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Stanisław Godlewski: Jak się Pani odnaj-
duje w roli jurorki Gdyńskiej Nagrody 
Dramaturgicznej?
Dorota Sajewska: Fantastycznie się odnajduję, 
choć myślałam, że będzie ciężko w tak bardzo mę-
skim gronie, tak zacnych i profesorów, i aktorów, 
i krytyków teatralnych. Niemniej, wydaje mi się, 
że to jest bardzo dobry pomysł, by takie młodsze 
i kobiece ciało weszło i rozruszało rzeczywistość ju-
rorską (śmiech). Czyli się odnalazłam, i przyznam 
też, że w niespodziewanych mariażach i relacjach, 
szczególnie z profesorem Jerzym Stuhrem, mieli-
śmy wspólne zdanie na temat przedstawień.

Domyślam się. Ciekawi mnie jeszcze – 
Państwo czytali te sztuki wcześniej. Jak 
czytanie na scenie wpływa na decyzję 
o przyznaniu nagrody?
To jest bardzo dobre pytanie – dlatego, że właściwie 
o tym nie mówiliśmy. Przyznam szczerze, że wcale 
nie był to taki oczywisty wybór po pierwszej lektu-
rze. Czytania, choć czasem nieudane albo zrobione 
wbrew tekstom, jednak uwydatniały pewne ich 
cechy. Albo in plus, albo in minus. I to nas zmusiło, 
de facto nie do weryfikacji naszych poglądów na 
temat tych utworów, tylko do w ogóle ponownej 
lektury. Myśmy dzisiaj całą noc czytali, jeszcze 

raz – wszyscy. Dzisiaj spotkaliśmy się ponownie po 
wczorajszym wieczorze, kiedy pewne rzeczy usta-
nowiliśmy i postanowiliśmy. Jeszcze raz, po tym 
ponownym zanurzeniu się w pięciu tekstach doszło 
do omówienia, głębokiej analizy i wydaje mi się, że 
kilka rzeczy w czytaniach przekonało niektórych do 
tekstów, inne po prostu odepchnęło od nas.

Jeżeli można zapytać o obrady Kapituły, 
to czego dotyczyły największe spory?
Przyznam szczerze, że nie było gigantycznych 
sporów. Może na pierwszym etapie, kiedy było 58 
sztuk. Tym pierwszym etapie dla nas, bo one były 
przecież już wyselekcjonowane z ponad 200 sztuk. 
Tam było kilka sporów. Na przykład jeden dramat, 
który ja bardzo chciałam wprowadzić do finału, 
nie wszedł. Ale każdy z nas miał taką sztukę, która 
została gdzieś na uboczu i nie znalazła u innych 
poparcia, finałowe pięć sztuk jest jakimś rodzajem 
kompromisu. Natomiast, na pewno zwycięska sztu-
ka Mateusza Pakuły była takim tekstem, który już 
na pierwszym etapie nie wywołał jakiegoś radykal-
nego sprzeciwu żadnego z członków Komisji. Choć 
oczywiście kłóciliśmy się o to, nie było tak, że to był 
jedyny, absolutny, jednomyślny wybór.

Ostatnie pytanie – czy możemy spodzie-
wać się Pani 
obecności na 
następnej edy-
cji Konkursu?
Tak! Dostałam 
właśnie potwierdze-
nie od dyrektora, 
że będę również 
w przyszłym roku.

CZYTANIA ZMUSZAJĄ DO PONOWNEJ LEKTURY

fo
t. 

Be
rn

ie
 K

ra
m

er



3

 W y w i a d  h     

Stanisław Godlewski: Gratuluję wygranej 
tekstu Smutki tropików Mateusza Paku-
ły, którego czytanie Pani przygotowała. 
Jaki był pomysł na wystawienie tego dra-
matu?
Eva Rysová: Zacznę od zmian, jakich dokonaliśmy 
– decydowaliśmy o tym razem z Mateuszem. Jest 
to napisane dla szóstki aktorów: od B1 do B6, a my 
zaprosiliśmy tylko czwórkę. Trochę ze względów 
organizacyjno-finansowych, ale stwierdziliśmy 
też, że ten tekst ma takie możliwości, że nie będzie 
żadnego problemu, i tak oddamy w całości to, co 
jest w nim najważniejsze. To nawet przy takiej ilo-
ści aktorów jest możliwe. Jak mówiłam na spotka-
niu z Łukaszem Drewniakiem, ważna jest dla mnie 
gra, to, że te postaci są jakimiś graczami. Dokona-
łam jeszcze kilku innych zmian, choćby w ostatniej 
części, trochę oddzielonej – Jetsonowie – podzieli-
łam dialog w taki sposób, że te rozmawiające pary 
się wymieniają. I myślę, że właśnie w ten sposób 
chcę z tym tekstem pracować, iść dalej, szukać no-
wych rozwiązań.

Szukając informacji o Pani, zauważy-
łem, że reżyseruje Pani w Polsce teksty, 
które są bardzo mocno oparte na języku 

– i Mateusz Pakuła, i 12 stacji Różyckie-
go, to utwory silnie bazujące na dźwięcz-
ności i brzmieniu języka polskiego. Jaki 
ma Pani do tego stosunek jako Czeszka? 
Kładzie pani nacisk na tę warstwę języ-
kową tekstu?
Tak jest, ale żebym się mogła do tego dogrzebać, 
to potrzebuję oparcia w pracy z dramaturgiem. Za-
wsze jest Mateusz i w takim tandemie pracujemy, 
czyli on jest moim doradcą językowym. Dzięki nie-
mu mogę dokopać się do tych głębokich warstw, 
dotrzeć do tego, co pewnie zostałoby dla mnie 
ukryte.

Widziałem, że była Pani obecna na więk-
szości czytań – jakie są Pani wrażenia 
dotyczące prezentowanych tu tekstów, 
czy jakieś szczególnie się spodobały lub 
nie?
Współczesna dramaturgia jest w ogóle dosyć nie-
zwykła. Przez ostatnie 20 lat w teatrze odchodzi 
się od formy klasycznie dramatycznej na rzecz in-
spiracji prozą lub innymi tekstami niedramatycz-
nymi. Podczas czytań finałowych dramatów tekst 
Marysi Spiss wydał mi się bardzo ciekawy.

Dziękuję za rozmowę.

DOKOPAĆ SIĘ DO JĘZYKA
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PAROKSYZM BÓLU I SPOPIELENIE

Wojciech Faruga biorąc powtórnie na warsztat sztukę Pałygi (rok temu 
reżyserował jej czytanie podczas prezentacji sztuk startujących w konkursie 
GND), stworzył dzieło złożone z  fabularnych przebłysków, w którym główną 
rolę gra ludzkie doświadczenie tego, co pomiędzy, na granicy, niewyrażone 
i niewysławialne, bo zamykające się w paroksyzmie bólu i cierpienia.  
Otwierający tegoroczną dziewiątą edycję gdyńskiego Festiwalu R@Port 
W środku słońca gromadzi się popiół toruje przejście przez inferno tego 
momentu ludzkiego życia, który wiąże się z utratą, poczuciem nieistnienia 
wywołanym odnalezieniem się w ekstremalnej dla psychiki sytuacji, wreszcie 
osiągnięciem w niej punktu zero, to jest szaleństwa. 

fot. Bernie Kramer

Ascetyczna scenografia sprowadza się do blasza-
nego pomieszczenia, w którym znajduje się czwórka 
aktorów. Cały ciężar przedstawienia spoczywa na ich 
barkach. Przypominają manekiny co rusz przywdzie-
wające inny kostium charakterologiczny, papierowe 
lalki poruszane wolą zmieniającego się wciąż na nowo 
marionetkarza. Motywem eliptycznie domykającym 

sztukę jest postać kobiety ginącej w płomieniach po-
żaru. Wszystko, co dzieje się w trakcie dramatu zdaję 
się być zamknięciem chwili jej śmierci – towarzyszące 
gdzieś obok strzępy rozmów, myśli, okolicznych zajść. 
Na moment reżyserskie oko zatrzymuje się na córce 
zmarłej, do której prawda o śmierci matki dociera 
za pośrednictwem policyjnego psychologa, by prze-
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mknąć obok kobiety chorej na raka, w finalnej scenie 
zaś zatrzymać się na rodzicach sparaliżowanego 
chłopca. 

Faruga w oparciu o tekst Artura Pałygi skupia 
się na wspomnianym „pomiędzy”, byciu na granicy. 
Doświadczenie przeróżnych form cierpienia pociąga 
za sobą  reakcje, które balansują między irracjonal-
nością a empirią tego, czego „człowiek, którego to nie 
dotyka” nie jest w stanie zrozumieć. Coś na kształt 
psychicznego odizolowania, umysłowego wyklucze-
nia, do bram którego samotnie kołacze świadomość. 
Coś, co symbolicznie przedstawia blaszany sześcian 
– perforowana klatka, która na podobieństwo zaświa-
tów, poczekalni, wypełniona jest strumieniem wspo-
mnień, myśli. 

Stan bycia na pograniczu w dramacie Pałygi re-
welacyjnie oddaje warstwa werbalna. Właściwe zna-
czenie słów zostaje wydobyte nie w akcie artykulacji, 
lecz w momencie zawieszenia samego komunikatu, 
poddaniu go w wątpliwość porzez frazeologiczne 
zderzenie nonsensu. Specyfice tej formy przekazu, 
obrazowania i interpretacji sprzyja sama gra aktor-
ska. Monologi Błażeja Peszka i Pawła Kruszelnickiego 
odchodzą w cień wobec brylujących na scenie Doroty 

CIĘCIE
Tegoroczny festiwal R@Port zainaugurowała inscenizacja tekstu 
zeszłorocznego laureata Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Wojciech 
Faruga zrealizował w Teatrze Starym w Krakowie W środku słońca gromadzi 
się popiół Artura Pałygi, ale nie było to pierwsze spotkanie reżysera z tym 
tekstem. Faruga przygotował bowiem czytanie dramatu właśnie podczas 
ostatniej edycji finału GDN, co zainspirowało go do wyreżyserowania pełnej 
realizacji tekstu. Czy dostajemy coś więcej?

Segdy i Małgorzaty Gałkowskiej. Ekspresja spersoni-
fikowana, chciałoby się rzec i tym najprawdopodo-
podobniej trafia się w samo sedno. W opisywanych 
stanach, których przyszło doświadczyć bohaterom, 
nic innego jak właśnie uczucia stanowią podstawową 
matrycę artykulacyjną. 

Powierzając sytuację dramatyczną jedynie słowu 
i grze aktorskiej, Wojciech Faruga zaryzykował wie-
le. Odniósł sukces na przedpolu symboliki i jakości 
w sferze semantycznej. Trzeba jednak przyznać, że 
sztuka wsparta na tych filarach to niezwykle twardy 
orzech do zgryzienia dla odbiorcy. W środku słońca 
gromadzi się popiół to twór wymagający silnej woli 
i koncentracji w trakcie recepcji. Ciężar poruszanej 
przez sztukę tematyki przekłada się na, bądź co bądź, 
wysiłek intelektualno-psychiczny widza i zamknięcie 
jego wrażliwości w klaustrofobii fraz i słów płynących 
ze sceny.  Nie obraz, lecz słowo wiedzie tutaj prym; 
spopiela, oczyszcza i aktywuje pokłady nieznanej do-
tąd empatii. Biorąc pod uwagę poziom wyzyskanych 
sensów i znaczeń, wydaje się, że przez tę emocjonal-
no – filozoficzną wirówkę warto dać się przepuścić.

Anna Kołodziejska

Na pewno realizacja krakowska różni się zdecydo-
wanie od gdyńskiego czytania, które zostało dobrze 
przyjęte zarówno przez jury, jak i widzów. Tekst 
Pałygi nie jest łatwy do przełożenia na język sceny, 
choć jego forma jest bardzo otwarta, co zaprasza do 
interpretacji i zabiegów reżyserskich. W środku słoń-
ca gromadzi się popiół stanowi wyzwanie już na po-
ziomie zapisu, ale to właśnie intryguje. Odbiorca ma 
przed sobą pojedyncze litery rozrzucone na stronach, 
a wypowiedzi bohaterów nie są zapisane od lewej do 
prawej, lecz bardziej różnorodnie, np. w kolumnach 

w wybranych miejscach arkusza. Tekst jest czasem 
bardzo gęsty, czasem znów dostajemy połacie nieza-
pisanej strony. Dramat Pałygi ma swoją fakturę, przy-
pomina partyturę przeplatających się i nakładających 
głosów, co pobudza wyobraźnię.

Tę zawartą w tekście muzyczność Faruga wyko-
rzystał czy uwypuklił w zeszłorocznym czytaniu. 
W jednej ze scen aktorzy nagrywali po kolei słowa 
na tablet, co w końcowym efekcie tworzyło utwór, 
konglomerat wypowiedzi. W warstwie fonicznej od-
dawało to strukturę tekstu, jego polifoniczny zapis. 
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fot. Bernie Kramer

Podobne wrażenie tworzyła scena z obrysowywaniem 
kredą ciał aktorów, z których każdy podnosi się z po-
zycji zwłok, by powrócić na koniec kolejki. Proste, 
funkcjonalne i przeprowadzone w zrytmizowanej, 
nieco mechanicznej formie działanie oddawało za-
warty w przekazie tekstu ruch tracenia, umierania 
oraz zapętlenie zdarzeń i czasu, cyrkulację, która nie 
przynosi wytchnienia, a wręcz przeciwnie: wykańcza. 
Sytuacje dźwiękowe i wizualne kreowane przez reży-
sera pozwalały tekstowi wybrzmieć.

W spektaklu Faruga wydaje się z tych formalnych 
rozwiązań rezygnować. Czwórka aktorów zamknię-
ta jest w przestrzeni metalowych ścian. Być może 
to schron, ale przed czym się tu chronić, skoro ko-
niec świata nastąpił i bohaterowie noszą go w sobie, 
w swoim cierpieniu? Wydają się uwięzieni zarówno 

w przestrzeni, jak i w traumie, której doświadczyli. 
Bohaterowie są zawieszeni w bezczasie. Godzina 
dwunasta jest zapętlona, a z nią ból i niemożność wy-
rwania się ze stanu cierpienia. Bohaterowie poruszają 
się obok siebie, ale nie są ze sobą, nie potrafią się sko-
munikować. Ktoś jest chory na raka, komuś spalili się 
bliscy w pożarze, ktoś inny znów ma sparaliżowanego 
syna, z którym w rozpaczliwy sposób próbuje się po-
rozumieć poprzez nadanie sensu eksperymentalnym 
doświadczeniom z językiem. Ta scena wybrzmiewa 
najbardziej w całym spektaklu, ale jest też jedną z klu-
czowych dla dramatu Pałygi. Tekst koncentruje się 
wokół języka, a raczej jego braku i ciągłego poszuki-
wania, próby opowiedzenia o swoim doświadczeniu, 
nazwania które – nawet jeśli nastąpi – nie przyniesie 
ulgi. 
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Narodowy Start Teatr w Krakowie
Artur Pałyga 

W środku słońca gromadzi się popiół 
reżyseria: Wojciech Faruga 

dramaturgia: Paweł Sztarbowski 
scenografia: Agata Skwarczyńska 

muzyka: Joanna Halszka Sokołowska 
obsada: Małgorzata Gałkowska, Dorota Segda, 

Paweł Kruszelnicki, Błażej Peszek 
premiera: 8 marca 2014 
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Do finału konkursu dla młodych krytyków napły-
nęło pięćdziesiąt jeden teksów siedemnastu auto-
rów, a do finału konkursu Kapituła zakwalifikowała 
recenzje pięciu z nich: Justyny Biernat z Krakowa, 
Michała Centkowskiego z Zabrza, Szymona Kazimier-
czaka z Warszawy, Alicji Müller z Krakowa oraz Ewy 
Uniejewskiej z Warszawy. Idea konkursu powstała 
rok temu w kwietniu za sprawą Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych. Patronem 
konkursu został wieloletni wiceprezes światowego 
A.I.C.T., który przez wiele lat był mieszkańcem Gdyni. 
Laureatką pierwszej edycji konkursu została Alicja 
Müller, nasza redakcyjna koleżanka. Kapituła konkur-
sowa szczególną uwagę zwróciła na niezwykłą dbałość 
o język oraz opis warstwy plastycznej spektakli, jak 
i aktorstwa w jej recenzjach. Zwyciężczyni odbierając 
nagrodę przyznała, że R@Port jest dla niej wyjątko-
wym festiwalem, gdyż właśnie tutaj w gazetce festiwa-
lowej „Fora Nova” stawiała swoje pierwsze recenzenc-
kie kroki. Alu, serdecznie gratulujemy!

Zaraz po rozstrzygnięciu konkursu recenzenckiego 
odbyła się Gala Finałowa Gdyńskiej Nagrody Drama-
turgicznej, którą w tym roku wygrał trzykrotny finali-
sta konkursu, Mateusz Pakuła. Nagrodę otrzymał za 
dramat Smutki tropików. Ważnym elementem Gali 
było również spotkanie z Kapitułą: Dorotą Sajewską, 
Jackiem Kopcińskim, Jackiem Sieradzkim, Jerzym 
Stuhrem (przy ogłoszeniu werdyktu nieobecny był 
Grzegorz Niziołek). Jurorzy zapytani przez Łukasza 

ZWYCIĘZCY
Wczorajszy dzień obfitował w wiele 
emocjonujących momentów: 
rozstrzygnięty został Pierwszy 
Ogólnopolski Konkurs im. Andrzeja 
Żurowskiego na recenzję teatralną 
dla młodego krytyka, odbyła się 
także gala finałowa siódmej edycji 
Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej 
oraz uroczyste otwarcie 9. Festiwalu 
Polskich Sztuk Współczesnych 
R@Port.

Niestety zamknięcie, którego doświadczają po-
staci w spektaklu jest trudne do zniesienia dla widza. 
Być może reżyserowi zależało na stworzeniu sytuacji, 
w której wszystkim jest niewygodnie, duszno. Być 
może ascetyczna inscenizacja miała skonfrontować 
zebranych z językiem i z doświadczeniem zawartym 
w opowieści, wyłącznie z nim. Bez rozbudzania wy-
obraźni, bez działania, bez wizualnych ozdobników. 
Tekst został znacznie skrócony – spektakl liczy godzi-
nę, ale wydaje się trwać znacznie dłużej. Jak twierdzi 
reżyser – to, co w czytaniu mogło pozostać otwarte, 
wymagało domknięcia i cięć na poziomie tworze-
nia  spektaklu. Najbardziej dojmujące jest jednak to, 
że z tak rytmicznego, otwartego tekstu stworzono 
przedstawienie, w którym swoją polifoniczność traci 
w zamian nic nie zyskując. 

Ula Bogdanów
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zdjęcie na okładce: spektakl W środku słońca gromadzi się popiół, fot. Bernie Kramer

Drewniaka o kryteria swojego wyboru zgodnie za-
pewnili, że nie jest nim wytrwałość i konsekwencja, 
z jaką autorzy przysyłają swoje sztuki na konkurs. 
Każdy spośród pięciu zakwalifikowanych do finału 
utworów: Wasza Wysokość Anny Wakulik, Smutki 
tropików Mateusza Pakuły, Poddani Roberta Urbań-
skiego, Zastrzel mnie i weź ze sobą Marii Spiss oraz 
Mówca Ajasa Michała Bajera według Kapituły charak-
teryzował się oryginalnym językiem, w którym autor 
opowiada o współczesnych problemach. Jacek Sie-
radzki stwierdził, że większość z około 260 nadesła-
nych dramatów to radosna grafomania, z której tylko 
57 zakwalifikowało się do dalszego etapu. W dalszej 

dyskusji poddana pod wątpliwość została również 
reprezentatywność tak prestiżowego konkursu ja-
kim jest Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna. Jednym 
z powodów może być nienadsyłanie tekstów przez 
dramatopisarzy zatrudnionych w teatrach, w których 
ich sztuki są wystawiane. Zwrócono również uwagę na 
fakt, że finałowe dramaty pisane są przez osoby mło-
de i zazwyczaj ściśle związane z teatrem. Na koniec 
Kapituła zachęciła byłych laureatów, by w dalszym 
ciągu nadsyłali swoje dramaty – w ten sposób konkurs  
może stać się naprawdę miarodajny.

Joanna Grześkowiak

fot. Bernie Kramer


