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Piotr Ziniewicz, reżyser, dramaturgrocznik 1969

Szukając polskiego współczesnego dramatu trafiłem na twórczość Szymo-na Bogacza, a jego dramat W imię ojca i syna od pierwszej chwili zachwy- cił mnie. Znalazłem w nim to wszystko, czego, jako reżyser, oczekiwałem  od dramatu. Obecnie, pracując nad tym tekstem w Teatrze im. S. Żeromskie-go w Kielcach, z każdym dniem utwierdzam się w przekonaniu o wyjątkowej wartości humanistycznej tego utworu. Jego najważniejszą zaletą jest,  w moim odczuciu otwarta forma. Temat śmierci ojca i za jego pośrednic-twem oswajanie tabu śmierci autor realizuje w formie tragigroteski wyjątkowo wrażliwie i umiejętnie godząc ze sobą wymiar metafizyczny, przestrzeń sacrum z autoanalizą w sposób bezpośredni odnoszącą się do kompleksu i mitu Edypa i elementarnych zjawisk psychoanalizy.  Co jednak jest szczególnie dla mnie istotne, tekst ten niesie w sobie ogromny potencjał komizmu, jest dowcipny i bogaty w zaskakujące rozwiązania  i skojarzenia. Ma delikatną tkankę fabularną i otwartą formę, przez co stwarza szansę na niejednoznaczną interpretację. Temat sam w sobie jest uniwersalny, a sposób traktowania go przez autora - okolicznością jest pogrzeb ojca bohatera - otwiera wyobraźnię  i uruchamia emocje. Zarówno twórców, jak i odbiorców spektaklu.

Szymon Bogacz
rocznik 1976

luty 2010 – nominacja do dolnośląskiej 
nagrody kulturalnej WARTO w kategorii 
literatura za książkę „Koło kwintowe”
czerwiec 2009 – premiera książki „Koło 
kwintowe” – wydawnictwo WAB
maj 2009 – sztuka „W imię Ojca i Syna” w 
finale ogólnopolskiego konkursu o Gdyńską 
Nagrodę Dramaturgiczną
listopad 2008 – sztuka „Dekonstrukcja” – 
wyróżnienie w konkursie dramaturgicznym 
IV Forum Współczesnego Dramatu "Lustro. 
Obraz. Iluzja" w Łodzi (w finale konkursu 
także druga jego sztuka „Wschód. Południe. 
Zachód. Północ”)
luty 2008 – sztuka „(Nie)ludzkie dzienniki” – 
zakwalifikowanie do drugiego etapu ogólno- 
polskiego konkursu o Gdyńską Nagrodę Dra- 
maturgiczną
grudzień 2007 – sztuka „Trójkąt” – 
wyróżnienie w VII edycji konkursu na dra-
mat współczesny na Festiwalu Targów No-
wej Dramaturgii w Radomiu
listopad 2007 – słuchowisko „Trzech 
mężczyzn w różnym wieku” – wyróżnienie 
w konkursie dramaturgicznym III Forum 
Współczesnego Dramatu "Lustro. Obraz. 
Iluzja" w Łodzi
lipiec 2007 – Sztuka Dialogu w Lublinie – 
Warsztaty Laboratorium Dramatu.

październik 2006 – Teatr Współczesny 
w Szczecinie – czytanie sztuki „Wariacje 
Międzyludzkie” 
lipiec 2006 – publikacja sztuki „Wariacje 
międzyludzkie” w miesięczniku Dialog
maj 2006 – czytanie sztuki „Wariacje 
międzyludzkie” na Heidelberger Stuckemarkt 
06 – Das Uraufführungsfestival & Forum 
junger Autoren (Festiwal Prapremier i Fo-
rum Młodych Autorów) w Niemczech
marzec 2006 – sztuka „Wariacje między-

ludzkie” – III nagroda (I i II nie przy- 
znano) za najlepszą sztukę współczesną  
w konkursie zorganizowanym przez Na-
rodowy Teatr Stary w Krakowie i miesięcz-
nik Dialog (2006)
od 2004 roku – pisze i publikuje 
opowiadania w: opowiadania.pl, miesię-
czniku internetowym Apeiron Magazine, 
miesięczniku Arszenik, Broszurze Literac-
kiej)
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Kiedy naprawdę

przestajesz być dzieckiem…

Jedno jest pewne: sztuka Szymona 
Bogacza „W imię ojca i syna” zmusza widza 
do szczerości i szeregu wyznań: „tak, boję 
się śmierci”, „tak, boję się niewygodnych 
pytań”, „tak, boję się intymności”, „tak, nie 
jestem panem swego losu”, „tak, pozwalam, 
by drobiazgi zawładnęły moim życiem 
tak bardzo, że nie wiem, jak ważni są dla 
mnie bliscy ludzie”, „tak, często pokrywam 
swoją słabość arogancją, wulgarnością, 
obojętnością”, „tak, nie umiem powiedzieć 
„kocham”, gdy jest na to czas”, „tak, 
chcę na zawsze pozostać dzieckiem”. 
Bogacz pisze o odczuciach uniwersalnych, 
międzypokoleniowych, emocjach, które 
pewnego dnia przyjdą do każdego, czy tego 
chcemy, czy nie. Bo przecież prędzej czy 
później znajdziemy się w sytuacji głównego 
bohatera. I też będziemy musieli oswoić 
czyjąś śmierć, by móc żyć dalej.

Śmierć sprawia, że nagle czas się 
zatrzymuje. Oto bowiem stykamy się z czymś 
nieodwracalnym i nienaprawialnym. Śmier-
ci nie da się przecież nie zauważyć. Nie da 
się jej ominąć i nie zareagować, udać, że jej 
nie ma, nigdy nie było i nie będzie. Zwłaszcza 
TEJ ŚMIERCI, śmierci osób najbliższych. To 
ona sprawia, że bezpowrotnie odchodzą 
emocje, słowa wypowiedziane i pomyślane, 
poczucie bliskości i bezpieczeństwa, uczu-
cia prawdziwe, które nigdy nie podlegały 
fałszowi dorosłości, nasze małe i wielkie 
tajemnice. Odchodzi ważna część nas sa-
mych. Zostają tylko wspomnienia, czasami 
głupie i niechciane, czasami bolesne i wstyd-
liwe, pod wpływem śmierci traktowane 
jednak wyjątkowo. Śmierć rodziców jest 
prawdziwym końcem etapu bycia dziec-
kiem. W tej sztafecie przejmowanie pałeczki 
nie podlega negocjacjom. O takiej właśnie 
śmierci Szymon Bogacz stworzył swą 
wyjątkową i mądrą opowieść…

Sztuka „W imię ojca i syna” jest literackim 
oswajaniem śmierci, oswajaniem słowem, 
czyli tak, jak człowiek potrafi najlepiej. 
Co stoi za tymi słowami? To, co wszyscy 
doświadczający bólu odejścia rodziców 
znakomicie znają: rozmowa ze sobą, 
rozmowa z nieżyjącym, wreszcie szczera, 
wreszcie taka, w której nie ma tematów 
tabu i na którą mamy czas. Przywoływanie 
wspomnień z dzieciństwa, z ostatniego 

spotkania, ukazywanie siebie na tle sieci 
relacji rodzinnych, odszukiwanie własnej 
tożsamości. Niedające się wyjaśnić zdumie- 
nie, że nie potrafimy zaakceptować prze-
mijania, słabości, nieporadności związanej 
z chorobą  i starością.  Zaskoczenie, że 
wszystko, o co zabiegamy, staje się mało 
ważne, gdy przychodzi ONA, prawdziwa pani 
naszego losu. I bunt wszechogarniający. 
Przeciw śmierci. Przeciw niedoskonałości 
ciała. Przeciw naturze bezlitośnie odsła-
niającej naszą kruchość. Przeciw chorobie 
kpiącej z ludzkiej intymności i godności. 
Przeciw niemożności przyznania się do 
miłości i bliskości, gdy jeszcze jest na 
to czas. Gdy ktoś nasze słowa jeszcze 
słyszy. Paradoksalnie to śmierć właśnie 
uświadamia nam, że tkwimy w zaklętym 
kręgu życia, a wyjście z niego jest tylko 
jedno. 

Utwór Szymona Bogacza pokazuje 
poszczególne etapy zetknięcia się z umie-
raniem. Niedowierzanie, tłumaczenie, bunt, 
rezygnacja…. niepokój, że zostaliśmy sami 
… i biegniemy w sztafecie, w której nie ma 
wygranych.

Marzena Marczewska

Nie wierzyłam

Że odejdziesz

Że możesz mi to zrobić

Tak po prostu

Bo rak

Że odejdziesz i nie wrócisz

Że będziesz leżeć

Jak Cię ubrałam

Zapomniałam

Zapomniałam o ustach

Usta lubiłaś mieć umalowane

Zapomniałam

A przecież pamiętam zapach 

Twojej szminki

Twoja szuflada pachniała 

Twoją szminką

Ubrania zostały

Po co rzeczy

Tyle rzeczy zostało

Mamo

Z próby
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te MIKOSA ELEMENTARZ TEATRALNY

T
Nie Grecy, nie Szekspir, nie Molier, nie Sło- 
wacki, nie Czechow, Craig, Brecht, ni Kantor. 
Żaden z nich, ani też żaden inny z dzie-
siątków tysięcy wielkich i małych ludzi sce-
ny nie doczekał tego, co stało się naszym 
udziałem. Tak, to właśnie w naszych cza-
sach teatr, mimo ponurych proroctw o jego 
upadku, opanował wreszcie cały świat. 
Że tak się stanie, podejrzewał Szekspir, 
wypowiadając słynne, acz przedwczesne 
słowa o tym, że cały świat jest sceną, a lu-
dzie na tej scenie aktorami. Wtedy jednak 
oprócz sceny i teatru jeszcze coś było, teraz 
nie. Każde dziecko wie, że grać kogoś, to 
inaczej kogoś udawać, a dziś udają wszyscy 
i wszędzie. Przesadzam? Zapraszam więc, 
drogi czytelniku, na krótki spacer. Zanim się 
na niego udamy, proponuję sprawdzić, jaka 
pogoda czeka za oknem. 
Udało się! Akurat, kiedy włączyliśmy 
telewizor, rozpoczął się spektakl pod 
tytułem „Prognoza pogody”, z prezenterem 
w roli głównej. Choć miernej postury, 
tęgi to aktor. Przez trzy minuty występu 
jest w stanie zagrać wyż, niż, skłębić się 
trzykrotnie jak Katrina i na koniec huknąć 
dowcipem jak gromem z jasnego nieba. Po 
obejrzeniu prognozy jeszcze pewnie przez 
moment zatrzymamy się przy reklamie,  
w której dwa animowane kawałki kiełbasy 
będą grały przed nami, że największym dla 
nich szczęściem jest zostać pożartym przez 
człowieka.
Wyjdźmy na schody. Tu chwila odpoczynku 
od teatru? Gdzieżby znowu: materiał,  
którym wykończono naszą klatkę schodową, 
udaje marmur, na ulicy, która imituje arterię 
komunikacyjną  wielkiej metropolii Cyganka 
udająca przed nami, że zna przyszłość, 
stara się wróżyć z dłoni.
Spotykamy znajomego. – Cześć, jak się 
masz? – pyta i udaje wielkie zainteresowanie 
odpowiedzią, ale przecież ona zupełnie go 
nie interesuje, bo dobrze wie, że i tak nie 
powiemy, co z nami dzieje się naprawdę.  
Wszędzie teatr.  Mijamy sztuczne choinki, 
które pozostały jeszcze po świętach na 
wystawach i czterdziestu świętych Mikoła-

jów, z których każdy zapewnia nas - bez 
specjalnego przekonania - że jest tym praw-
dziwym. 
Spacer wśród tandetnej scenografii tak 
nas zmęczył, że wchodzimy na chwilę 
do kawiarni. Kawiarnia to szczególna, 
przeznaczona dla ludzi, którzy kochają 
książki. Co prawda nie można tych książek 
kupić, ale można do woli się im przyglądać. 
Pytamy kelnera, czy można, sięgnąć po 
którąś z nich. – Szef tego nie lubi, może 
pan być rozczarowany – słyszymy uprzejmą 
odpowiedź. To oczywiście nas dziwi i porusza 
wrodzoną nutkę przekory. Czemu mamy być 
rozczarowani, skoro na półce jest Hegel, 
Kant, Nietzsche. Niby nie do czytania przy 
kawie?
Kiedy kelner znika na zapleczu, sięgamy 
zdecydowanym gestem do prawdziwej 
krynicy mądrości… Niestety, on miał rację! 
Książka wyciągnięta z biblioteczki okazuje 
się atrapą, a właściwie uciętą w pionie, 
tak żeby zmieścić się na płytkiej półce, pół-
książką.
Spoceni z wrażeń sięgamy do gazet: tu  
w świecie twardych newsów, jest przecież 
prawdziwe życie. I czytamy. Że całe te 
obietnice Amerykanów, którzy mieli nas 
chronić przed niebezpieczeństwem za po-
mocą tarczy rakietowej, to pic na wodę, 
oni tylko przed nami grali, a zamiast tarczy 
mieli zamiar dać marne imitacje. Czytamy  
o naszych czołowych politykach: jedni 
drugich nazywają nędznymi komediantami 

na państwowej scenie, tworzą „listy posz-
lak” świadczących o tym, że ich adwersarz 
jest aktorem, a nie politykiem (autentyk!),  
prężą się przy tym i mówią z namaszcze-
niem o własnej prawdzie. Za chwilę, z rów-
nym przekonaniem głoszą inną prawdę, zaś 
z tymi, z którymi miało ich przed chwilą nic 
nie łączyć, układają ręka w rękę następne 
medialne widowisko.
Gdzie się schronić przed tym totalnym, 
marnym w gruncie rzeczy teatrem? 
Najprostsza odpowiedź – do teatru, który 
nie udaje, że nim nie jest, ba nawet sam 
tak się nazywa. Kiedy jednak już tam się 
schowamy, wyobraźmy sobie, co by się 
stało, gdyby wszyscy i wszystko wokół nas 
było autentyczne.
Wyszlibyśmy więc z teatru do kawiarni,  
a tam z gazety dowiedzielibyśmy się, od 
a do zet, kim naprawdę jest polityk, na 
którego głosowaliśmy. Wyciągając prawdzi-
wy tom Hegla z kawiarnianej półki, 
zobligowani bylibyśmy, żeby go rzeczywiście 
czytać. Spotkanemu znajomemu na pyta- 
nie co słychać, przedstawilibyśmy listę 
ostatnio doznanych dolegliwości i rozcza-
rowań. 
I tylko ta prognoza pogody w telewizorze 
może byłaby nie taka zła, bo zamiast 
gwiazdorskiego tańca prezentera, mielibyś-
my prawdziwe, sprawdzone w samym 
Niebie informacje.

Marek Mikos, krytyk teatralny
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Odnalezienie ojca

 To ciało dźwiga nas nie żądając zapłaty, jak ocean dźwiga kłody, ale pewnego dnia ciało zaczyna 

niecierpliwić się swoją własną energią i uderza w głazy, wypychając na powierzchnię małe kraby pływające 

dookoła.

 Ktoś stuka do drzwi i wchodzi, nim zdążymy się ubrać. Żąda, żebyśmy poszli z nim przez wietrzne 

i zadeszczone ulice do ciemnego domu.

 Pójdziemy tam, mówi ciało, i odnajdziemy ojca, któregośmy nigdy nie znali, a który błądził wśród 

śnieżnej zawiei tej nocy, kiedy przyszliśmy na świat, a potem stracił pamięć i żył w stałej tęsknocie za 

dzieckiem raz tylko zobaczonym…

 kiedy był szewcem, kiedy był pastuchem w Australii, kucharzem w restauracji, dorabiającym 

malowaniem mieszkań nocami.

 Zobaczysz go, kiedy zapalisz lampę. Siedzi tam za drzwiami. Ma ciężkie brwi i takie lekkie czoło, 

samotny w swoim ciele, czekający na ciebie.

Robert BLY

JADĄC PRZEZ OHIO I INNE WIERSZE

Państwowy Instytut Wydawniczy, 

Warszawa 1985
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Ze śmiercią są same kłopoty. Pozornie 
wszyscy wszystko wiemy na jej temat, ale 
tak naprawdę nie wiemy nic. Stajemy wobec 
niej bezradni, jak syn ze sztuki Bogacza.

Kłopot zaczyna się od tego, że w gruncie 
rzeczy większość z nas raczej woli nie mówić 
poważnie o śmierci. No bo, założywszy 
nawet, że ona jest, po co to roztrząsać? 
Z punktu widzenia żyjących śmierć jest 
sporym skandalem: żaden z żyjących nie 
może potwierdzić na własnym przypadku 
jej istnienia. Ba – każdy, z kim możemy 
o niej mówić żyje, a więc poniekąd jest 
nieśmiertelny, bo przecież, odkąd żyje, 
nigdy nie umarł. To może tej naszej śmierci 
w ogóle nie ma i jest tylko wyłącznie 
cudza? Tak mniej więcej twierdzi zbiorowy 
umysł kultury masowej i jeżeli już mówi  
o śmierci, to w kategoriach sensacji, jakie-
goś show, czegoś, czego znowu udało nam 
się uniknąć i oby tak dalej.
My, podpowiada głos popkultury, zajmijmy 
się raczej swoją nieśmiertelnością: 
kształtowaniem własnych bicepsów albo si- 
likonowych wdzięków, likwidacją zmarsz- 
czek i zbędnej tuszy, radością czerpania  
uciech z żywota. A jak już obok nas umrze 
ktoś bliski, to nie róbmy z tym zbęd- 
nych ceregieli, otwierania trumny, rozpamię 
tywania zmarłego, tylko szybko go pogrze- 
bmy, chwilę pożałujmy i bezzwłocznie wra-
cajmy do spraw swojej nieśmiertelności…

Szymon Bogacz wybiera inną drogę. Trum-
nę ojca, który jest jednym z tytułowych 
bohaterów sztuki, pozostawia szeroko 
otwartą. Synowi, który jeszcze przedwczo-
raj, podobnie jak przez pięć ostatnich lat, 
nie miał czasu odwiedzić rodziców, każe 
nad tą trumną na chwilę się zatrzymać.
Czy jest możliwy dialog ze zmarłym? To 
kwestia wiary albo jak w sztuce Bogacza – 
wyobraźni. Nie rozstrzygając więc religijnej 
kwestii, czy istnieje życie pozagrobowe, 
każe mówić zmarłemu ojcu jako tworowi 
wyobraźni syna. 
W taki oto sposób zasadniczy wymiar tej 
sztuki to rozmowa mężczyzny z samym sobą 
o kimś, bez kogo by go nie było. Tłem dla 
tej rozmowy są zdarzenia, które następują 
po śmierci ojca, a także fantazyjne sceny  
z udziałem obojga rodziców. Sztuka skrojona 
jest jak solidna kartoteka relacji ojcowsko-

synowskich, nie zabrakło więc w niej nawet 
obrazu poczęcia bohatera.
O co można zapytać siebie w obliczu 
śmierci ojca? Z pewnością o nią samą, 
nieuchwytną, majestatyczną, groźną, ale też 
i banalną. Ojciec, który poniekąd ją repre-
zentuje, jest więc Bogiem w dmuchanym 
fotelu, sędzią wymierzającym karne razy 
pasem, panem i władcą walczącym ze 
swoim synem o elektryczną zabawkową 
kolejkę, czy trochę większym chłopakiem 
zaciągającym u swojego dziecka dług na  
20 złotych. I dobrodusznym facetem, 
którego się opuściło pięć lat temu na 
zawsze idąc własna drogą.
Spotkanie ze śmiercią ojca jest też jednak 
spotkaniem ze śmiercią własną. Kiedy się 
coś takiego przeżyło, nie można już udawać, 
że jej nie ma, choćby była nawet najbar-
dziej bezkształtna, tępa i nieuchwytna.  

Niemożliwe

Z próby
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Ona już jest w nas do końca, nawet gdyby  
po pogrzebie i stypie miała się gdzieś głę-
boko ukryć i zapaść w sen, przed następną 
kośbą. Zauważona, potrafi się odwdzięczyć, 
a tą odwdzięką wcale nie jest nieutulona 
rozpacz, niezgoda, czerń. Prezentem, który 
daje śmierć kogoś bliskiego, jest oświetlenie 
naszego, wciąż trwającego życia, zwrócenie 
choćby na moment uwagi, co w nim ważne, 
a co niewarte niepotrzebnego zadęcia. 
I syn w sztuce Bogacza taką naukę od 
śmierci dostaje. Jak zwykle za późno. Już 
nie powie żywemu ojcu tego, co chciał mu 
zawsze powiedzieć, już nie przekona go do 
siebie, nie zmieni niczego, co do tej pory 
w życiu zrobił. Nie zamieni wstydu uczuć  
w relacjach z nim, a może nawet z kim-
kolwiek innym na emocjonalne otwarcie. 
A jednak to „za późno”, zawsze obecne 
w chwili śmierci najbliższej osoby, jest też 

w swoisty sposób „w samą porę”. Jest 
otrzeźwieniem człowieka zagonionego za 
życiem, szansą by powrócił do początku.
„W imię Ojca i Syna” bierze tytuł od słów, 
jakie chrześcijanie wypowiadają kreśląc 
znak krzyża, żegnając się. Przeżegnać się 
można na początek i koniec modlitwy, 
odganiając złe duchy i myśli, mówiąc o rze-
czach najważniejszych, rozpoczynając lub 
kończąc ważne dzieło. Wszystko to znalazło 
się w jakiś sposób w tej sztuce-modlitwie, 

w której Bóg jeszcze nie nadszedł, choć 
może jest oczekiwany. Na razie dominuje 
pustka, słowa ważne obok banalnych, 
wywoływane przez syna w imię ojca i swo-
im. Także zdziwienie. Z tego zdziwienia rodzi 
się dopuszczenie myśli, że świat, w jakim 
przyszło żyć śmiertelnikowi jest taki, jaki 
jest. A to już początek poznania

 Jan K. Kossek

Niemożliwe

Z próby

Z próby

umarł?
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 Istniejące do naszych dni tradycyjne 
kultury cechują się obfitością ojca. W tzw. 
tradycyjnych kulturach wiele osób zastępuje 
ojca w jego zadaniach w stosunku do 
młodych mężczyzn. Wujowie rozluźniają 
dyscyplinę dotyczącą synów, uświadamiają 
ich odnośnie kobiet. Dziadkowie przekazują 
im mity i opowiadania. Wojownicy uczą ich 
obchodzenia się z bronią oraz karności, 
starcy-rytuału i duszy: wszyscy oni pełnią 
funkcję honorowych ojców. 
    Bruno Bettelheim zauważył, że większości 
tradycyjnych kultur nie dotyczy Freudowska 
wersja nienawiści ojciec-syn. Nieme na-
pięcie między ojcami a synami, uznane 
przez Freuda za zjawisko powszechne  
i oparte na zazdrości seksualnej, było raczej 
typowe, zdaniem Bettelheima, głównie dla 
środowiska Wiednia końca XIX wieku.
 W większości plemiennych kultur ojców 
i synów łączy stosunek pełnej wzajemne-
go zainteresowania tolerancji. Syn musi 
się wiele nauczyć, a więc ojciec spędza  
z nim wiele godzin  na wyrabianiu grotów 
do strzał, naprawianiu dzid czy śledzeniu 

wyimaginowanego zwierzęcia. Kiedy ojciec  
i syn spędzają razem dużo czasu, co w nie-
których przypadkach zdarza się i dzisiaj, 
starsze ciało, jak moglibyśmy powiedzieć, 
przekazuje młodszemu substancję przypo-
minającą pokarm.
 Według współczesnego sposobu myślenia 
wymiana między ojcem a synem powinna 
być określona raczej jako upodobnianie się 
postaw, jako naśladownictwo. Ja jednak 
uważam, że dochodzi tu do pewnej wymiany 
materialnej, jakby komórki pobierały 
bezpośrednio określoną substancję. Ciało-
nie umysł- syna otrzymuje, a ojciec daje ów 
pokarm, przy czym wymiana ta odbywa się 
poza świadomością. Uzdrowicielski efekt 
pochodzi nie z nakładania samych rąk, lecz 
z całego ciała ojca. Komórki syna otrzymują 
porcję wiedzy na temat natury dojrzałego 
męskiego ciała. Młodsze ciało dowiaduje 
się, na jakich częstotliwościach funkcjonuje 
męskie ciało. Zaczyna chwytać melodię, 
jaką nucą komórki dorosłego mężczyzny, 
i rytm, w jakim tańczą urocze, wytworne, 
smutne, odważne, trochę zawstydzone 
męskie molekuły.

 Podczas długich miesięcy spędzonych 
przez syna w ciele matki jego ciało nastawiło 
się na żeńskie częstotliwości: dowiedziało 
się, w jaki sposób nadają komórki kobiety, 
kto komu podlega w tym akustycznym polu, 
jakie zwierzęta przebiegają przez porosłą 
bujną trawą polanę, czego ciało słucha 
wieczorami, jakie są górne i dolne granice 
lęku. Jak znakomitym odbiornikiem wyższych 
i niższych częstotliwości głosu matki zo-
staje, przed urodzeniem i po narodzinach, 
ciało syna! Syn albo nastraja się na tę czę-
stotliwość, albo umiera.
 Teraz, stając wobec ojca, gdy naprawiają 
ostrza strzał czy pługi albo czyszczą tłoki z sil-
nika czy też zajmują się szczeniącą się suką, 
ciało syna ma możność nastrojenia się na 
nowo. Powoli struny ciała syna zaczynają 
odbierać sygnały wysyłane przez surowe, 
czasem wymagające, pełne cierpkiego hu- 
moru, bezceremonialne, niecierpliwe, upar-
te, prące naprzód, kochające ciszę starsze 
męskie ciało. Zarówno męskie, jak i żeńskie 
komórki grają wspaniałą muzykę, ale syn 
powinien odbierać nie tylko żeńską, ale 
również męską częstotliwość.
 Synowie, którzy nie doświadczyli tego 
przestrojenia, będą odczuwali głód ojca 
przez całe życie. Uważam, że nazwanie tej 
tęsknoty „głodem” jest trafne; ciało młodego 
mężczyzny łaknie soli, wody czy białka, 
dokładnie tak samo jak mózg zagłodzonej 
osoby i dolne partie przewodu trawiennego 
łakną białka. Jeśli nie znajduje, czego mu 
potrzeba, żołądek w końcu pochłonie nawet 
mięśnie. Tacy głodni synowie krążą wokół 
starszych mężczyzn, podobnie jak bezdomni 
krążą wokół kuchni wydającej zupę. 
Podobnie jak bezdomni czują oni wstyd  
z powodu swego stanu, i jest to bezimienny, 
gorzki, nie dający się wymazać wstyd.
 Kobiety nie są w stanie, choćby nie 
wiem jak współczuły swym głodującym 
synom, dostarczyć tej konkretnej brakującej 
substancji. Syn może później starać się 
uzyskać ją od kobiety w swoim wieku, ale 
tego rodzaju próby również nie kończą się 
powodzeniem.

Robert BLY, ŻELAZNY JAN Rzecz o męż-
czyznach, Dom Wydawniczy REBIS, 
Poznań 1993

Zbyt     
mało ojca

Z próby
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Łukasz Ripper, fragment 1
Bohater spał jeszcze snem mocnym, lecz bardzo nerwowym. Gdy się obudził był cały ponapinany i spocony. 

O kurwa – zaklął pod nosem, przypomniał sobie co mu się śniło. Uff… to był tylko sen – syknął do siebie, 

usiadł, oparł się o kolana i przez zamglone jeszcze snem oczy zaczął dopatrywać, w jakiej rzeczywistości się 

obudził. A za oknem znajdującym się przy suficie widział tylko czarne chmury. – A za oknem tylko czarne 

chmury! – powiedział do siebie z niesmakiem, krzywiąc się przy tym niemiłosiernie. – Co za gówno! – 

wymruczał i przypomniał sobie, że ciągle nie ma pracy, w związku z tym nie ma wypłaty, w związku z tym nie 

ma… nie ma niczego... Bezwładnie opadł więc na łóżko, położył ręce na głowie, jakby chciał zasłonić się 

przed całym światem. – Trzeba wstać, trzeba czołem bić – pomyślał w duchu, lecz nie miał siły ani motywacji 

do dalszego działania. Leżąc tak rozmyślał sobie o swoim dziwacznym życiu, a brak pracy i perspektyw, 

niczym zdradziecki postrzał zza rogu, ciągle przypominał mu, że nie wolno się uśmiechać, że nic dobrego go 

nie czeka, że niepotrzebnie się urodził i chętnie sobie za chwilę umrze.

   -   No.. ładnie żeś to napisał, panie narrator.   -   Prawda? Też mi się podoba. No, jak się dzisiaj czujemy bohaterze? Może czas na jakiś bohaterski czyn?

   -  Spierdalaj – powiedział bohater do narratora i tym gestem przyjaźni pożegnali się na czas jakiś.

Andrzej Bursa

Języki obce

Czy twój ojciec pali fajkę?

Tak mój ojciec pali fajkę

Yes, my father smokes the pipe

Powtórz to zdanie

otworzy ci ono

o-

knonaświat

Gdy będziesz siedział na Broadwayu

w barze piękniejszym niż oczy szatana

spytają cię niezawodnie

czy twój ojciec pali fajkę

wtedy odpowiesz z uśmiechem

Yes, my father smokes the pipe

Widzisz

jakie to będzie cudowne

ojca
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Polski dramat współczesny przez wiele lat 
był niedoceniany i prawie niewidoczny na 
deskach teatru. Mówiło się wtedy wprost 
o kryzysie w tej dziedzinie. Jacek Sieradzki, 
redaktor naczelny miesięcznika Dialog, 
wypowiedział się o tej sytuacji następująco: 
Polska dramaturgia ma się źle i stan zapaści 
pogłębia się niebezpiecznie. 
W 2000 roku Polska, oprócz wejścia w ko- 
lejne tysiąclecie, weszła także w erę nowego 
współczesnego dramatu. Pojawiła się bo-
wiem nowa fala pisarzy, którzy tworzyli 
interesujące, odważne sztuki. Jednak, tak 
naprawdę rewolucji w tej materii dokonał 
w 2003 roku krytyk teatralny i dziennikarz 
Gazety Wyborczej – Roman Pawłowski. 
To za jego sprawą, wydano w tym roku 
właśnie pierwszą (!!! od lat 70) antologię 
polskiego dramatu współczesnego. Zbiór ten 
(czyli kultowe już Pokolenie Porno i inne 
niesmacznie utwory teatralne) zwierał 
dziesięć sztuk napisanych przez różnych 
autorów. Większość z tych dramatopisarzy 
ma dziś już ugruntowaną pozycję w świecie 
teatru. Wtedy jednak antologia Pokolenie 
Porno wywoływała gorące dyskusje i bardzo 
skrajne reakcje: od oburzenia do odurzenia. 
Tak czy inaczej, polski dramat współczesny, 
dzięki Romanowi Pawłowskiemu, wyrwał się 
z kręgu ludzi opętanych teatrem (czytających 
co miesiąc Dialog) i dostał się pod strzechy, 
eternity i inne dachy. Książka rozeszła się 
bowiem niczym gorące bułeczki i trzeba 
było ją dodrukować, również dramaty w niej 
zawarte szybko odniosły spory sukces. Tylko 
w ciągu dwóch sezonów teatralnych, po 
ukazaniu się Pokolenia Porno, odbyło się 
ponad 20 premier wykorzystujących dramaty 

zawarte w tej antologii. Jednym słowem 
Pokolenie Porno udowodniło że Polacy nie 
gęsi i swój dramat mają. Szybko ukazały się 
kolejne antologie współczesnego dramatu 
polskiego m. in.: Echa repliki i fantazmaty 
tym razem pod redakcją Małgorzaty Sugiery, 
profesorki i kierownika katedry dramatu 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie 
wydano drugi tom antologii w wyborze 
Romana Pawłowskiego o znamiennym tytule 
Made in Poland, zbiór dramatów TR/.PL. 
Na stałe w teatralny krajobraz wpisały się już 
nazwiska twórców, których dramaty zawarte 
zostały w owych zbiorach. Przede wszystkim 
należy tu wyróżnić Michała Walczaka. Jego 
dramaty zostały wydane niedawno przez 
Panga Pank w formie dwutomowego zbioru 
pt. Podróż do wnętrza pokoju. „To pierwsze 
podsumowanie twórczości najczęściej wy-
stawianego w kraju i zagranicą, współ-
czesnego dramatopisarza polskiego. Jego 
utwory w ostatnich 7 latach zostały prze-
łożone na 14 języków. Na scenach teatrów 
oraz w Teatrze Telewizji powstało ponad 30 
spektakli, cieszących się uznaniem krytyki 
i publiczności” – możemy przeczytać na 
stronie Dramatu współczesnego.
Nie mniej znane nazwiska to Jan Klata, 
Paweł Sala, Ingmar Villqist, Maria Spiss, 
Przemysław Wojcieszek, Paweł Demirski 
czy Szymon Wróblewski. Swoich sił w pi- 
saniu dramatów spróbowała również z po- 
wodzeniem Dorota Masłowska (Dwóch 
Rumunów mówiących po polsku) i Andrzej 
Saramonowicz (Testosteron).
Podsumowując polskich dramaturgów współ- 
czesnych Pawłowski pisze:
Ich forma teatralna nosi cechy rzeczywistości, 

którą próbują opisać: jest poszarpana, 
gorączkowa, często niespójna i nielogiczna. 
Groteska łączy się w nich z tragedią , akcenty 
komiczne z przerażającymi obrazami zła, 
liryka z brutalnym językiem.
Współczesny dramat jest zawieszony 
gdzieś pomiędzy realizmem, a oniryzmem, 
rzeczywistości te często przeplatają się  
i przenikają do tego stopnia, że trudno się  
w nich odnaleźć. 
Ciekawym zabiegiem stosowanych przez 
wielu dramatopisarzy młodego pokolenia 
jest zabawa językiem. Często objawia 
się ona przestawionym szykiem zdania, 
kreowaniem specyficznego slangu, czy 
tworzeniem neologizmów. Zabiegi takie 
stosuje sztandarowa przedstawicielka tego 
stylu w literaturze – Masłowska, możemy 
zaobserwować je również u Walczaka, czy  
u niedawno debiutującego Białym dmucha-
wcem Mateusza Pakuły. 
Nowa dramaturgia przepełniona jest 
szeroko pojętym wyobcowaniem, alienacją 
wobec zastałej rzeczywistości. Na przykład 
u Walczaka w Kopalni będzie to sytuacja 
permanentnego bezrobocia, u Villqista  
w Bez tytułu strach przed AIDS i śmiercią, 
a u Demirskiego w From Poland with love 
nieumiejętność poradzenia sobie w dorosłym 
życiu – rozbieżność między rzeczywistym 
życiem, a modelem, od którego odstają 
bohaterowie tej sztuki.
Dramaturgia młodego pokolenia szybko 
reaguje na zachodzące zmiany, odważnie 
mówi o problemach, łamie tematy tabu  
i konwenanse. To dramaturgia niezgody na 
zastaną rzeczywistość, a zarazem próba jej 
naprawienia.

Agata Kulik

Dramaturgia
niezgody

Z próby
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BIAŁE MAŁŻEŃSTWO
Tadeusz Różewicz
reżyseria Weronika Szczawińska, sceno-

grafia Izabela Wądołowska, asystentka 

reżyserki Dagna Dywicka, współpraca 

scenograficzna Adriana Makarska, reży-

ser światła Marek Kutnik

 Obsada: BIANKA Dagna Dywicka, PAULINA 

Aneta Wirzinkiewicz, MATKA Joanna Kas-

perek, CIOTKA Beata Pszeniczna, BENJAMIN 

Wojciech Niemczyk, OJCIEC Tomasz Nosin-

ski, DZIADEK Dawid Żłobiński

… [Reżyser] zasypuje widza scenami jak 

z wideoklipów. Postacie wygłaszają swoje 

kwestie, często  automatycznie, jak maszyny 

lub raperzy powtarzają sylaby, słowa, 

zdania. Do tego cmokają, ciumkają, jęczą 

tworząc coś na kształt muzyki. Wyginają się, 

robią miny, zastygają w dziwnych pozach, 

wykonują mnóstwo ruchów. Kiedyś można by 

je nazwać  obscenicznymi, ale już lata temu 

Michael Jackson nauczył nas, że chwytanie 

za genitalia to element tańca. Jeśli kogoś 

obrusza pocieranie podbrzusza i wąchanie 

palców przez aktorkę, to rzeczywiście na 

Białe małżeństwo nie powinien iść, bo taką 

scenę zobaczy.

 Aktorzy sprawiają wrażenie jakby świetnie 

się bawili na scenie. Swoje lekcje odrobili 

bardzo starannie i w szkole teatralnej 

na pewno dostaliby za etiudy piątki. Nie 

powstał jednak z nich spójny spektakl. Pani 

reżyser trzeba jednak oddać, że bardzo i to 

dosłownie, rozruszała kielecki zespół. Być 

może był w tym głębszy sens i być może ktoś 

potrafi się go doszukać. Ja go nie znalazłam. 

Mogę jednak polecić kilka scen, kilka gagów 

wywołujących  gromki śmiech.

I jeszcze jedno – nie siadajcie w pierwszych 

rzędach, bo możecie zarobić waginą, 

cyckiem, albo plemnikami. Pluszowymi co 

prawda, ale taki jest posag Bianki.

Lidia Cichocka,  Echo Dnia

Po premierze:
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Spektakl 
„Samotność pól bawełnianych” 

Bernarda M. Koltesa w reżyserii Rado- 

sława Rychcika  znów będzie promować 

polski teatr na świecie. Po wrześnio- 

wych prezentacjach na międzynarodo-

wym festiwalu Time-Based Art. (zorganizo-

wanym przez Instytut Sztuki Współczesnej 

w Portland), po występach w Los Angeles, 

twórcy „Samotności…” wezmą udział  w 

kolejnych światowych festiwalach teatral-

nych, rozpoczynając od festiwalu „Na 

deskach” w Seattle (USA), potem będzie 

Push Festival  w Vancouver (Kanada) oraz 

International Theater Festival w Santiago 

de Chile, najbardziej prestiżowy festiwal 

w Ameryce Południowej. Z Polski, obok 

produkcji naszej sceny, wystąpią aktorzy 

Teatru Dramatycznego z Warszawy ze 

spektaklem „Marylin. Persona” w reż. Krys- 

tiana Lupy, oraz wrocławski Teatr Współ-

czesny ze spektaklem „Oczyszczeni” w reż. 

Krzysztofa Warlikowskiego.

Przekład Marian Mahor, reżyseria Radosław Rychcik, oprawa wizualna Marta Stoces, oprawa muzyczna Natural Born Chillers, 

występują: Dealer – Wojciech Niemczyk, Klient – Tomasz Nosinski     

Następna premiera: luty 2011

Peter Turrini  SŁUGA DWÓCH PANÓW
reżyseria Bartłomiej Wyszomirski,  scenografia Iza Toroniewicz,  

Występują: Dagna Dywicka, Beata Pszeniczna, Zuzanna Wierzbińska, Aneta Wirzinkiewicz,

Mirosław Bieliński, Marcin Brykczyński, Janusz Głogowski, Maciej Pesta, Łukasz Pruchniewicz,

Michał Węgrzyński, Dawid Żłobiński, Inspicjent-sufler – Barbara Sobczyk

USA


