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Scenografia przedstawia zaniedbane betono-
we wnętrze z napisem wykonanym sprejem 
„Zapolska Superstar” pośrodku dłuższej ściany 
ustawionej równolegle względem widowni. 
Pomieszczenie nie ma okien, prowadzą do 
niego jedynie dwa surowe wejścia pozbawio-
ne drzwi. Ponadto stoi tam kilka krzeseł, dwa 

mikrofony, keyboard, materac oparty o ścianę. 
Jest obskurnie, ubogo, bez ornamentów, bez 
wygód. Spektakl rozpoczyna scena z Nory Ibse-
na, odgrywana z XIX-wieczną emfazą, według 
przesadzonych, obowiązujących ówcześnie ka-
nonów warsztatu aktorskiego (zatem pojawia 
się i sufler). Przyglądając się temu teatrowi w te-
atrze od tyłu, jesteśmy świadkami porzucenia 
Torvalda przez tytułową bohaterkę sztuki. Po 
zakończeniu sceny Zapolska, w przeciwieństwie 

do jej scenicznego partnera, odmawia wyjścia do 
oklasków. Ujawnia się nam zatem rys bohaterki, 
który staje się osią dramatyczną całego przedsta-
wienia: Zapolska niepokorna.

Znamienny jest także inny zabieg zastoso-
wany przez twórców. Tytułowa postać wałbrzy-
skiego spektaklu jest grana przez trzy aktorki 

niejako symultanicznie 
(Sara Celler-Jezierska, 
Irena Sierakowska, Jo-
anna Łaganowska). To 
właśnie „roztrojenie” 
podkreśla dysonans, 
jakim Zapolska wdarła 
się na patriarchalne sa-
lony literackie, staje się 
figurą buntu przeciwko 
spychaniu nieszczęścia 
ludzkiego – natury 
zdrowotnej, seksualnej, 
społecznej – na margi-
nes świadomości ogółu. 
„Nie obchodzi mnie, 
czy nazwiecie to, co ro-
bię realizmem, natura-
lizmem czy weryzmem” 

krzyczy w pewnym momencie artystka – obok 
gwałtownej rewizji skostniałych norm, pisarka 
stawia właśnie na wręcz obsesyjne łamanie kon-
wencji. Od literackich począwszy.

Spektakl złożony jest z kalejdoskopowo 
zmieniających się scen. Trzem Zapolskim 
asystują mężczyźni (Rafał Kosowski, Piotr 
Mokrzycki, Filip Perkowski) – ojciec, który za-
wsze chciał zostać księdzem, więc co tydzień 
w ogródku odprawia mszę dla rodziny, mężowie 

STAN SUROWY OTWARTY

Spektakl Zapolska superstar (czyli jak przegrywać, żeby wygrać) autorstwa Jana 
Czaplińskiego w reżyserii Anety Groszyńskiej to cierpko-gorzka pigułka dająca posmak 
tego, czym jest fundament sztuki. Jej specyficzny gmach, do którego człowiek od wieków 
przychodził po mądrość, zachwyt i radę, okupiony jest jednak tysiącami poświęceń 
i zapomnień. Postać Gabrieli Zapolskiej, kojarzonej szerzej jedynie hasłowo z lekturą 
szkolną, zostaje przybliżona publiczności jako niepokorna osóbka, której – obok 
talentu i odwagi – cięty język i gorący temperament po wielu bojach utorowały drogę do 
względnego braku anonimowości.

Zdjęcie na okładce i s. 2 ze spektaklu Zapolska Superstar, fot. Natalia Kabanow
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i kochankowie, lekarze, krytycy, twórcy teatral-
ni (w tym także wielki reformator teatralny 
André  Antoine) – słowem: cała śmietanka 
towarzyska. Bawi, choć równocześnie także po-
raża scena sądu właśnie owych mężczyzn nad 
Zapolską w kwestii plagiatu. Kobieta stojąca 
przed trybunałem nie traci jednak ani rezonu, 
ani zdrowego rozsądku, a wobec „naukowej 
ekspertyzy” wygłoszonej przez Henryka Sien-
kiewicza, jednoznacznie podważającej jej pisar-
skie kompetencje, przypomina, że fakt, iż jest 
kobietą, nie stawia jej automatycznie w pozycji 
oskarżonej. To ona tutaj oskarża.

Spektakl skrzy się od elementów humory-
stycznych, które mogą sprawiać wrażenie, że 
całe życie Zapolskiej było ciętą ripostą, coraz 
bardziej palącym policzkiem wymierzonym ob-
łudnemu i niesprawiedliwemu światu. Relacje 
pisarki z innymi ludźmi pozostają – mimo jej 
postępującej nędzy i osamotnienia – manife-
stami i protestami wykrzyczanymi na scenie. 
W kobiecie, mającej nieustająco do czynienia 
ze śmiercią (ideałów, moralności, wreszcie – sa-
mej siebie) chroni się jednak także jej niezwy-
kle delikatna i podatna na zranienia odsłona, 
która pragnie uwagi i czułości.

Wałbrzyski spektakl jest niedającą wy-
tchnienia krzątaniną wątków, które sporo mó-
wią nam o – posłużę się sformułowaniem  
Łukasza Drewniaka, jakie pojawiło się w roz-
mowie z reżyserką i dramatopisarzem – ko-
rzeniach naszej teraźniejszości. Lekkość 
i rozmach, z jakimi zrealizowano Zapolską Su-
perstar na szczęście nie oczyściły scenicznego 
obrazu z chropowatości, którym musiała stawić 
czoła za życia autorka Ich czworga. Nawet tasie-
miec (przedstawiony za pomocą białej wstążki 
używanej w ćwiczeniach gimnastycznych), któ-
ry po Zapolskiej pozostał (sic!), zmienił się w tej 
opowieści nie tylko w zwiewną metaforę toczą-
cych organizm ogólnoludzki pasożytów. Stał się 
także figurą konsekwencji i rekordowej wytrzy-
małości oraz wierności sobie. Każda gwiazda 
musi umrzeć, ponieważ tylko wtedy w pełni 
można wspominać jej blask. Zapolska umierała 
ciągle i dlatego powinna pozostać częścią  
żywej pamięci.

Joanna Żabnicka

NIKT MNIE NIE ZNA?

Czy warto upominać się o Gabrielę 
Zapolską? Można by odpowiedzieć „nie”, 
skoro niemal każdy zna Moralność 
pani Dulskiej – dramat, który wszedł 
do szkolnego kanonu i wciąż jest 
wystawiany w teatrach, adaptowany 
dla teatru telewizji czy jako scenariusz 
filmowy. Zapolska jednak nie napisała 
tylko Moralności, a w czasach, kiedy 
tworzyła, nikt nie zwiastował jej 
wejścia do kanonu, a raczej skazanie na 
zapomnienie w odmętach niedocenionych 
dzieł. O Zapolską – autorkę powieści, 
które budzą grozę, także gdy czytać je 
dzisiaj, oraz dramatów, jakie oburzały 
mieszczański Kraków – o kobietę 
bezkompromisowo walczącą o uznanie 
wagi własnej twórczości warto się 
upominać i właśnie tym tropem poszli 
twórcy z Teatru im. Jerzego Szaniawskiego 
w Wałbrzychu, którzy wystawili dramat 
Jana Czaplińskiego Zapolska Superstar 
(czyli jak przegrywać, żeby wygrać). 

Przedstawienie Anety Groszyńskiej posługuje 
się inteligentną i ostrą ironią, doskonale licują-
cą ze skandaliczną aurą, jaką stworzyła wokół 
siebie Gabriela Zapolska. Dość powiedzieć, że 
po otrzymaniu fatalnych recenzji krakowskich 
dziennikarzy po premierze jednej ze sztuk jej 
autorstwa, na miejscach, które zawsze zajmo-
wali na widowni Teatru Miejskiego, zostawiła 
kagańce. Ironicznie został potraktowany zarów-
no mistrz europejskiego teatru naturalistycz-
nego, Andrè Antoine, którego rozumowanie 
w niewielkim stopniu przekonywało Zapolską. 
Dostało się również Henrykowi Sienkiewiczowi, 
przedstawionemu jako zadufany w sobie piewca 
literatury, która w dowolnym stopniu może od-
biegać od prawdy, bo liczy się jedynie jego zasłu-
ga w pokrzepianiu znękanych polskich serc. Na-
wet śmierć nie ważyła się tknąć Zapolskiej, kiedy 
ze wzruszeniem opowiadała o entuzjastycznym 
przyjęciu jednej ze sztuk przez robotniczą wi-
downię w Dąbrowie Górniczej. Tego wspomnie-
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nia twórcy użyli jako ostatniego, jakie miało sta-
nąć przed oczami Zapolskiej przed śmiercią. To 
daleki od konwencjonalnych wyobrażeń o „pełni 
kobiecego szczęścia”, ze wszystkimi konotacjami 
rodzinnymi czy romansowymi, moment trium-
fu, który autorka osiągnęła jako twórczyni. 

Zapolska chciała właśnie nękać, a nie koić. 
Bezlitosną krytykę, jakiej byli poddawani euro-
pejscy twórcy naturalizmu jako ludzie sięgający 
do samego rdzenia społecznej zgnilizny, moż-
na by zastosować również wobec Zapolskiej. 
W trzech świetnych aktorskich kreacjach: Sary 
Celler-Jezierskiej, Ireny Sierakowskiej i Joanny 
Łaganowskiej kontrowersyjna autorka odżyła 
jako kobieta w dojmujący sposób współczesna. 
Niegodząca się na marginalizację ze względu na 
płeć, bezkompromisowa w swoich życiowych 
wyborach, które podejmowała zgodnie z wła-
snym sumieniem, świadomie rezygnując z kon-
wencji i konwenansu. Autorzy spektaklu nie 
boją się mówić o wielkich ambicjach Zapolskiej 
i o jej wierze w powodzenie własnych działań. 
Upór, z jakim dążyła do upowszechniania swojej 
twórczości, a co za tym idzie, piętnowania wad 
społeczeństwa, świadczy o tym, że miała wizję 
przetrwania swojej twórczości w zakresie daleko 
wykraczającym poza wprowadzenie do kanonu 
Moralności pani Dulskiej. Finałowa scena spek-
taklu, w której współczesna grupa rekonstruk-
cyjna zajmuje się odtwarzaniem ostatnich chwil 

z życia pisarki i aktorki, i kończy się wybuchem 
książki, którą starają się „rozcinać” mężczyźni, 
nie rezygnując ze sceptycyzmu wobec takiej 
„brzydkiej, ohydnej” literatury. Wydaje się, że 
Zapolska, nie będąc zainteresowana „ładnym” 
pisaniem, niewiele sobie robiła z opinii osób, 
które od literatury oczekiwały atrakcyjnej ułudy. 

W spektaklu wyraźne są nawiązania do po-
etyki teatru Bertolta Brechta. W najszerszym 
planie, poprzez wpisanie postaci Zapolskiej 
w polityczny kontekst społecznej pozycji ko-
biety w XIX wieku i dzisiaj. Do brechtowskich 
interpretacji prowokują również liczne piosenki 
opowiadające historię życia Zapolskiej, podział 
roli tej postaci między trzy aktorki, znajdujące 
się na scenie jednocześnie oraz stałe wybijanie 
widza ze stabilnego porządku percepcji. Kiedy 
tylko tekst uderza w nutę serio, prawie patetycz-
ną czy ckliwą, z małego elektrycznego pianinka 
rozlegają się dźwięki sentymentalnej melodii, 
która każe okiełznać emocje i budować własną, 
krytyczną narrację na temat Zapolskiej. Zawsze 
przeciw konwencji. 

Zuzanna Berendt

 

Teatr Dramatyczny  
im. Jerzego Szaniawskiego 
w Wałbrzychu
Jan Czapliński 
Zapolska Superstar 
(czyli jak przegrywać, żeby  
wygrać)
reżyseria: Aneta  
Groszyńska
tekst i dramaturgia: Jan 
Czapliński
scenografia i kostiumy:  
Tomasz Walesiak
muzyka: Marcin Liweń
choreografia:  
Katarzyna Zielonka
występują: Sara Celler- 
-Jezierska, Rafał  
Kosowski, Irena Sierakowska, 
Joanna Łaganowska, Piotr  
Mokrzycki, Filip Perkowski
premiera: 16.10.2015

fot. Natalia Kabanow
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Praca faktograficzna nad materiałem do 
spektaklu Zapolska superstar była spe-
cyficzna, bo tekst powstawał częściowo 
w trakcie prób. W jaki sposób przygoto-
waliście się z reżyserką do ugryzienia te-
matu?

Zaczęliśmy dość po bożemu, od zgromadzenia 
możliwie największej i wyczerpującej ilości 
materiałów. Jest tego sporo, ale nie aż tyle,  
by nie można było wszystkiego zebrać. Później 
zaczęła się metodyczna praca związana z czy-
taniem. Zadanie to było znacznie ułatwione 
dzięki pracy pani Jadwigi Czechowskiej, która 
zajmowała się twórczością Gabrieli Zapolskiej 
i wydała jej dzieła zebrane oraz monografię. 
Dotarliśmy także do kilku bardzo ciepło  
napisanych biografii Zapolskiej. Do tego  
doszedł materiał dla nas najważniejszy – dwa 
tomy listów, około tysiąc stron. Dostarczały 
nam one bardzo dużo materiałów o potencjale 
dramaturgicznym – bo to zapis jej życia.  

To z nich wyłania się prawdziwy obraz intere-
sującej nas osoby. 

Od początku były dla Was oczywiste wąt-
ki, które poruszycie w spektaklu? Czy 
klarowały się w czasie pracy twórczej, 
podczas prób? 

I tak, i nie. Sporą część materiałów musiałem 
przygotować przed spotkaniem z aktorami. 
Były to takie wątki jak choroby, śmierć,  
jej relacje z ojcem, przygody z procesami,  
krytyką, aktorstwem. Przyniosłem je na pierw-
szą próbę. Jednak faktycznie, tekst ulegał  
jeszcze wielu zmianom, wynikającym z cudow-
nej przygody, jaką przeżyliśmy. Wszyscy zarazi-
liśmy się tą Zapolską, aktorzy również wykonali 
olbrzymią pracę, poznając jej życie, twórczość. 
Przekładało się to na ich aktywność na próbach 
i ostateczny kształt tekstu. Uważam, że to duże 
zwycięstwo, sukces, że każdy z nas ten  
temat jakoś samodzielnie przerobił. 

METAFORYCZNE ZMAGANIA Z CIAŁEM

Z Janem Czaplińskim, autorem dramatu Zapolska Superstar (czyli jak przegrywać, żeby 
wygrać), rozmawia Anna Petynia.

fot. Habryn/Wawrzoła
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PUBLICZNOŚĆ CHCE 
IGRZYSK 

Ogrody chwały Jacka L. Zawady to 
trzyczęściowy dramat, w którym 
demoniczny prowadzący programu 
telewizyjnego, Charles Bennington, 
za przyzwoleniem publiczności i przy 
pomocy zawiłych regulaminów, eliminuje 
zawodników przedziwnego show. 

Konstrukcja tekstu opiera się na konwencji te-
leturnieju. Do telewizyjnego studia, w którym 
realizowany jest program Ogrody chwały, przy-
bywają trzy pary małżeńskie, spośród których 
każda stawia sobie za cel wygranie jak najwięk-
szej ilości pieniędzy w gotówce. Małżeństwa są 
zgodne, mają wyznaczony cel, na który prze-
znaczą pieniądze, wydają się również znać zasa-
dy funkcjonowania programu. Z upływem czasu 
okazuje się jednak, że wpadają w sidła prowa-
dzącego, który sprawuje demiurgiczną władzę 
nad rzeczywistością kreowaną na potrzeby tele-
wizyjnej publiczności i, jednocześnie, są zdani 
na łaskę i niełaskę widzów, nieustannie decydu-
jących w głosowaniach o losach uczestników. 

Utrata imion to zabieg, któremu podda-
wani są uczestnicy na samym początku gry. 
Nadanie nowych nazw, zgodnych z odczuciami 
publiczności, ma zapewnić parom wygraną. 
Gest odebrania imienia jest nie tylko czysto 
językowym zabiegiem, to jednocześnie pozba-
wienie podmiotowości i skazanie na nadanie 
nowej, fałszywej, brzmiącej obco i dziwacznie. 
Wśród nowych imion nadawanych uczestni-
kom pojawiają się na przykład: Cerber, Pianista, 
Karmazynowa Królowa, Chory Zdrajca.... Tym 
nazwom dziwią się sami uczestnicy, nie potra-
fią się do nich przyzwyczaić. Przyzwolenie na 
odebranie imienia, wydające się początkowo 
jedynie wyrachowanym działaniem mającym 
przynieść wymierny rezultat w postaci nagro-
dy pieniężnej, sprawia, że uczestnicy wpadają 
w telewizyjną machinę i zostają przez nią znisz-
czeni. Degradacji ulegają relacje między nimi, 
ich przeszłość jest fałszowana, a wizerunki wy-
korzystywane zgodnie z zachciankami  
publiczności. Dalsze wypadki dążące do po-

Kilka scen opiera się na improwizacjach 
aktorskich. 

Tak, są tam takie momenty, które reżyserka 
postanowiła zostawić aktorom. Uważam, że to 
bardzo dobra decyzja, bo oni sami wypełniają 
pewne momenty tak, jak czują i chcą. 

Wyobraź sobie, ze siadasz do tego tematu 
jeszcze raz. Są jakieś wątki, które tym ra-
zem byś inaczej zrealizował?

Nie, jestem zadowolony z obecnego kształtu 
tekstu i spektaklu. Na pewno chciałbym tam 
wiele rzeczy rozwijać. Szczególnie epizod ak-
torski Zapolskiej i wszystko, co było związane 
ze zmieniającą się recepcją jej twórczości. Są to 
dwa wątki, o których można byłoby zrobić osob-
ne spektakle. Nam udało się je trochę ograni-
czyć, zostały z nich po dwie, trzy sceny, tropy. 

Podczas tej „dziennikarskiej” pracy, po-
znawania tematu – który wątek stał się dla 
Ciebie najbardziej fascynujący? Nad któ-
rym spędziłeś najwięcej czasu?

Dla mnie najbardziej poruszająca jest oś jej 
życia. Nieustannie pojawiająca się świadomość 
śmierci w różnej skali – czasem chodzi o zwykłe 
choroby, innym razem o sprawy bardzo ważne. 
To zmaganie się jest niezwykle metaforyczne, 
Zapolska z ciałem walczyła całe życie. Jedno-
cześnie walczyła jako artystka o uznanie, głos 
– prawo do własnego głosu. To jest bardzo poru-
szające. Jednak ona nie byłaby sobą, gdyby nie 
głos kontrujący te wszystkie sprawy. Nie należy 
zapominać o tym, że była hipochondryczką. 
Nie potrafiła żyć bez choroby i nawet kiedy była 
zdrowa, zawsze coś sobie znalazła. Trop choro-
by, który jest bardzo życiowy, zaczepiony w cie-
le, powiązany jest w jej życiu ze zmaganiem się 
z własną twórczością. 
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stawienia żon przeciwko mężom i odwrotnie, 
są przez autora konstruowane za pomocą wolt 
dramaturgicznych, niespodziewanych zwrotów 
akcji i stopniowego ujawniania prawdy, która 
jednak zawsze może okazać się kłamstwem, 
zresztą jak wszystko w tym sztucznie stwarza-
nym świecie. 

Czytanie wyreżyserowane przez Michała 
Siegoczyńskiego było trzecią z kolei prezentacją 
finałowych sztuk Gdyńskiej Nagrody Dramatur-
gicznej i rozbudowane zostało niemalże do wy-
miaru pełnego spektaklu. Reżyser zdecydował 
się na użycie medium wideo, co zasugerował au-
tor tekstu w didaskaliach dramatu. Wydaje się, 
że jest to krok konieczny do wystawienia sztuki 
Zawady. Zapośredniczenie obrazu przez kame-
rę, projektor i ekran, a także pokazanie spek-
trum manipulacji, jakim może zostać poddane 
każde nagranie, koresponduje ze złowrogą wizją 
medium telewizji wykreowaną w dramacie. 

Warto jednak zauważyć, że nie tylko prze-
mysł medialny jest w tekście poddawany kryty-
ce. Widownia jest istotną częścią tej zabójczej 
machiny. Jej ciemne instynkty, chęć wystawiania 
uczestników na próbę bądź zupełny brak zainte-
resowania ich losami zostały wydobyte również 
w czytaniu, w którym aktorzy nieznajdujący się 
akurat na scenie zasiadali wśród festiwalowej 
publiczności i z jej pozycji krzykiem lub okla-
skami wyrażali swoje emocje. To silna i wpływo-
wa grupa, która nie tylko odbiera treści płynące 
z telewizji, ale poprzez swoje zaangażowanie 
staje się motorem funkcjonowania kontrower-
syjnego programu. 

Podczas spotkania z Jackiem L. Zawadą  
i Michałem Siegoczyńskim, które tradycyjnie 

już poprowadził Łukasz Drewniak, porusza-
no kwestię gatunkowego rodowodu Ogrodów 
chwały, sugerowano pokrewieństwo ze sztukami 
Neila LaBute’a czy The Jerry Springer Show, pro-
gramu, na podstawie którego powstał spektakl 
Jerry Springer The Opera. Autor odżegnywał się 
jednak od tych inspiracji, zwracając uwagę na 
istniejące w rzeczywistości rozmaite programy, 
które każą zastanawiać się zarówno nad moty-
wacjami uczestników, którzy zgłaszają się, by 
w nich wystąpić, jak i publiczności gromadzącej 
się przed telewizorami. 

W odpowiedzi na jedno z pytań Zawada 
ujawnił swoją metodę pracy nad tekstami dra-
matycznymi, którą wypracował w oparciu o swój 
zawód aktora. Zdradził, że tekst sztuki powsta-
wał z jego własnych aktorskich improwizacji, 
w których odgrywał rolę kolejno każdej postaci, 
spisując tekst „na żywo”, po wypowiedzeniu go. 
To interesujący i, jak mi się wydaje, rzadki mo-
del pracy autora nad tekstem dramatycznym, 
który jako „żywe słowo” istnieje już w momencie 
tworzenia sztuki.

Zuzanna Berendt

Gdyńska NaGroda dramaturGiczNa

Jacek L. Zawada
Ogrody chwały
reżyseria: Michał Siegoczyński
występują: Beata Buczek-Żarnecka, Marta Her-
man, Dorota Lulka, Agata Moszumańska, Paweł 
Klowan, Rafał Kowal, Marcin Miodek, Krzysztof 
Prałat, Maciej Wizner, Mirosław Zbrojewicz

Trzy wolne do Zapolskiej

W dzisiejszym numerze wracamy do formuły mini-wywiadu: „trzech szybkich do”, znanej czytelni-
kom z numerów „Fory Novej” sprzed lat. Z myślą o naszej dzisiejszej respondentce, zmieniamy jednak 
formę z trzech szybkich na trzy wolne. Zapraszamy na rozmowę z Gabrielą Zapolską!

Fora Nova: Co wolno?
Gabriela Zapolska: Wolno mówić prawdę tak, żeby dotarła.
Gdzie Pani mieszka?
Za Polską, na lewo.
Czy uważa Pani, że najważniejsze jest to, co ma się w środku?
Tak, mój tasiemiec się zgadza.



8

d     F e l i e t o n

Gazetę Festiwalową redagują TEATRALIA (teatralia.com.pl) w składzie:
Zuzanna Berendt, Ula Bogdanów, Anna Kołodziejska, Agnieszka Misiewicz (redakcja), Natalia Osińska,  
Anna Petynia, Joanna Żabnicka (korekta)
opracowanie graficzne: Monika Ambrozowicz; łamanie: Katarzyna Lemańska
kontakt: poznan@teatralia.com.pl

A: Zabiję tego Pirandella za takie pomysły. 
Słucham, co pan na dziś przygotował?
B: Ciekawostkę przyrodniczą, zgoła 
dramatyczną.
A: No to słuchamy.
B: Karp.
A: No, proszę, proszę.
B: Karp. Jedyne zwierzę, które nie mówi 
w Wigilię. 
A: Nie jestem pewna, czy pan się do tej roli 
nadaje.
B: No jasne. Tylko się naśmiewa ze mnie 
i przedrzeźnia.
A: Jeśli pan nie ma nic do powiedzenia, to raczej 
radzę szukać innej pracy.
B: Aha. A można mnie raz chociaż posłuchać?
A: No dobrze, proszę mówić samemu. Zrobiłam 
panu miejsce.
B: Tutaj?
A: Tak.
B: Ale co mam powiedzieć?
A: No nie wiem. Proszę zareklamować pańską 
postać.
B: [ ]
A: No, proszę dalej, nie mamy całego dnia.
B: Ale jakiś czas już jest?
A: Wigilia, zdaje się.
B: A miejsce?
A: Przed panem, jak na talerzu. Ale 
w dzisiejszych czasach to już nie jest warunek.
B: Mogę teraz?
A: Tak.
B: Tu?
A: Jest pan bardzo staromodny z tą dbałością 
o czas i miejsce akcji. Coś jeszcze chce pan 
zaprezentować?

B: To wszystko.
A: Dziękuję, odezwę się do pana. Następny 
proszę!

***

A: Pan wciąż tu?
B: Tak, czekałem tu, żeby się pani do mnie 
odezwała. Możemy przejść na „ty”?
A: Możemy.
B: To jak, dasz mi tę rolę?
A: Myślałam, że chcesz występować.
B: A mogę pisać?
A: A potrafisz?
B: Tak.
A: Tak jak mówić?
B: No przestań.
A: To zaczynaj. 
B: A wiesz, że to już wystarczająca sytuacja, by 
o niej napisać?
A: Wiem.
B: A wiesz, że to może być początek choroby 
psychicznej?
A: Wiem, ale lepiej, żebyś zrobił z tego dramę 
psychologiczną.
B: Wiesz, że nie mogę, to byłoby przekłamanie.
A: Wiem.
B: To jak: zgadzasz się, żebym zaczął?
A: Tak.
B: Dajesz mi wolna rękę?
A: Cała jest twoja.
B: A długopis?
A: Weź swój, będziesz zwięźlej pisać.
B: Ma być krótko?
A: Treściwie. Taka jest zasada. Powodzenia.

Joanna Żabnicka

CASTING NA BOHATERA DRAMATU  
WOBEC ŚMIERCI AUTORA


