym, że wszyscy jesteśmy tacy sami (jak robił 
handlarz niewolników, pieczołowicie zapewniając klient-
kę, że wszystkich wyzyskiwanych traktuje równo), ale że 
każdemu człowiekowi należy się szacunek, którego pod 
żadnym pozorem nie można naruszać. Klamrowa kon-
strukcja tekstu zarysowana poprzez dwie ciąże patolo-
giczne – ojca noszącego w sobie swoje dziecko i kobie-
ty-surogatki mającej nosić nieswój płód – robi ogromne 
wrażenie. A przecież mówi o rzeczach, które organicznie 
nie powinny budzić żadnej wątpliwości, nawet w społe-
czeństwie konsumpcyjnym – ‚dobry’ nie jest tylko synoni-
mem wyrazu ‚smaczny’. Fot. Agnieszka Misiewicz

Magda Fertacz / Śmierć Kalibana / reż. Maciej Podstawny

Szalony lingwizm
Joanna Szalona; Królowa Joalanty Janiczak to tekst wymie-
rzony w analfabetyzm. Dramat ten bardzo silnie istnieje 
na papierze, a na scenę teatralną przechodzi jakby tylko 
na swoich warunkach. Nieśmiertelny żywioł języka okieł-
znywany jest przez pojedynczą literę, skrót, stenogram, 
podobnie jak tytułowa bohaterka, której duch z ledwością 
zdołał pomieścić się w ciele.

Kim jest Joanna u Janiczak? Przede wszystkim wiązką mo-
nologów, komentarzy i pertraktacji, kawałkami języka; 
cytuje Sylvię Plath i Gertrudę Stein, bawi się językiem, w 
którym znajduje schronienie przed dziecięcymi traumami 
i który w przyszłości zadecyduje o tym, że uznają ją za nie-
poczytalną. Ta szalona ulepiona jest z głosów, ale nie jest 
postacią z kart historii i – jak zapewniała Janiczak w roz-

mowie po czytaniu – jej królewska siła nie bierze się z wy-
padkowej różnych źródeł. Ona jest, pokazuje się widzom 
i słuchaczom ponieważ zyskała swój głos. Wyemancypo-
wana za pomocą języka nie zapomina jednak o swojej, 
podwójnie papierowej, łatwopalnej naturze i co pewien 
czas, między jednym monologiem a drugim, bezradnie 
zwraca się do publiczności z pytaniem pozostającym bez 
odpowiedzi: „Czy ktoś się ze mną utożsamia?”.

Konflikt Joanny z matką, mistrzynią etykiety, która, mó-
wiąc w jednym z licznych przemówień kierowanych pod 
adresem córki, że człowiek bez formy jest nagi, brzydki i 
głupi, obnaża cały garnitur narzędzi agresji językowej. 
Pomijając bowiem podstawowe wątpliwości co do na-
tury języka, który jest jednak jedynie systemem znaków 
ślizgającym się po powierzchni rzeczywistości, narzuca 
mówiącym i słuchaczom konkretną perspektywę, dodat-
kowo formułując za swoją sprawą nakazy w warstwie se-
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mantycznej. Wszyscy bohaterowie (poza postaciami sate-
lickimi – Wolnością, Niewolnikiem i Narratorem) istnieją o 
tyle, o ile się wypowiadają, o ile czytają zza pulpitów, na 
których kredą wypisane są ich imiona, zamknięte w skró-
ty stylizowanym na nazwy związków chemicznych. W ten 
sposób dowiadujemy się o narodzinach pierworodnego 
syna JoSz (Joanny Szalonej) i o śmierci jej męża – poprzez 
odezwanie się lub zamilknięcie.

Zapewne uważnemu odbiorcy nie uszedł uwadze cały 
szereg aluzji dotyczących struktur językowych. Główna 
bohaterka mówi o sobie jako o czasowniku bez podmio-
tu, odmawia matce miejsca (być może do napisania o 
niej), w trakcie spektaklu padają też słowa: „To jest wła-
śnie ten moment. Opis nas wyprzedził?”. Z tą lingwistycz-
ną naturą rzeczy współgrała zaproponowana przez reży-
serkę, Igę Gańczarczyk, postawa aktorów – siedzących 
na krzesłach, bardzo statycznych, starających się oddać 
wszystkie emocje poprzez głos.

Bardzo mocno rozwinięta świadomość metaliteracka – i 
nie chodzi tu jedynie o metaforę życia jako książki – ob-
naża kolejną dwuznaczność języka. Jest on bowiem rów-
nie ulotny (w postaci oralnego systemu), co fizyczny (jako 

organ). W tym kontekście kazirodcze stosunki ojca z córką 
sprawiają, że usta stają się przestrzenią tyleż publiczną, co 
intymną, wstydliwą.

Jeżeli ktoś jeszcze szukałby uzasadnienia prymatu lite-
rackości nad skrupulatnością historyczną, to wystarczy 
przytoczyć znamienne zdanie Ferdynanda: „W polityce 
najważniejsze jest, by prawda nie przesłoniła fabuły”.

Język w sposób oczywisty napędza akcję tego dramatu 
(zresztą jak każdy inny utwór literacki), ale dzięki nie-
mu do postaci żyjących przemawiają czasami te, które 
odeszły – zwłaszcza te, które najmocniej w mowie były 
osadzone – matka (przez wydawanie nieustannych po-
leceń) i ojciec (poprzez pisanie dekretów, listów). Jeżeli 
ktoś jeszcze szukałby uzasadnienia prymatu literackości 
nad skrupulatnością historyczną, to wystarczy przytoczyć 
znamienne zdanie Ferdynanda: „W polityce najważniejsze 
jest, by prawda nie przesłoniła fabuły”.

Zanurzona w żywiole gadulstwa Joanna staje się zara-
zem również ‚typową’ kobietą, nieco stereotypową, kurą 
domową szukającą wspólnego języka ze swoim mężem. 
Wspólny zamysł Jolanty Janiczak i Igi Gańczarczyk pole-
gał na przypomnieniu o tekście w tym najbardziej auto-
tematycznym sensie. Skontrastowane postaci szalejącej z 
bólu i wygadującej różne rzeczy po stracie męża Królowej 
i zmarłego Filipa świadczą o tym najlepiej. Metafora, którą 
stworzyły okazała się na tyle nośną, że w pewnym zakre-
sie można uznać figurę Joanny za personifikację wolności 
słowa.

Joanna Żabnicka

  Jolanta Janiczak / Joanna Szalona; Królowa / 
   reż. Iga Gańczarczyk



O seksualnych perwersjach na tle garnków nic nie wiem – Katarzy-
na Z. Michalska, grająca kuratorkę w  Zgadze.

Doceniamy niełatwy trud, jaki włożyliście w przygotowania – 
Waldemar Raźniak do uczestników warsztatów Dramat w 
szkole.

Pani mówi bez słów, bardzo mi się to podoba, trzeba by 
jeszcze nauczyć się zadawać pytania bez słów – Łukasz 
Drewniak do Ewy Madeyskiej.

Czy z dramaturgii na reżyserię to tak hop-siup, już 
kroczek tylko? – Łukasz Drewniak do Igi Gańczar-

czyk.

Nigdy nie usłyszałem odpowiedzi, dlaczego w Szcze-
cinie – metaforycznym, oczywiście – to się nie zmienia 

– Jacek Sieradzki.

Niemcy – oczywiście tak jak Szczecin – są tutaj tylko meta-
foryczne – Jacek Kopciński.

Zasłyszane   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Jolanta (nie miałem mówić „pani Jolu”, bo to tak, jakbym mówił „dwa schabowe, proszę”) – Łukasz Drewniak do Jolanty Janiczak.

Rys. Joanna Libuda


