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Słowo wstępne

Myślenia kategoriami gatunkowości nie stymuluje dominująca dziś 
performatyka ani nie podsyca nadmiernie teoria dramatu, literatury,  
teatru. Do dyskusji o gatunkach zachęca przede wszystkim współczesna 
zróżnicowana twórczość dramatyczna, często zaskakująca niekonwen-
cjonalnymi poszukiwaniami, wyraźnie, choć zwykle w niebezpośredni 
lub dekonstrukcyjny sposób, powiązana jednak z tradycją. Transforma-
cje dramatu widziane w perspektywie genologicznej, to proces długo-
falowy i – jeśli dziś z pewnością możemy mówić o przyspieszeniu tego 
procesu – to jednocześnie w tym, co nowe, nie da się przeoczyć śladów 
dawnego. Charakterystyczne dla dzisiejszego (nie tylko teatralnego) 
pisarstwa zacieranie granic między formami gatunkowymi i niega-
tunkowymi, literackimi i pozaliterackimi wyzwala różnokierunkowe 
transgresje oraz rekonfiguracje, sankcjonuje hybrydy gatunkowe czy 
miksty. Odniesienia do gatunkowości można nieraz rozpoznać jedynie 
pod postacią intertekstualnych aluzji i gry z konwencją, albo tropić 
je w formach niestabilnych, tymczasowych, wręcz jednorazowych. 
Przeobrażenia, jakie obserwujemy współcześnie, to kolejny moment 
zwrotny w historycznym procesie – jasne kategorie gatunkowe dawno 
przecież już uległy zachwianiu, a obowiązujące niegdyś różnice  między 
gatunkami, stopniowo unieważniane, teraz zdają się zupełnie tracić 
znaczenie. Można by prowokacyjnie zapytać, czy tradycyjne pojęcie 
gatunku jest jeszcze potrzebne badaczom i krytykom, bo o tym, że dla 
pisarzy przestało być użyteczne, wiadomo od dość dawna.

Dzisiejszy wielokształtny pejzaż gatunków dramatyczno-teatral-
nych stanowi splot wielu czynników. Do najważniejszych zaliczyć 
należy ekspansję nowych współczesnych tematów; nowe narracje 
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historyczne w teatrze i dramacie, związane również z przywróceniem 
głosu pamięci; przemodelowanie struktur przedstawieniowych i narzę-
dzi językowych dramatu, zwłaszcza radykalną dekompozycję dialogu 
i monologu; nowe metody pracy nad tekstem i strategie twórcze (prze-
pisywanie, recykling, New Writing itd.);  wpływ formatów filmowych, 
telewizyjnych, internetowych na dramat; kontaminację i przewartościo-
wanie estetyk; rozpad tradycyjnych kodów kulturowych, wypieranych 
przez mozaikową wielość „języków”. Równie istotny dla modernizacji 
uznanych form dramatycznych jest wzrost roli mediów elektronicz-
nych na teatralnej scenie, znajdujący (mniej lub bardziej) swoje od-
zwierciedlenie w pisanych dla teatru tekstach. Obok wszelkiego typu 
przekształceń i tendencji modernizacyjnych coraz wydatniejsze miejsce 
na tej mapie zdobywa estetyka agatunkowości, szczególnie znamienna 
dla teatru postdramatycznego, którego przedstawienia wykraczają poza 
ramy dramatu.

Życie gatunku (gatunków) wygląda na swoisty paradoks. Na pozór 
nie pierwszoplanowy w praktyce artystycznej dramatopisarzy (nie 
funkcjonuje ani jako tama, która strzeże „czystości”, ani jako wzorzec), 
gatunek pozostaje niezbywalnym – i inspirującym – zagadnieniem 
w myśleniu teoretyków. Mimo swej mgławicowości nie daje się pogrze-
bać przez teoretyczną bezradność, świadczy raczej, że wciąż nie sposób 
z niego zrezygnować w praktykach badawczych. I trudno chyba o lepszy 
dowód aniżeli twierdzenia o zagładzie gatunków (Stanisław Balbus), 
zamieraniu (Dariusz Pawelec), rozważania – na polu teorii literatury 
czy w obszarze dramatu – o chaosie gatunkowym (Dobrochna Rataj-
czakowa). Obwieszczenia o zanikaniu mają nieraz charakter oczywistej 
prowokacji intelektualnej, diagnozy działającej na prawach metafory. 
Analiza rzeczywistości po rozpadzie, uwolnieniu od gatunków – jak 
się okazuje – nie może jednak obejść się bez kategorii i odpowiadają-
cych im desygnatów, przypominających te sprzed „proklamowanej 
śmierci”. Wciąż atrakcyjne opisowo i poręczne w użyciu są stare nazwy 
gatunkowe, nawet jeśli określane nimi formy uległy daleko idącym 
przetworzeniom i/lub multiplikacji. Z kolei wytwarzanie nowych form 
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i nowych terminów nie oznacza definitywnego przecięcia związków 
z przeszłością. Dowodem paradoksalnej żywotności problematyki 
genologicznej mogą być zwłaszcza przekonania o potrzebie reorientacji 
badań i towarzyszące im propozycje innych niż dotychczasowe prób po-
rządkowania (jak na przykład „genologia autorska” Anny Krajewskiej), 
terminologiczne kreacje zarówno pisarzy, jak i badaczy/krytyków, czy 
kulturowa teoria gatunku (Romy Sendyki). Opis niejednoznacznego, 
częstokroć nieomal widmowego, bytu gatunku można zatem widzieć 
z dwu perspektyw: dekonstrukcji, erozji, rozproszenia, detronizacji 
samego pojęcia gatunku, albo w sposób, który stan rozproszenia po-
zwala zobaczyć jako kulturowy magazyn i zasadę trwania literackiego/
dramatycznego tworzywa teatru. 

Zanim powstał tom, który oddajemy do rąk czytelnikom, jako zapis 
najnowszych badań nad genologią współczesnych tekstów dla teatru, 
15–16 maja 2019 roku w Warszawie odbyła się konferencja naukowa  
Gatunki dramatyczne. Rekonfiguracje, zorganizowana przez Ośrodek Badań 
nad Polskim Dramatem Współczesnym w Instytucie Badań Literackich 
PAN oraz Zakład Teatru i Dramatu Instytutu Nauk o Kulturze Uniwer-
sytetu Śląskiego. Kluczowe zagadnienie dwudniowego spotkania, jakim 
była dynamicznie zmieniająca się na naszych oczach sytuacja gatunków 
dramatycznych, stało się punktem wyjścia do podjęcia dyskusji na te-
mat ich statusu i znaczenia. Sprawa gatunkowości nabrała frapującego 
charakteru w kontekście przebudowy modelu współczesnego teatru, 
gdy „klasyczny” dramat coraz bardziej wypierają teksty teatralne,  
a miejsce dramatopisarstwa zajmuje pisanie dla sceny. Przedmiotem 
zainteresowania były więc nie tylko praktyki twórcze, kontynuacyjne 
nawiązania i innowacje, ale także narzędzia i klasyfikacje genologiczne, 
które – co uświadomiło wiele spośród przedstawianych rozwiązań – 
domagają się weryfikacji. Nic dziwnego również, że w tle raz po raz 
wyłaniało się pytanie, czy dzisiejszy synkretyzm gatunkowy – lub jak 
kto woli: demontaż – świadczy o wygasaniu gatunku, czy też jest efek-
tem ewolucyjnego procesu, prowadzącego do zastępowania jednych 
paradygmatów przez inne. 
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W książce proponujemy zatem zróżnicowane refleksje: zarówno nad 
tradycyjnymi gatunkami, takimi jak komedia, która – również w połą-
czeniu z mediami cyfrowymi – uporczywie zaświadcza o swej nieznisz-
czalności, jak i odmianami gatunkowymi stosunkowo świeżej daty, 
czego przykładem jest popularny ostatnio dramat biograficzny. W ślad za 
przybierającymi na sile zjawiskami podążają ujęcia oferujące odmienne 
od zwyczajowych kryteria klasyfikacji i narzędzia opisu – przeoriento-
wanie na rzecz politycznego wymiaru genologii, którego świadectwem 
byłby dramat krytyczny, spojrzenie na postać gatunkową utworu 
dramatyczno-teatralnego z perspektywy poetyki recepcji, dla której 
nadrzędnymi kategoriami stają się pamięć i afekt, czy też deskrypcja 
formy przez pryzmat intertekstualnych odniesień i rekombinacji. Wiele 
miejsca poświęcamy genologii multimedialnej w rozmaitych odsłonach. 
Formotwórczej i znaczeniotwórczej siły medium dowodzi z jednej strony 
słuchowisko radiowe, zrewolucjonizowane przez nowoczesną technolo-
gię emisji dźwięku, z drugiej –  dramat telewizyjny, uzgadniający litera-
ckie środki reprezentacji z pracą kamery, ale o interakcjach tego rodzaju 
przekonuje również naśladowanie nawigacji internetowej w konstrukcji 
tekstu dramatycznego. Pokazujemy transformacje gatunkowe jako re-
zultat wędrówki utworu między mediami (i systemami semiotycznymi), 
a także jako wyraz powiązań dramatu z muzyką, zacieśniających się 
dzięki włączaniu jej form w obręb struktury dramatycznej lub ich imito-
waniu. Wielość uruchomionych perspektyw, odmienność języków opisu 
oraz przywołanych przez autorów tradycji myślenia o gatunku obrazuje 
różnorodne – dalekie od wyczerpania – możliwości drążenia proble-
matyki genologicznej we współczesnej dramaturgii, a zarazem określa 
otwarty charakter książki. Zebrane wypowiedzi łączy wszakże przeko-
nanie, że namysł nad sposobem istnienia i ewolucją form pisarskich, nad 
ich dzisiejszą wielopostaciowością może być cennym doświadczeniem 
w rozumieniu i interpretacji twórczości dla sceny. 

Ewa Wąchocka 
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Polski dramat krytyczny 
jako współczesny fantazmat gatunkowy

Pytania dotyczące współczesnych gatunków dramatycznych, ich wer-
sji, wariantów i wcieleń, mogą prowokować sprzeciw tych teatralnych 
praktyków i autorów tekstów pisanych dla sceny, którym zależy na 
wytworzeniu wrażenia oryginalności własnej twórczości. Z nauko-
wego punktu widzenia – zarówno w perspektywie teoretycznej, jak 
i historycznej – pytania te wydają się jednak istotne. Ich postawienie 
uzasadniane jest nie tylko przez powracające dążenie do porządko-
wania i systematyzowania zjawisk kulturowych, ale także przez 
potrzebę refleksji nad twórczą praktyką nawiązywania do tradycji 
i wykorzystywania zakorzenionych w niej podziałów oraz przypo-
rządkowań. Możliwość redefinicji gatunków zachęca do poszukiwania 
oryginalnych rozwiązań w przestrzeni wyznaczonej przez przecięcie 
starego i nowego porządku, w której pojawić się mogą produktywne 
konflikty, napięcia i spory. O ile bowiem pojęcie gatunku implikuje 
założenie powtarzalności i odpowiedniości względem istniejącego 
bądź ustanawianego schematu formalnego, o tyle ponowoczesna – 
awangardowa z ducha – metafora płynności warunkująca obraz 
rzeczywistości sugeruje, że jedyną stałą jest dzisiaj nigdy nie kończące 
się przewartościowywanie, nieciągłość i brak jednoznacznych odnie-
sień. Wyłaniająca się w tym miejscu pozorna sprzeczność, zachęca 
do przyjrzenia się konsekwencjom, będącym wynikiem wskazanej 
konfrontacji dwóch porządków.

Nie od dzisiaj kultura opisywana jest pojęciami takimi jak zmące-
nie, splątanie czy pomieszanie (możliwe jest wskazanie źródeł każdego 
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z tych metaforycznych określeń, a użycie wybranego spośród nich 
niesie konkretne konsekwencje, jednak w tym miejscu ich dokładny 
opis nie jest potrzebny – na interesującym mnie poziomie użycie tych 
metafor prowadzi do podobnych konkluzji). Przyporządkowania – nie 
tylko te tworzone doraźnie, spontanicznie, w impulsie chwili, ale też 
klasyczne, utrwalone przez tradycję i powtarzane – obowiązują dzisiaj 
tylko w odniesieniu do konkretnych przypadków i tylko tak długo, jak 
długo są przydatne. Szybko tracą znaczenie, rozmazują się, znikają albo 
zostają zastąpione przez inne – przekraczanie norm i kategorialnych 
granic jest praktyką powszechną. Z drugiej strony jednak – czego 
dowodzą najnowsze badania socjologiczne – w deklaracjach, zwłaszcza 
ludzi młodych1, zaskakująco często pojawia się potrzeba oparcia na fun-
damentach stabilnych wartości. Diagnoza ta, wywiedziona z deklaracji 
odnoszących się do światopoglądu, okazuje się trafna także w odniesie-
niu do poetyki i genologii teatralnej oraz dramatycznej, co potwierdzają 
przeprowadzone przeze mnie rozmowy z licealistami i studentami. 
Wynika z nich, że część młodych ludzi nie czuje się dobrze na teatralnej 
widowni, jeśli pozbawieni są oparcia, które dają im gatunkowe normy 
i powtarzalne schematy. Osoby te zyskują większą pewność siebie, 
kiedy wiedzą, czego się spodziewać; kiedy nie zaskakuje się ich i nie 
wymaga podejmowania trudnych wyborów. Ich wypowiedzi ujawniają 
gotowość dostosowania do konwencji, która funkcjonuje jak stabilizu-
jąca, dająca oparcie norma. Jeśli wypowiedź artystyczna, z którą obcują, 
jest rozpoznawalna jako reprezentacja konkretnego gatunku, konwen-
cjonalne style odbioru pozwalają im zyskać poczucie bezpieczeństwa, 
którego brak jest jedną z barier utrudniających dostęp do współczesnej 
kultury. Bezpieczeństwa nie zapewnia popularny, rozpowszechniany 
przez media i utrwalany obraz współczesnego teatru – a dzisiejsi 

1 Wyniki piątej edycji badań z serii „Świat Młodych” referowane przez 
Martę Majchrzak. M. Majchrzak: Młodzi przede wszystkim chcą być częścią gru-
py. Dziś przyszła moda na dumnych Polaków [rozm. przepr. A. Kozak, M. Wojdy-
ga]. „Wysokie obcasy” 10.11.2018, nr 44 (1007). Www.wysokieobcasy.pl/wysokie- 
obcasy/7,163229,24147303,mlodzi-przede-wszystkim-chca-byc-czescia-grupy-w-tren 
dzie.html [dostęp: 1.09.2019].

Www.wysokieobcasy.pl/wysokie-
obcasy/7,163229,24147303,mlodzi-przede-wszystkim-chca-byc-czescia-grupy-w-tren
dzie.html
Www.wysokieobcasy.pl/wysokie-
obcasy/7,163229,24147303,mlodzi-przede-wszystkim-chca-byc-czescia-grupy-w-tren
dzie.html
Www.wysokieobcasy.pl/wysokie-
obcasy/7,163229,24147303,mlodzi-przede-wszystkim-chca-byc-czescia-grupy-w-tren
dzie.html
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odbiorcy w zasadzie tylko w jego przestrzeni mają szansę na zetknię-
cie się z najnowszym dramatem.

Wiele osób nie rozumie dzisiaj – popularnej na teatralnych scenach 
o ambicjach artystycznych – metateatralnej, intertekstualnej, krytycznej 
gry wewnętrznej, w której udział biorą współczesny teatr i dramat. 
Zabrakło ramy odniesienia – stabilnych podstaw obowiązujących kon-
wencji. Wszyscy żyjemy w świecie pozorów, w którym – jak zauważył 
Gilles Deleuze opisujący praktykę postmodernistycznego powtórze-
nia – „tożsamości są tylko udawane”2. Chociaż w odniesieniu do teatru 
sens tego stwierdzenia zyskuje dodatkową wieloznaczność, to właśnie 
sceniczna umowność sprawia, że marzeniem widzów – a równocześ-
nie specyficzną formą ich buntu – jest „konserwatywna rewolucja” 
w imię stabilnej konwencjonalności inscenizacji dramatycznej. Tym-
czasem artyści śnią swój sen o ciągłości awangardy. Czy możliwe jest 
połączenie – wyrażanej przez część potencjalnych odbiorców sztuki te-
atru – tęsknoty za czytelnością przekazu (i związanego z nią pragnienia 
powrotu tradycyjnych przyporządkowań gatunkowych) z marzeniem 
o teatrze wprowadzającym nowy porządek i wytyczającym nowe szlaki?

Teatr jest dziś w Polsce przestrzenią krytycznej ekspresji artystycz-
nej, w której są zarówno przywoływane, jak i rozgrywane, najbardziej 
żywiołowe spory światopoglądowe, odnoszące się do tematów po-
litycznych, etycznych czy religijnych. Czasem są one prowokowane 
bezpośrednio na scenie, zmuszając widzów, krytyków i komentatorów 
do zajęcia stanowisk w zakresie społecznych powinności sztuki, granic 
artystycznej wolności czy jej ograniczeń moralnych, etycznych i este-
tycznych. Twórcy teatralni wskazują istniejące podziały i zachęcają 
odbiorców do refleksji w określonych sprawach. Podkreślają polaryzacje 
społeczne – rozważają ich przyczyny, dyskutując o ich konsekwencjach 
i rozgrywając wiążące się z nimi potencjalnie znaczenia. Często przy 

2 „Nowoczesny świat jest światem pozorów. […] Wszystkie tożsamości są tylko 
udawane, wytwarzane jako efekt optyczny powstający w toku głębszej gry, gry róż-
nicy i powtórzenia”. G. Deleuze: Różnica i powtórzenie. Przeł. B. Banasiak i K. Matu-
szewski. Warszawa 1997, s. 22.
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tym prowokują – czasem bezpardonowo – do zdecydowanego opo-
wiedzenia się za lub przeciw konkretnym postawom. Dzisiaj właśnie 
w teatrze i w zakresie wytwarzanych przez teatr kontekstów pojawiają 
się jedne z najbardziej wyrazistych wypowiedzi artystycznych, wy-
korzystując tarcia pomiędzy sztuką zachowawczo realizującą wzorce 
utrwalone przez tradycję a nowoczesnym paradygmatem wypowie- 
dzi krytycznych o znaczeniu społecznym. W gestach artystów teatral-
nych, ale też w ich wypowiedziach zyskujących czasem formy manife-
stów ideowych, a nawet politycznych, przejawia się awangardowe dą-
żenie do podkreślania różnic pomiędzy „starym” i „nowym” sposobem 
myślenia o sztuce i jej formach, ale też między – ściśle zależnymi od 
odmiennych form ekspresji – wersjami porządku społecznego. W ten 
sposób teatr, jak w praktyce realizowanej przed kilkunastu laty przez 
Wiktora Rubina i Bartosza Frąckowiaka, staje się – zgodnie z zapropo-
nowanym przez nich określeniem – teatrem krytycznym.

Teatru krytycznego nie uważam za formację historyczną, która 
pojawiła się, rozkwitła i wypaliła, jak sugeruje (odnotowując ryzyko 
wynikające ze stawiania takiej tezy) Joanna Krakowska w książce 
Demokracja. Przedstawienia3. Chcę widzieć to pojęcie, warunkując jego 
użycie jedynie od praktyki artystycznej, niezależnie od tego, czy rea-
lizowana jest ona w mainstreamie czy w offie. Niezależnie bowiem od 
popularności i przychylności ewentualnych widzów, artyści realizo-
wać mogą swój podstawowy, krytyczny cel, jakim jest „rozmiękczenie 
i rozwarstwienie dyskursu”4 poprzez „rozbudowaną narrację”5, stwa-
rzającą twórczą „przestrzeń dysonansu poznawczego”6. Rozumiem 
jednak wskazywane przez Krakowską niebezpieczeństwo osłabienia 
znaczeń przez uczestnictwo w wojnie kulturowej7, która sprowadza się 

3 J. Krakowska: Demokracja. Przedstawienia. Warszawa 2019, s. 256–303.
4 Ibidem, s. 258.
5 Ibidem, s. 260.
6 Cytowane również przez Joannę Krakowską słowa Artura Żmijewskiego  

z K. Sienkiewicz: Zatańczą ci, co drżeli. Warszawa 2014, s. 227; J. Krakowska: Demo-
kracja…, s. 261.

7 Ibidem, s. 288.
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do walki o samą możliwość formułowania i dystrybucji konkretnych 
wypowiedzi, a nie o ich sens.

Porządkujące nazwanie zjawisk, tworzenie ich klasyfikacji i sy-
stematyzujących je opisów to formy władzy nad nimi – pozwalają na 
ich okiełznanie, ujarzmienie i zdominowanie. W książce Psychiczne 
życie władzy. Teorie ujarzmienia Judith Butler nazywa ujarzmienie 
„paradoksalną formą władzy”8. Paradoks, na który wskazuje autorka 
Uwikłanych w płeć, wynika z dwoistej natury tytułowego ujarzmienia. 
Z jednej strony efektem oddziaływania władzy jest podporządkowanie, 
które w świadomości człowieka rozważającego jej fenomen pojawia się 
niemal automatycznie. Ujarzmienie jawi się zatem jako immanentna 
cecha charakteryzująca każdą władzę, która – niezależnie do tego, czy 
w jakimkolwiek stopniu próbuje zdominować podlegające jej jednostki 
i czy wykorzystuje w tym celu przemoc, czy też jest władzą subtelną, 
a nawet rozproszoną – wymusza posłuszeństwo. Z drugiej jednak 
strony, równie oczywiste jak podporządkowanie wydaje się traktowa-
nie władzy jako ważnego czynnika formującego poddany jej podmiot, 
zdarzenie czy zjawisko. Spojrzenie przez ten pryzmat na fenomeny 
kulturowe prowadzi do wniosku, że uwarunkowania ideologiczne, 
systemowe i klasyfikacyjne, którym one podlegają, stają się integralną 
częścią różnorodnych form ich istnienia.

Kiedy formowany przez interpelację podmiot wyłania się jako efekt 
oddziaływania ideologii zakładającej trwałe podziały i przyporządkowa-
nia, automatycznie podlega jej wpływom. Louis Althusser, opierając się 
na obserwacji praktyki społecznej, twierdzi, że władza narzuca jednostce 
podmiotowość już w akcie skierowanego do niej wezwania (interpelacji). 
Uważając jednostkę za podstawowy byt podlegający wpływom ideologii 
i przekształcany przez nią, zauważa, że „każda ideologia interpeluje 
konkretne jednostki, aby stały się konkretnymi podmiotami”9. Na po-

8 J. Butler: Psychiczne życie władzy. Teorie ujarzmienia. Przeł. T. Kaszubski. War-
szawa 2018, s. 7.

9 L. Althusser: Ideologie i aparaty ideologiczne państwa. Przeł. A. Staroń. „Nowa 
Krytyka” 2017, nr 2, s. 23.
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dobnej zasadzie – każda genologia zdaje się wytwarzać przynależność 
gatunkową konkretnych zjawisk. Taka perspektywa wyzwala szereg 
realnych problemów, które wynikają z użytej w przytoczonym kontekś- 
cie definicji ideologii, będącej – zgodnie z myślą cytowanego autora – 
rodzajem fałszywej świadomości, czyli odmianą fantazmatu. Widzenie 
i opis świata zależne są od systemowych i dyskursywnych sposobów 
reprezentacji determinujących postrzeganie. Kluczowy jest dyskurs.

Michel Foucault korzysta z ważnej dla jego filozofii zależności 
władza/wiedza, aby, podobnie jak Althusser, zwrócić uwagę na fakt, 
że podporządkowanie nie tylko – podsumowuje jego obserwacje 
Butler – „odciska się w podmiocie”, ale również „formuje podmiot”10. 
Szczególnie ważne w tym kontekście, zwłaszcza w relacji do praktyki 
performatywności opisanej przez Erikę Fischer-Lichte11, jest odniesienie 
do ciała. Na podobny trop naprowadza swojego czytelnika również 
Judith Butler, dla której istotne znaczenie mają, dokonywane przez wła-
dzę, „inskrypcje na ciele”12. Rozważając praktykę ujarzmienia, Butler 
odwołuje się więc do Nadzorować i karać, wskazując za Foucaultem, że 
„człowiek, o którym tyle nam mówią i do wyzwolenia którego wzywają, 
jest już, sam w sobie, wynikiem o wiele głębszego ujarzmienia (assujetis-
sement) […]. Dusza jest więzieniem ciała”13. Władza ujawnia swój wpływ 
na upodmiotowioną jednostkę poprzez kształtowanie jej somatyczności. 
Jak stwierdza Dorota Sajewska na kartach Nekroperformansu – „to rzeczy 

10 J. Butler: Psychiczne…, s. 12.
11 E. Fischer-Lichte: Estetyka performatywności. Przeł. M. Borowski, M. Sugiera. 

Kraków 2008.
12 Bodily Inscriptions, Performative Subversions to przedostatnia część książki Gen-

der Trouble Judith Butler (J. Butler: Gender Trouble. New York 1990). W przekładzie 
Karoliny Krasuskiej tytuł ten przełożony został jako Cielesne inskrypcje, performatyw-
ne subwersje (J. Butler: Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości. Przeł. K. Kra-
suska. Warszawa 2008, s. 235), natomiast w publikowanym wcześniej fragmencie 
w przekładzie Iwony Kurz – Zapis na ciele, performatywna wywrotowość (J. Butler: 
Zapis na ciele. Performatywna wywrotowość. Przeł. I. Kurz, [w:] Antropologia widowisk. 
Wybór tekstów. Red. L. Kolankiewicz. Warszawa 2010).

13 M. Foucault: Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Przeł. T. Komendant. 
Warszawa 2008, s. 31.
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działają w nas, ponieważ jesteśmy częścią tego, co postrzegamy”14. Re-
spektowanie istniejących podziałów gatunkowych, wprowadzanie ich 
nowych wariantów i redefiniowanie gatunków, których wyobrażenia 
nakładane zostają na konkretne zjawiska kulturowe – również teksty 
i dramaty oraz wykorzystujące je czy konstytuujące wersje ich istnienia 
spektakle teatralne – wpływa na nie i je współkształtuje. Istnienie ga-
tunków determinuje postać konkretnych zdarzeń w obszarze kultury. 
One zaś – poprzez interakcje z jednostką w akcie odbioru – przyczyniają 
się do wytwarzania jej podmiotowości i zawłaszczają ją, prowadząc do 
ujarzmienia. Wskazane tu polityczne i dyskursywne przesłanki deter-
minują charakter moich dalszych rozważań, dotyczących polityczności 
genologii oraz specyficznych przypadków jej wpływu na jednostkę.

Współczesna niestabilność genologiczna sprawia, że dyskusję doty-
czącą gatunków dramatycznych otwierać muszą rozważania odnoszące 
się do dramatu. Jeszcze na przełomie XX i XXI wieku – a zatem przed 
wyraźnym wyłonieniem się w polskiej praktyce teatralnej osoby okreś- 
lanej jako dramaturg (w nieznanym wcześniej znaczeniu tego słowa, 
kiedy funkcje przypisane później dramaturgom pełnili najczęściej 
kierownicy literaccy) – nasiliła się, zauważalna też wcześniej, tendencja 
do odchodzenia od nazywania utworów pisanych z przeznaczeniem 
na scenę mianem dramatów i zastępowania tego określenia przez 
„utwory”, „teksty dla teatru”, „teksty performatywne”, „scenariusze” 
czy „scenopisy”15. Był to wynik rezygnacji z wierności formalnym 
wyznacznikom poetyki klasycznego dramatu w praktyce twórczej. 
Jednak „dramat” to słowo, którego znaczenie nie ogranicza się (jak 
w roku 2005 opisała to Małgorzata Sugiera), do „określonego kształtu 

14 D. Sajewska: Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja teatru wielkiej wojny. 
Warszawa 2016, s. 91.

15 Na gruncie teoretycznym taką praktykę zaproponowała nieco później Mał-
gorzata Sugiera, która w tekście Pytania o dramat (2005) sugerowała, że teatr musi 
zrezygnować z „fabularnej matrix” dramatycznej – „musi zniszczyć tradycyjny 
warsztat dramatopisarski”. „Dramat” zaś – „traktować jako zjawisko w pełnym 
tego słowa znaczeniu historyczne”, samo pojęcie zastępując określeniem „tekst dla 
teatru”. M. Sugiera: Pytania o dramat. „Teksty Drugie” 2005, nr 1–2, s. 60–71.
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tekstów: od zapisu graficznego z typowym podziałem na tekst główny 
i poboczny (pisany zwykle kursywą) oraz wyodrębnieniem imion 
postaci i wypowiadanych przez nie kwestii poczynając, a na dialogu 
jako najwłaściwszym medium dla fabuły i mimesis, rozumianym jako 
naśladowanie ludzi w działaniu, kończąc”16. Szczególna użyteczność 
określenia „dramat”, przy którym warto pozostać wbrew dominującej 
tendencji, wiąże się z wpisanymi w jego rozumienie odniesieniami 
do sugerowanej dyspozycji wykonawczej. Nierozłącznie związana 
z praktyką odbioru tekstów dramatycznych, otwiera ona przestrzeń 
dla aktów lektury performatywnej. Chociaż wobec dramatu praktyka 
ta wydaje się oczywista, warto pamiętać, że w jednostkowych odczyta-
niach dopełnia ona każdy rodzaj tekstu literackiego, niezależnie od jego 
przynależności rodzajowej i gatunkowej.

We wstępie do antologii Transfer! Joanna Krakowska używa okreś- 
lenia „dramat” tylko w odniesieniu do utworów powstałych w pierw-
szym dziesięcioleciu XXI wieku lub wcześniej17, wobec czego opubliko-
wanych w zredagowanym przez siebie tomie dramatów nie nazywa już 
niemal inaczej niż „teksty dla teatru”. Tłumacząc ten podział podkreśla 
znaczenie pisania „ze świadomością medium”, której wymagać ma 
realizacja konkretnych zamówień. Równocześnie jednak przywraca je 
lekturze, a zatem – literaturze. Z czym mamy więc do czynienia czytając 
te teksty? To literatura, i to literatura dramatyczna, która – jak każda lite-
ratura – istnieje jedynie w akcie lektury, dzięki któremu i poprzez który 
jest dopełniana. Inscenizacja teatralna jest tylko jedną z jej form – nie-
zależnie od mechanizmu, który doprowadził do powstania tekstu. Taki 
przypadek zachodzi nawet wtedy, kiedy tekst jest efektem „pisania na 
scenie”, a spektakl to forma pierwotna względem tekstu dramatycznego.

Dramat jest określeniem użytecznym z praktycznego punktu wi-
dzenia. Uważam go, podobnie jak Anna Krajewska, za rodzaj matrycy18, 

16 Ibidem, s. 60.
17 Transfer! Teksty dla teatru. Antologia. Red. J. Krakowska. Warszawa 2015.
18 Zob. A. Krajewska: Dramatyczna teoria literatury. Poznań 2009; A. Krajew-

ska: Dyskurs performatywny w literaturoznawstwie. „Przestrzenie Teorii” 2008, nr 9; 
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która może znajdować zastosowanie w literaturoznawstwie, ale także 
w estetyce, antropologii, filozofii czy kulturoznawstwie. Ta matryca ma 
charakter performatywny (zarówno w odniesieniu do aktu działania, 
jak i do wytwarzania obecności). Jak stwierdza Krajewska: „matryca 
dramatyczna oznacza właśnie ruch, działanie, wydarzanie się, grę, pro-
cesualność, zmienność, usuwanie ograniczających nadrzędnych ram – 
a nie konkretne cechy związane z konwencją”19. Praktyczna przynależ-
ność rodzajowa nie prowadzi zatem do ograniczającego ujarzmienia. 
Korzyść wynikająca z przyjęcia takiej perspektywy widzenia dramatu 
to – z jednej strony – wzbogacenie dyskursu humanistycznego poprzez 
zwrócenie uwagi na twórczy potencjał napięć pomiędzy elementami 
wewnętrznymi badanych zjawisk, a także – z drugiej – otwarcie na 
intertekstualną dialogiczność we wzajemnych relacjach literatury, jej 
odbiorców i uznawanych przez nich wizji świata.

Obserwacja praktyki odbioru utworów dramatycznych pozwala 
na opis performatywnego wytwarzania efektów lektury. Wzboga-
cają one tworzone indywidualnie projekcje obrazu rzeczywistości, 
a równocześnie kształtują podmiot pozostający pod wpływem tekstu. 
Każdy utwór literacki, jeśli czytany jest jak dramat, ma zatem cha-
rakter polityczny, a sam dramat – poprzez konfrontowanie prezentacji 
z wyjściową perspektywą swoich odbiorców – staje się specyficzną 
manifestacją sztuki o charakterze krytycznym, która posiada zdolność 

A. Krajewska: Humanistyka performatywna. „Przestrzenie Teorii” 2018, nr 29. Por. 
J. Kopciński: Wstęp. Niezniszczalna matryca i Wybudzanie. Performans lektury tekstu dra-
matycznego. W: Idem: Dramat polski. Interpretacje. Warszawa 2018.

19 A. Krajewska: Dyskurs performatywny…, s. 149. Na znaczenie tej matrycy 
wskazuje także Jacek Kopciński, który zwraca na nią uwagę z perspektywy specy-
ficznego ukształtowania postaci dramatycznych we współczesnych polskich dra-
matach. Wykorzystując obserwacje Ewy Wąchockiej, odnosi się do „gry dyskursów” 
(E. Wąchocka: Osoba i głos: Postać w najnowszym polskim dramacie. „Postscriptum  
Polonistyczne” 2011, nr 2, s. 30), w której, jak dopowiada Wąchocka, „postać nie 
jest już źródłem wypowiadanych słów, przenikają ją bowiem różne typy spetryfi-
kowanego dyskursu, siłą narzucając swoją dominację” (ibidem, s. 36). Równocześ-
nie jednak Kopciński diagnozuje swoiste „wybudzanie” postaci, zdolnej korzystać  
z języka w przestrzeni dramatu i czyniącej z tego użytek. Zob. J. Kopciński: Wybu-
dzanie…, s. 13.
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wpływania na tworzony w ich świadomości obraz świata zewnętrz-
nego wobec tekstu.

Taka perspektywa, chociaż wydaje się atrakcyjna, jawi się jako 
zbyt ogólna, żeby uznać ją za wystarczający warunek przynależności 
do gatunku, który w tytule tego artykułu nazwałem „dramatem 
krytycznym”. Skoro jednak kategoryzacje gatunkowe mają charakter 
płynny, a przyporządkowania są doraźne, za decydujące kryterium 
przynależności do tego gatunku uznać można polityczną skuteczność 
oddziaływania lektury tekstu dramatycznego – bądź odbioru spektaklu 
teatralnego widzianego jako zapośredniczona lektura dramatu – na 
tworzenie określonej wizji świata.

Przyjęcie założenia mówiącego, że o przynależności danego utworu 
artystycznego do umownego gatunku dramatu krytycznego decyduje 
jego potencjał polityczny, którego nie da się ocenić na podstawie cech 
wewnętrznych, a tylko poprzez jego oddziaływanie na odbiorcę, jest 
drogą na skróty. Dramat (i korzystający z niego teatr), który zawiera 
projekt wpływający na wizję rzeczywistości, tworzy różnorodne 
„światoobrazy”20. Wprowadzając je w perspektywę odbiorcy poprzez 
jednostkowe akty percepcji, staje się formą oddziaływania na rzeczy-
wistość. Artystyczna prezentacja w granicach ramy estetycznej osłabia 
wszelkie dogmaty, podważając wykorzystywane przez siebie dyskursy 
(którymi gra, albo – jak sugeruje Ewa Wąchocka – które rozgrywa21). 
I chociaż – zgodnie z przywołaną powyżej Judith Butler – ujarzmia pod-
miotowość własnych odbiorców, nie wymusza na nich jednoznacznego 
podporządkowania. Nie narzuca zorientowanego wektorowo dyskursu 
ideologicznego22, każdemu pozostawiając ostateczny, ideowy wybór. Jak 
stwierdził Alain Badiou, teatr nie jest miejscem edukacji, a „publiczność 

20 W.J.T. Mitchell: Czego chcą obrazy? Pragnienia przedstawień, życie i miłości obra-
zów. Przeł. Ł. Zaremba. Warszawa 2013, s. 222.

21 Zob. E. Wąchocka: Osoba i głos…, s. 30.
22 Zob. P. Dobrowolski: Narracje wektorowe. Konteksty ideowe w scenicznych adapta-

cjach tekstów literackich. W: Pisanie dla sceny – narracje współczesnego teatru. Red. M. Fig- 
zał-Janikowska, A. Głowacka, B. Popczyk-Szczęsna, E. Wąchocka. Katowice 2019.
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nie uczęszcza do teatru, żeby się kształcić”23. W pełni się z nim zgadzam, 
jednak – niezależnie od celu, który towarzyszy teatralnej publiczno-
ści – uzyskiwany efekt może przekraczać granice oczekiwań widzów. 
Sugeruje to, choć nie wprost, Badiou, stwierdzając, że publiczność „nie 
wychodzi […] z teatru wykształcona, ale oszołomiona, zmęczona (myśle-
nie jest męczące), zamyślona. […] Spotkała się […] z ideami, których nie 
przeczuwała”24. Jeśli tak się dzieje, mamy jednak do czynienia z formą 
edukacji. I to edukacji, która może mieć potencjał krytyczny.

Czytelnik i widz dramatu zachęcani są do samodzielnej oceny 
prezentacji, w relacji do której – jako reprezentacji Innego – umiesz-
czać mogą siebie25. Zachęta nie oznacza wymogu jednoznacznych ani 
definitywnych przyporządkowań, pozwalając zachować płynność 
możliwych rozstrzygnięć26. Dramat, również jeśli jest inscenizowany 
w teatrze, to forma literacka. Dlatego w odniesieniu do prezentacji 
scenicznej zastosować można obserwację Dereka Attridge’a, który – 
odnosząc się do literatury – zaprzecza jej ideologizacji: „[…] literatura 
nie prezentuje tematów jako takich, ale raczej pokazuje czytelnikowi 
proces tematyzowania”27. W ten sposób konkretny tekst posiada zdol-
ność obnażenia władzy dyskursu. Polski teatr, wykorzystując nośne 
politycznie tematy, gra dyskursami i próbuje podważać ich rozproszoną 
władzę, budując swój potencjał krytyczny. Czy wytwarza w ten sposób 
dla siebie nowy gatunek?

23 A. Badiou: Tezy o teatrze. W: Idem: Mały podręcznik inestytyki. Przeł. A. Wasi-
lewski. Poznań 2015, s. 94.

24 Ibidem.
25 „Odgrywając dzieło, jestem porywany przez jego odgrywanie potencjalno-

ści języka; faktycznie można powiedzieć, że ja albo ja pochłonięte dziełem jest prze-
zeń odgrywane. Odgrywanie ja jest ja w procesie, podlega zmianom wywołanym 
przez spotkanie z innością”. D. Attridge: Jednostkowość literatury. Przeł. P. Mościcki. 
Kraków 2007, s. 139.

26 Tak w odniesieniu do literatury fenomen ten opisał Derek Attridge: 
„[…] dzieła literackie są dla nas nie tyle obiektami, co zdarzeniami – zdarzeniami, 
które mogą się powtarzać ciągle na nowo i mimo wszystko nigdy nie być dokładnie 
taki same”. Ibidem, s. 15.

27 Ibidem, s. 138.
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Spojrzenie z dystansu na praktykę artystyczną pozwala dostrzec 
powtarzające się w jej ramach reguły, zasady, konkretne rozwiązania 
i kulturowo warunkowane zakresy ich stosowania. Obserwacje takie 
umożliwiają wytwarzanie określonych przyporządkowań o charakterze 
genologicznym. Są one użytecznym elementem diagnoz dotyczących 
konkretnych przypadków – pozwalają na opis tendencji i zwyczajów, 
względną charakterystykę pojawiających się stylów i relacji oraz na 
interakcyjne objaśnianie wykształcających się nurtów. Wspomniany dy-
stans nie musi wynikać ze spojrzenia wstecz. Można przecież na bieżąco 
tworzyć wskaźniki odniesienia, określać pokrewieństwa oraz opisywać 
wzajemne zależności i powiązania pomiędzy konkretnymi realizacjami 
– również realizacjami dramatycznymi – na zasadzie podobieństwa albo 
różnicy, nie respektując zależności od istniejących wzorców. Przynależ-
ność gatunkowa nie zależałaby zatem od sformułowanej, normatywnej 
genologii, lecz byłaby cechą powoływaną jako efekt oddziaływania 
interaktywnych aktorów w procesie komunikacji. Przyczynkiem do ga-
tunkowości tego typu nie jest tylko obserwacja taksonomii tekstów, ich 
poetyki i relacji wewnętrznych, ale także ich praktyki intertekstualnej 
i interakcyjnej – sposobów ich istnienia w relacjach, które wytwarzają 
ze sobą nawzajem, z otaczającym je światem i z odbiorcami. Badania 
genologiczne wkroczyć mogą w ten sposób w fazę, która nie wymaga 
podporządkowania się regułom i wypełniania założeń. Istotne staje 
się samo badanie przypadków oraz obserwacja akcji i reakcji, na pod-
stawie których przyporządkowywać można badane teksty, zdarzenia, 
działania; grupować je i nazywać, włączać i wyłączać. Decydować może 
uzasadniona w danej chwili potrzeba i jednostkowe impulsy wynika-
jące z każdorazowego doświadczenia. Dramat krytyczny, choć wydaje 
się przypadkiem wzorcowym, jest tylko jednym z możliwych gatunków 
opartych na tak zarysowanych zasadach.
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Polish critical drama as a contemporary genre phantasm
Summar y
The changeability and instability of reference points defining patterns of con-
temporary cultural assignments result in confusion, entanglement and mix-up 
of traditional divisions into literary genres and species. In this situation, new 
principles and new notions that systematize artistic creation may emerge.  
At the intersection of different orders, previously unknown categories appear. 
The effect – as always in the case of ordering and classifying – is the taming 
of the phenomena subject to them. The article describes this practice on the 
example of critical drama, whose determinant is the effectiveness of the impact 
of a literary work on the viewer. The juxtaposition of this proposition with the 
view of Louis Althusser, who treats subjectivity as an effect of the ideologi-
cal action of power on the individual, allows us to see that it is genology that 
produces genre affiliation, which is often phantasmagoric (false consciousness). 
References to concepts and theories by Michel Foucault, Judith Butler, or Erika 
Fischer-Lichte allow us to connect the practice of subjugation of the individual 
by the power of discourse with the subjugation of artistic action by the grid of 
genre concepts; the criterion of efficacy frees art from the need to obey rules 
and realize conditions originally assumed. In this perspective, the essence of 
genology becomes the observation of specific cases, conditioned by the indi-
vidual impulses of individual experience.
Keywords: drama, politics, criticism, experience, genology

Das polnische kritische Drama als zeitgenössisches Gattungsphantasma
Zusammen fassu ng 
Die Veränderlichkeit und Instabilität der Bezugspunkte, die die Muster der 
zeitgenössischen kulturellen Zuordnungen festlegen, führen zur Verwirrung, 
Verstrickung und Vermischung der traditionellen Einteilungen in literarische 
Arten und Gattungen. Infolgedessen können neue Prinzipien und neue Be-
griffe zur Systematisierung des künstlerischen Schaffens entstehen. An den 
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Schnittstellen der Klassifizierungen erscheinen bisher unbekannte Kategorien. 
Im Resultat kommt es – wie auch immer im Falle von Einordnungen und 
Klassifizierungen – zur Bändigung der ihnen untergeordneten Phänomene. 
Im vorliegenden Beitrag wird diese Praktik am Beispiel des kritischen Dramas 
erläutert, dessen kennzeichnendes Merkmal die Wirksamkeit der Einwirkung 
eines literarischen Werkes auf den Empfänger ist. Die Gegenüberstellung die-
ser Auffassung mit der Theorie von Louis Althusser, der die Subjektivität als 
Resultat der ideologischen Auswirkung der Staatsmacht auf ein Individuum 
betrachtet, führt zu der Feststellung, dass es die Genologie ist, die über die Gat-
tungszugehörigkeit entscheidet, die oft einen phantasmatischen Charakter (fal-
sches Bewusstsein) hat. Dank den im Artikel vorgenommenen Bezugnahmen 
auf die Begriffe und Theorien von Michel Foucault, Judith Butler oder Erika 
Fischer-Lichte lässt sich die Praktik der Bändigung des Individuums durch die 
Macht des Diskurses mit der Bändigung des künstlerischen Handelns durch 
das Raster der Gattungsbegriffe verbinden. Das Kriterium der Wirksamkeit 
befreit die Kunst von der Notwendigkeit, sich an die Regeln zu halten und 
die ursprünglichen Voraussetzungen zu erfüllen. In dieser Hinsicht wird die 
durch individuelle Impulse der individuellen Erfahrung bedingte Beobachtung 
konkreter Fälle zum Wesen der Genologie.
Schlüsselwörter: Drama, Politik, Kritik, Erfahrung, Genologie

Polski dramat krytyczny jako współczesny fantazmat gatunkowy
St reszczen ie
Zmienność i niestabilność punktów odniesienia określających wzorce współ-
czesnych przyporządkowań kulturowych owocują zmąceniem, splątaniem 
i pomieszaniem utrwalonych tradycją podziałów na rodzaje i gatunki literac- 
kie. W tej sytuacji wyłonić się mogą nowe zasady i nowe pojęcia systematyzu-
jące twórczość artystyczną. Na przecięciu porządków pojawiają się nieznane 
wcześniej kategorie. Efektem – jak zawsze w przypadku porządkowania 
i klasyfikacji – jest ujarzmienie podlegających im zjawisk. Tekst opisuje tę 
praktykę na przykładzie dramatu krytycznego, którego wyznacznikiem jest 
skuteczność oddziaływania utworu literackiego na odbiorcę. Zestawienie tej 
propozycji z poglądem Louisa Althussera, traktującego podmiotowość jako 
efekt ideologicznego działania władzy na jednostkę, pozwala zauważyć, że to 
genologia wytwarza przynależność gatunkową, która często ma charakter fan-
tazmatyczny (fałszywa świadomość). Wykorzystywane w artykule odniesienia 
do pojęć i teorii stosowanych przez Michela Foucaulta, Judith Butler czy Erikę 
Fischer-Lichte pozwalają na połączenie praktyki ujarzmienia jednostki przez 



Piotr Dobrowolski26   

władzę dyskursu z ujarzmieniem działań artystycznych przez siatkę pojęć ga-
tunkowych; kryterium skuteczności uwalnia sztukę od konieczności wypeł-
niania reguł i realizacji założonych pierwotnie warunków. W tej perspektywie 
istotą genologii staje się obserwacja konkretnych przypadków, warunkowana 
jednostkowymi impulsami jednostkowego doświadczenia.
Słowa kluczowe: dramat, polityka, krytyka, doświadczenie, genologia
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Ramy gatunkowe w świetle dramaturgii pamięci

Tym, co mnie zainteresowało w genologii dramatu, jest wymiar afek- 
tywny współczesnego teatru, który przekracza ramy tradycyjnie poj-
mowanej typologii gatunkowej. Wybierając na główny przykład mojego 
artykułu przedstawienie Michała Borczucha Wszystko o mojej matce1 
z 2016 roku, szybko zorientowałem się, że także znajdujące się w cen-
trum spektaklu Borczucha zagadnienie pamięci otwiera gatunek dra-
matyczny na porządki przedstawiania, które trudno zamknąć zarówno 
w klasycznych schematach spójnego tekstu, jak i postmodernistycznych 
modelach rozproszenia czy rozplenienia, które opisuje m.in. metafora 
kłącza. Ważne dla współczesnej twórczości, ale także humanistyki, 
zagadnienia – afektywność i pamięć – stanowią znaczące wyzwanie dla 
obu wspomnianych, dobrze już ugruntowanych w refleksji teoretycznej 
nad sztuką, paradygmatów myślenia o budowie dramatu. Bliższe przyj-
rzenie się specyfice dramatów teatralnych o wyraźnie zarysowującym 
się wymiarze afektywnym i jednocześnie budowanych wokół zagadnie-
nia pamięci, uświadamia, że na plan pierwszy wybija się kwestia zabu-
rzenia klasycznych modeli morfologii dramatu. Przechodząc do sedna, 
trzeba stwierdzić, że rewizji wymaga sama funkcja gatunku w refleksji 
nad sztuką i jednocześnie samo rozumienie tego, czym w istocie jest ta 
prominentna kategoria teorii dramatu, literatury i szeroko rozumianej 
sztuki. Chciałbym jednocześnie zaznaczyć, że rewizja, o której wspo-
mniałem, nie oznacza odrzucenia dotychczasowych ustaleń teoretycz-
nych, ani nawet podważania zastanych modeli. Za podstawę swoich 

1 Wszystko o mojej matce. Reż. Krzysztof Warlikowski, premiera: 22 kwiet- 
nia 2016, Teatr Łaźnia Nowa, Kraków.



Wojciech Baluch28   

rozważań przyjmuję bowiem praktykę twórczą, która, poszukując 
nowych rozwiązań artystycznych, współistnieje z wykorzystywanymi 
równolegle rozwiązaniami oraz poetykami, które ukonstytuowały się 
jako poprzedniczki tych najnowszych i najświeższych propozycji oraz 
trendów. 

Wskazując zatem na konieczne modyfikacje definicji gatunku oraz 
jego roli w refleksji nad sztuką nie postuluję zmiany paradygmatu 
w ramach współczesnej sztuki dramaturgicznej. Jest przecież sprawą 
oczywistą, że obok nie opisanych jeszcze rozwiązań z zakresu sztuki 
dramatu wciąż powstają dramaty klasyczne, oparte na schemacie 
„dobrze zbudowanej” akcji, czy nieco bardziej progresywne sztuki, 
których cechami wyróżniającymi jest ich fragmentaryczność oraz brak 
cech tradycyjnie rozumianej spójności. Dlatego teoria dramatu po-
winna wyzbyć się swoich dążeń do tworzenia modeli uniwersalnych, 
chociażby dla danego okresu historycznego, i zaakceptować istnienie 
równoległych koncepcji gatunku, które rzecz jasna będą wchodziły ze 
sobą w różnego rodzaju interakcje. Ten dość banalny postulat formułuję 
ze względu na pewien trend współczesnej refleksji nad sztuką, w której 
kolejne zwroty kulturowe często kwestionują istotność poprzedzających 
je zwrotów czy refleksji. Nie chodzi mi przy tym tylko o jawne akty od-
rzucenia tego, co stare, ale raczej nadmierne, moim zdaniem, skupienie 
wokół tego, co nowe i tym samym atrakcyjne. Mój postulat wspieram 
także obserwacją rozwoju współczesnej sztuki dramaturgicznej, która 
skłania do podkreślenia jej eklektycznego charakteru, jako jednej z jej 
zasadniczych cech. Nie chodzi mi przy tym o szerokie rozumienie 
eklektyzmu jako połączenia różnych treści i form twórczości. Eklektyzm 
współczesnej twórczości dramaturgicznej objawia się w sposób najbar-
dziej interesujący na poziomie przyswajania przez praktykę twórczą 
różnych, często konkurujących prądów artystycznych i myślowych. 
Powstające teksty i scenariusze korzystają bez skrępowania z wypra-
cowanych przez sztukę modernistyczną i postmodernistyczną efektów 
zaskoczenia, prowokacji czy dekonstrukcji. W wielu dzisiejszych 
dramatach, których całościowy układ zdarzeń i działań dramatycznych 
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wymyka się kanonicznym czy chociażby rozpoznanym już modelom 
budowy dramatu, pojawiają się jednak rozwiązania doskonale znane 
z kanonicznych poetyk dramatu.

Dobrym przykładem takiej praktyki jest przedstawienie Królowa 
Margot. Wojna skończy się kiedyś2 Wojciecha Farugi (reżysera) i Tomasza 
Jękota (dramaturga). Dokonana przez nich adaptacja romantycznej 
historii, znanej współczesnemu odbiorcy za sprawą popularnego filmu 
Patrice’a Chéreau, składa się między innymi z nietypowych dla tego ro-
dzaju narracji biografii poszczególnych postaci, które pozwalają poznać 
widzowi ich drogę do śmierci już przy pierwszym pojawieniu się na 
scenie; z ceremonii i pochodów; a także ze scen, w których elementem 
zasadniczym jest eksploatowanie fizycznego wysiłku aktorów. Jednak 
obok wymienionych różnorakich elementów, które rozbijają możliwość 
linearnego, sekwencyjnego odbioru sztuki, ramę całości historii stanowi 
zakończenie rodem z klasycznych podręczników budowania scena-
riusza dramatycznego. Jego autorzy, ograniczeni pojemnością czasu 
przedstawienia teatralnego, rezygnują ze snucia – znanej z powieści 
Aleksandra Dumasa, a potem także filmu – narracji o konsekwencjach, 
jakie królowa Margot poniosła w wyniku zaangażowania się w zda-
rzenia Nocy św. Bartłomieja. Swoje przedstawienie kończą bowiem 
w momencie śmierci Karola i wstąpienia na tron jego brata Henryka. 
Nie jest to jednak moment, który można zakwalifikować jako domknię-
cie skondensowanej akcji dramatycznej. W tym sensie twórcy teatralnej 
wersji Margot nie kończą akcji poprzez jej „rozwiązanie”, ale otwierają 
ją na dalsze domysły, interpretacje czy samodzielną lekturę źródeł, 
poprzez zakończenie przedstawienia w momencie przemian. Śmierć 
Karola stanowi pierwszą porażkę królowej Katarzyny, która jako jego 
matka głęboko przeżywa utratę dziecka. Jest także końcem względnego 
bezpieczeństwa Margot na dworze królewskim. Dla Henryka, brata 
zmarłego króla, oraz państwa oznacza początek otwartej wojny o tron. 

2 Królowa Margot. Wojna skończy się kiedyś. Reż. Wojciech Faruga, premiera: 
22 listopada 2014, Teatr Polski, Bielsko Biała.
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Kunszt literacki tego rozwiązania przejawia się zatem w zręcznym po-
łączeniu dwóch dobrze znanych koncepcji estetycznych. Z jednej strony, 
zgodnie z klasyczną sztuką dramatu, fatalna śmierć jednego z głów-
nych bohaterów, kończąc akcję, ogniskuje trzy główne linie rozwojowe 
fabuły. Z drugiej strony, zdarzenie to otwiera tekst dramatu na różne 
perspektywy jego lektury przez odbiorców. Jak już wcześniej wspom- 
niałem, nowoczesne formy teatru dramatycznego zamknięte zostały 
bez większych rozterek ramą finału, którego konstrukcja i znaczenia 
wyrastają z klasycznego podejścia do sztuki dramatu.

Podobne eklektyczne łączenie nowatorskich rozwiązań artystycz-
nych z klasycznymi chwytami pojawia się w twórczości wielu innych, 
jak choćby w przypadku Krzysztofa Garbaczewskiego czy Jolanty 
Janiczak. Przedstawienie Niezwykłe przygody Roberta Robura3 Garbaczew-
skiego to chyba jedno z najbardziej zaawansowanych technologicznie 
dzieł teatralnych współczesnych czasów. Niezależnie jednak od za-
skakującego i intrygującego odtworzenia gry komputerowej na scenie 
i zapośredniczenia działań aktorów za sprawą kamery i ekranów, na 
których wyświetla się niewidoczna bezpośrednio dla widza gra aktorów 
na żywo, pierwsza część przedstawienia daje się ująć w dość oczywisty 
schemat historii detektywistycznej. Druga, epatuje zaskakującą zmianą, 
przenosi nas z graniczącego z futurologią świata współczesnych gier 
komputerowych do o sto lat wcześniejszej przestrzeni magii, zanu-
rzonej w świecie słowackiego folkloru. Zmiana ta jednak wpisuje się 
doskonale w znany historii awangardy zabieg prowokacji, a przy tym 
ilość możliwych do ustanowienia w procesie interpretacji powiązań 
pomiędzy obu światami sprawia, że widz może poczuć się komfortowo, 
obcując ze sztuką intrygującą, ale jednocześnie korzystającą z łatwo 
rozpoznawalnych ram gatunkowych oraz zabiegów estetycznych.

Eksplorująca zupełnie inne metody przełamywania klasycznego 
języka dramatu Jolanta Janiczak wyposaża głosy swoich postaci 

3 Robert Robur. Reż. Krzysztof Garbaczewski, premiera: 10 czerwca 2016, Teatr 
Rozmaitości, Warszawa.
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w destrukcyjny potencjał frazy lirycznej. Pomimo jednak rozedrganego, 
bardzo osobistego języka ekspresji, jej dzieła dramatyczne dają się bez 
trudu złożyć w tekst, spełniający kryteria klasycznej definicji Jurija 
Łotmana.

Współczesna praktyka dramaturgiczna wydaje się zatem afirmować 
wcześniejsze swoje osiągnięcia, wytracając skłonność do poszukiwania 
form, które pozwoliłyby jej odciąć się od historii. Podobny kierunek 
rozwoju powinna moim zdaniem przyjąć teoria dramatu w zakresie za-
interesowania gatunkowym wymiarem tej sztuki. Aby zatem zachować 
związki z dotychczasowym dorobkiem badań nad gatunkiem, pozwolę 
sobie na krótką rekapitulację jego wybranych elementów, zarówno 
w celu późniejszego odniesienia się do nich, jak również poszukania 
tych obszarów refleksji, które, słabiej dostrzegane, okazują się inspiru-
jące dla opisu zjawisk najnowszej twórczości dramaturgicznej. 

Krótki przegląd dyskusji o gatunku literackim rozpoczynam 
oczywiście od tekstów Michała Głowińskiego, które stanowią źródło 
ukonstytuowania się w polskiej myśli teoretycznej obrazu gatunku jako 
zespołu reguł wypowiedzi przede wszystkim „swoiście skonstruo- 
wanej”. Samej kategorii gatunku, za Głowińskim, przypisuje się naj-
częściej funkcje typologiczne. Kolejne propozycje nowych ujęć gatunku 
podkreślają jego nieprzystawalność zarówno do współczesnej praktyki 
twórczej, jak i refleksji na polu nowej humanistyki. Najczęstszym 
punktem odniesienia pozostają jednak wspomniane: konstrukcja i ty-
pologia. A przecież Głowiński zarysowuje szerszy repertuar aspektów 
istotnych dla opisu gatunku, dodając, że określa on także wymaganą 
postawę odbiorcy, a także swoiste dla danego gatunku metody od-
działywania. Nie jest oczywiście tak, że wymienione aspekty popadły 
w zapomnienie lub są lekceważone. Twierdzę jednak, że znacząca ilość 
rozwinięć klasycznej koncepcji gatunku bierze się przede wszystkim 
z ograniczeń, jakie stwarza ten rodzaj typologii, który opiera się na 
konstrukcji dramatu.

Dla udokumentowania mojej tezy przywołam na początek często- 
kroć powtarzane twierdzenie o zaniku i przemieszaniu gatunków. 
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Jedną z fundacyjnych wypowiedzi dla tego poglądu pozostaje tekst 
Clifforda Geertza zatytułowany O gatunkach zmąconych: nowe konfigura-
cje myśli społecznej4. Powód, dla którego przywołuję tę publikację, nie 
ogranicza się do autorytetu jej autora. Dla badacza dramatu interesujące 
jest połączenie praktyki twórczej z filologicznym komentarzem, które 
Geertz opisuje jako akt przepisywania, tak powszechnie dziś stosowany 
zarówno w praktyce dramaturgicznej, jak i refleksji nad nią. Ze spek-
trum dyskusji nad samym gatunkiem dramatycznym wybieram głosy 
Anny Krajewskiej i Małgorzaty Sugiery, które stanowią dwa bardzo 
interesujące, ale zarazem znacząco różne propozycje przekroczenia 
granic klasycznego rozumienia gatunku.

Anna Krajewska dążąc do przerwania zaklętego kręgu walki 
z normami twórczości dramatycznej, w której to walce głównym orę-
żem były dekonstrukcja i zacieranie granic pomiędzy poszczególnymi 
gatunkami, przedstawia propozycję „genologii autorskiej”, w której 

inwencja genologiczna idzie z dwóch stron – pisarzy i badaczy. Indywidua- 
lizmowi twórcy zaczyna odpowiadać autorska inwencja krytyka. Genolo-
gia – z nauki o regułach kodyfikacji staje się pełną żywiołowości i ekspresji 
działalnością – chciałoby się wręcz powiedzieć – poetycką. Propozycja 
nazwy staje się jednocześnie sugestią interpretacyjną. Niekiedy określenia 
zastępujące pytanie o gatunek są wieloznaczne i wychodzą poza ramy 
genologii zmierzając ku byciu terminami z różnych dziedzin np. filozofii 
(farsa metafizyczna), plastyki (kolaż), muzyki (improwizacja), psychologii 
(psychodrama), medycyny (dramat kliniczny) itp.5.

To zatem, co Krajewska promuje pod pojęciem „genealogii autor-
skiej”, to nie tyle projekt zamknięcia gatunków w kręgu stylu pisania 
pojedynczego autora, ale raczej postulat szerszego uwzględnienia 
podmiotowej inwencji w tworzeniu porządków, które tym różnią się 
od tradycyjnej typologii gatunkowej, że mogą stawać się porządkami 
momentalnymi. Do tej niezwykle inspirującej propozycji powrócę 

4 C. Geertz: O gatunkach zmąconych: nowe konfiguracje myśli społecznej. Przeł. 
Z. Łapiński. „Teksty Drugie” 1990, nr 2. 

5 A. Krajewska: Dramat genologii, czyli o gatunkach współczesnego dramatu. W: Ge- 
nologia dzisiaj. Praca zbiorowa. Red. W. Bolecki, I. Opacki. Warszawa 2000, s. 55.
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w późniejszej części mojego wywodu. W chwili obecnej chciałbym 
jedynie zwrócić uwagę na to, że – pomimo nakreślenia nowatorskiego 
horyzontu genologii literackiej – w projekcie Krajewskiej jednym z za-
sadniczych walorów jest możliwość przekraczania skostniałych porząd-
ków przy jednoczesnej zdolności do autointerpretacji. Zatem porządek 
i tym samym konstrukcja dramatu znów wysuwają się na plan pierwszy 
w dyspucie o gatunkach. Krajewska konstatuje: „W nowej genologii nie 
chodzi zatem o powtarzalność ani o klasyfikację, ale o odkrycie sensu, 
nie o nudę przewidywalności, lecz o tryumf zaskoczenia”6.

Zacytowany powyżej fragment tekstu Krajewskiej przywołuje 
w swojej refleksji nad gatunkami dramatycznymi Sugiera, zwracając 
uwagę na to, że podniesiony przez Krajewską walor „tryumfu zaskocze-
nia” wymaga wcześniejszej afirmacji zastanych form, przy jednoczes-
nym ustanowieniu nowych. Dążąc konsekwentnie do uwolnienia się od 
dialektyki nowego i starego, Sugiera rozwija koncepcję dramatu jako 
autoryzowanego znaczenia, proponując, aby o dramacie „myśleć nie tyle 
w czysto genologicznych, odziedziczonych po tradycyjnych poetykach 
terminach, ile zacząć traktować go jako rodzaj historycznie zmiennego 
dyskursu. Ten dyskurs pozbawiony jest reguł normatywnych, zaś o jego 
kształcie decydują relacje z tradycją czy pamięcią o dawnych gatunkach, 
a także funkcja dramatu i teatru w życiu społecznym oraz zróżnicowane 
i historycznie zmienne strategie angażowania odbiorców”. Ulokowany 
w takich ramach interpretacyjnych dramat, staje się – zgodnie z wyjaś-
nieniem autorki przywoływanej koncepcji – „użytecznym narzędziem 
przekazywania autoryzowanego znaczenia”7. Podkreślając autorytet 
dramatu, Sugiera zręcznie wymyka się dialektyce walki nowego ze 
starym porządkiem, dając do ręki badaczom i czytelnikom dramatów 
wartościowe narzędzie interpretacji. W jej wywodzie można jednak 
dostrzec wciąż zauważalny cień tradycyjnej typologii genologicznej, 
którego obecność zaznacza się w postaci wyraźnej determinacji, zmie-

6 Ibidem, s. 56.
7 Sugiera M.: Autorytet dramatu. W: Polska dramatyczna. 1. Dramat i dramatyzacje 

w XX wieku. Red. M. Borowski, M. Sugiera. Kraków 2012, s. 154.
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rzającej do uwolnienia rozważań genologicznych od wymiaru opisowo-
-komparatystycznego na rzecz pragmatycznej i retorycznej wartości 
tekstu jako historycznie ugruntowanego autorytetu. W konsekwencji 
Sugiera kreśli nowy horyzont poznawczy dobrze znanego z historii 
podziału gatunków dramatycznych. Nie udziela jednak odpowiedzi 
na pytanie interesujące mnie w niniejszym tekście – o miejsce kategorii 
gatunku w refleksji nad dramatem najnowszym. Czy zatem najnowsze 
dramaty podlegają klasyfikacji gatunkowej? Bo jeśli nie, a wielu bada-
czy taką odpowiedź podsuwa, to znaczy, że dramat, utracił swoją moc 
autorytetu w kształtowaniu dyskursów rozstrzygających o postrzega-
niu współczesnego świata.

Ratunkiem dla autorytetu dramatu pozostaje na szczęście per-
spektywa rodzaju literackiego. Zamazywanie granic gatunkowych we 
współczesnej twórczości dramaturgicznej, czy wręcz ich odrzucenie, 
nie umniejsza roli dramatu jako takiego w opisywaniu tego, co w ota-
czającej nas rzeczywistości ważne i godne zastanowienia. Deklaracja 
o szacunku dla dramatu jako „miejsca uprzywilejowanego znaczenia” 
koliduje jednak z homogenizacją jego języka. Nie przystaje także do 
dzisiejszej praktyki twórczej i interpretacyjnej. Czy zatem powinniśmy 
powrócić do pracy u podstaw i spróbować dostarczyć wystarczającej 
liczby analiz, które pozwoliłyby na wyłonienie nowej typologii ga-
tunkowej najnowszych dramatów? I tak, i nie. Po pierwsze, dramaty 
wpisujące się w typologie o charakterze kanonicznym takiego wysiłku 
nie potrzebują. To oczywiste. Podobnie jak te, kontynuujące tradycję 
odrzucenia czy dekonstrukcji, które korzystają z dobrze ugruntowa-
nych i opisanych już gestów sprzeciwu. W przypadku dramatów naj-
nowszych, które wydają się wymykać prostym modelom afirmacji lub 
subwersji, tradycyjna analiza ich morfologii wydaje się jednak zawo-
dzić. Z perspektywy teorii, wnioski płynące z takiej analizy okazują się 
często banalne lub wtórne. Na polu interpretacji, roztrząsanie budowy 
dzieła nie przynosi wyjaśnienia jego wartości, potwierdzanej zaintere-
sowaniem krytyki i/lub widzów. Taką właśnie sytuację nieprzystawal-
ności klasycznych modeli analizy budowy porządku dramaturgicznego 
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postaram się przedstawić na przykładzie przedstawienia Michała Bor-
czucha Wszystko o mojej matce. Zanim jednak do tego przejdę, chciałbym 
zwrócić uwagę na kilka wybranych wymiarów refleksji nad kategorią 
gatunku, które – pozostając dotychczas niedostatecznie dostrzeżone 
czy dowartościowane – mogą stać się pożytecznymi ramami refleksji 
nad gatunkową specyfiką dzisiejszej dramaturgii.

Pierwszy dotyczy utrwalonego mocno w polskim literaturoznaw-
stwie podziału na rodzaje literackie i gatunki. Opisujący ten podział, 
Głowiński zwraca uwagę na możliwości języka, w którym tworzona jest 
teoria literatury. Wyjaśnia, że w językach, w których pomimo istnienia 
podziału, terminy rodzaj i gatunek literacki wyrażane są tym samym 
określeniem, ich rozróżnianie w świadomości czytelników jest słabsze. 
W przypadku dramatu spostrzeżenie Głowińskiego wydaje się mieć 
swoje odbicie także w odniesieniu do języka polskiego. Termin „dra-
mat”, używany jako rodzaj literacki, funkcjonuje także w odniesieniu 
do gatunku stanowiącego podkategorię tego rodzaju, określanego mia-
nem dramatu właściwego. Na spopularyzowanie terminu dramat jako 
kategorii gatunkowej ogromny wpływ ma także typologia filmowa, 
w której dramat stanowi znaczącą i powszechnie rozpoznawalną kate-
gorię pewnego typu filmów. Zacieranie się granicy pomiędzy rodzajem 
i gatunkiem dramatycznym skłania więc do podjęcia próby ponownego 
przemyślenia owej relacji.

Drugim z wymiarów refleksji nad dramatem, który zwrócił moją 
uwagę, jest podkreślana przez Krajewską funkcja podmiotu twórczego 
także po stronie odbiorczej w kształtowaniu nowego porządku genolo-
gicznego.

Trzeci znajduje swoją inspirację w zaprezentowanym przez Sugierę 
obszernym przeglądzie różnorodnych gatunków dramatycznych końca 
XVIII wieku, których nazwy obejmują przede wszystkim aspekty tema- 
tyczne oraz adaptacyjne. Wśród wielu przykładów dość swobodnej 
klasyfikacji gatunkowej, którą ustanawiali sami autorzy, pojawia się 
jednak także jednoelementowa kategoria nazwana dramą płaczliwo-
-filozofo-sowizdrzalską. Ze względu na nadmierną złożoność tej nazwy, 
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Sugiera podkreśla brak ambicji paradygmatycznych tego określenia, 
z czym trzeba się zgodzić. Można jednak dostrzec, że w przeglądzie 
nazw gatunkowych, jaki przedstawia Sugiera, nazwa wykluczona 
z szeregu nazw o potencjale paradygmatycznym zawiera element 
jawnie afektywny w postaci członu „płaczliwo-”. Intuicja podpowiada, 
że afektywny wymiar dramatu nie stanowi dobrej podstawy do usta-
nawiania modelowych rozwiązań z zakresu budowy dramatu. Bliższe 
przyjrzenie się temu zagadnieniu uświadamia jednak, że to właśnie 
estetyczno-afektywny charakter dramatu stanowi jedno z najważniej-
szych kryteriów gatunkowej typologii tego rodzaju sztuki. Z repertuaru 
dramatu mieszczańskiego można tu wymienić „komedię płaczliwą”, 
ale także znacznie bardziej rozpowszechniony w czasach późniejszych 
„melodramat”. Przede wszystkim jednak fundamentalny dla dramatu 
podział na komedię i tragedię odwołuje się wyraźnie do afektywnych 
aspektów recepcji sztuki. 

Ostatnią, czwartą kwestią, na którą często zwracają uwagę uczest-
nicy dyskusji o gatunkach dramatycznych, jest ich uwikłanie we współ-
czesną rzeczywistość medialną. W większości przypadków odniesienie 
do różnorodnej i stechnicyzowanej, współczesnej przestrzeni medialnej 
służy poszerzeniu repertuaru możliwości kształtowania się gatunków 
dramatu teatralnego. Ja chciałbym zwrócić uwagę na bardziej tradycyjne 
porównanie pewnych tendencji w sztukach przedstawiających i narracyj-
nych, gdyż jestem przekonany, że starając się nadążyć za dynamicznym 
rozwojem współczesnych czasów, warto czasem zrobić krok w tył.

Wymienione przeze mnie cztery wymiary refleksji nad kategorią 
gatunku dramatycznego stanowią punkt wyjścia do propozycji pew-
nych przesunięć, jakie zamierzam zaproponować w dalszym ciągu 
moich rozważań. Podstawowym czynnikiem, który skłonił mnie do 
ich wyróżnienia, nie jest jedynie spekulacja intelektualna, ale przede 
wszystkim obserwacja praktyki twórczej. Dlatego – dążąc do sformuło-
wania pewnych ostatecznych propozycji natury teoretycznej – zajmę się 
teraz analizą zaanonsowanego już przedstawienia Michała Borczucha 
Wszystko o mojej matce.
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Spektakl wybrałem ze względu na podjęty w nim temat pamięci 
oraz wyraźnie afektywny wymiar. Kiedy jednak zacząłem przyglądać 
się poświęconym mu recenzjom, szybko okazało się, że mimo grand 
prix na jednym z najważniejszych festiwali teatralnych w Polsce, przed-
stawienie Borczucha jest często krytykowane, zaś jego apologetom 
brakuje języka opisu tego, co składa się na jego sukces. Rozczarowani 
spektaklem krytykują jego fragmentaryczność, której brak uzasad-
nienia, zwracają uwagę na posługiwanie się zużytą już w przestrzeni 
teatru wysokoartystycznego konwencją teatru w teatrze, która ujawnia 
znaną prawdę o niemożności pokazania procesu pamięci. W odniesie-
niu do kwalifikacji gatunkowych oraz okołogatunkowych w recenzjach 
znajdujemy określenia takie, jak: seans pamięci, hołd dla matki, sen 
na scenie, odtwarzanie wspomnień. Przyglądając się zarzutom oraz 
próbom zaszeregowania przedstawienia Borczucha do określonego 
typu sztuki dramatu, łatwo dostrzec, jak dużą trudność sprawia od-
biorcom zorientowanie się, z czym tak naprawdę mają do czynienia. 
Wprawdzie przywołane określenia zmierzają we właściwym kierunku, 
wciąż pozostają jednak w kręgu ugruntowanych już wcześniej form 
dramatu. Zwróćmy uwagę, że zarówno określenie sen na scenie, jak 
i seans pamięci, odnoszą się do wcześniejszych form, wykorzystujących 
strukturę akcji nielinearnej, fragmentarycznej lub autorefleksji (w po-
staci teatru w teatrze). Pomimo, że żadne z określeń nie koresponduje 
z kanonicznymi nazwami gatunkowymi, to jednak odwołanie się do 
nich przywołuje tradycyjne rozwiązania z zakresu budowy dramatu. 
Nie wchodząc głębiej w przyczyny, dla których wykorzystany w kry-
tycznych recenzjach aparat analityczny ponosi porażkę w zetknięciu 
z przedstawieniem Borczucha, przejdę od razu do uogólnienia: w przy-
padku przedstawień o pamięci, którego kluczowym składnikiem jest 
afekt, kategorie budowy dramatu, które opierają się na konflikcie, 
kontraście, zaskoczeniu czy grze z konwencjami, często nie pozwalają 
na uchwycenie wartości dzieła. 

Zacznijmy zatem od próby zbliżenia się do właściwej kwalifikacji 
przedstawienia Wszystko o mojej matce. Z szeregu przywołanych z re-
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cenzji jego określeń najtrafniejsze wydaje się odtwarzanie wspomnień. 
Działania bohaterów na scenie nie zmierzają bowiem do rekonstrukcji 
minionej historii, czy też ustalenia faktów z przeszłości. Nie epatują 
także niemożnością uporządkowania wspomnień, ani dyskomfor-
tem płynącym z doświadczenia nawiedzania przez duchy historii.  
Owszem, wszystkie te elementy są w przedstawieniu Borczucha 
obecne, rzecz w tym, że dla zrozumienia jego wyjątkowości na po-
czątek warto dokonać drobnego przesunięcia w dyskursie o pamięci 
i czas przeszły zamienić na teraźniejszy. Znacznie ciekawsze bowiem 
wydaje się to, co dzieje się z bohaterami i ich życiem, z pamięcią tu 
i teraz, aniżeli eksploracja ich relacji ze zmarłymi matkami czy prze-
szłością.

Na rzecz zakotwiczenia przedstawianych wydarzeń w teraźniejszo-
ści działa obecność na scenie dwóch mężczyzn, których wspomnienia 
stały się podstawą dla scenariusza oraz samego przedstawienia. Są nimi 
reżyser Michał Borczuch i grający w przedstawieniu aktor – Krzysztof 
Zarzecki. Świadomość tego, że oglądamy obrazy z życia postaci, które 
dzielą z nami tę samą przestrzeń, przyczynia się do tego, że jednym 
z kluczowych elementów, które stanowią o specyfice przedstawienia 
staje się podmiotowa obecność postaci-autorów. Ważne jednak jest 
to, aby zrozumieć, że ta świadomość nie prowadzi nas do roztrząsań 
nad esencjonalnym wymiarem podmiotowości, któremu zwyczajowo 
przeciwstawia się konstruktywistyczne koncepcje jej wytwarzania. 
Fakt obcowania z osobami (podmiotami), których doświadczenia są 
przedstawiane na scenie, warto przyjąć jako uprzedni wobec roztrząsań 
o tym, w jakiej mierze aktorzy faktycznie grają siebie, lub w jaki sposób 
uwiarygadniają swoją podmiotowość z pomocą konwencji teatralno-
-dramaturgicznych.

Ustawienie podmiotu w centrum uwagi widza staje się zatem 
aktem o charakterze aksjologicznym, w kontraście do jego wymiaru 
poznawczo-ontologicznego. Jednocześnie pozwala wejść z nim (pod-
miotem) w nowe relacje o charakterze afektywnym. Skłaniają do 
tego przede wszystkim żywa obecność podmiotu, ale także kontekst 
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innych przedstawień tego typu, jak również gra aktorska i rozwiązania 
sceniczno-dramaturgiczne. Pisząc o innych przedstawieniach mam 
na myśli m.in. dzieła filmowe, które chciałbym zestawić z przedsta-
wieniem Borczucha, wracając tym samym w rozważaniach nad kon-
tekstem twórczości dramatycznej, poszerzonym o twórczość filmową, 
do tradycyjnego modusu komparatystycznego. Wśród wielu filmów 
odwołujących się do indywidualnej pamięci warto przywołać Wszystko 
co kocham w reżyserii Jacka Borcucha z 2009 roku oraz Yumę w reżyserii 
Piotra Mularuka z 2012 roku. Oba filmy, pomimo bardzo łatwo roz-
poznawalnej konwencji gatunkowej, wpisują się w tryb wspominania 
i nostalgii, która czyni z nich dzieła o charakterze osobistym. Dlatego 
stawiane czasem zarzuty co do nieprawdziwego odwzorowania mi-
nionej rzeczywistości w obu filmach chybiają celu. W przywołanym 
przeze mnie zestawieniu istotne jest także i to, że twórcy obu filmów 
oraz przedstawienia są w zbliżonym wieku: od 37 do 45 lat. Może się 
wydawać, że uwzględnienie wieku autora w odniesieniu do ustalania 
klasyfikacji gatunkowej jest krokiem idącym zbyt daleko w stronę real-
ności, którą tak łatwo w przestrzeni fikcji sfingować. Na obecnym etapie 
moich rozważań chciałbym jednak pozostać przy tej propozycji, mając 
świadomość, że wymaga ona szerszego uzasadnienia.

Ostatnim wymiarem przedstawienia, na który chcę zwrócić uwagę 
w kontekście podmiotowości i afektywności jako jego kluczowych 
elementów, jest budowa i język tego dramatu. Analiza całości spektaklu 
wymagałaby wielostronicowego wykładu. Ograniczę się dlatego do 
dwóch reprezentatywnych dla mojej propozycji elementów.

Pierwszy ma charakter całościowy i dotyczy gatunków języko-
wych, które pojawiają się w przedstawieniu. Jako całość składa się 
ono bowiem z szeregu różnych typów wypowiedzi i dialogów, wśród 
których odbiorca może usłyszeć: monolog liryczny, mowę potoczną, 
wywiad dziennikarski, rozmowę w gabinecie psychoterapeuty czy 
tekst z poradnika. Tak rozległa i wyrazista kolekcja różnych gatunków 
mowy przywołuje natychmiast uwagi Michaiła Bachtina o dialogicz-
ności języka. Inaczej jednak niż w odkryciu rosyjskiego uczonego, po-
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szczególne gatunki nie wydają się oświetlać siebie nawzajem. Powie-
działbym, że być może konkurują o prym w przestrzeni wspomnień, 
ale nie zajmują postulowanej przez Bachtina postawy krytycznej 
wobec siebie. Rozpoznanie to stanowi dla mnie punkt kluczowy dla 
przeformułowania charakteru przedstawienia Borczucha z tradycyjnie 
rozumianego dramatu, którego podstawą jest konflikt oraz zderzanie 
różnych jego aspektów, na dramat, którego podstawą staje się wspól-
nota doświadczeń twórców i widzów.

Sposób tworzenia takiej wspólnoty ujawnia się najdobitniej na 
początku przedstawienia, w czasie którego widzowie przyglądają się 
pięciu kobietom (matkom głównego bohatera) ubranym w stroje robo-
cze, które spacerują po przestrzeni fabryki perfum i prowadzą między 
sobą swobodne rozmowy o życiu i pracy. Towarzyszy im postać mło-
dego dostawcy, w którego wciela się Krzysztof Zarzecki. W rozmowach, 
jakie prowadzą postacie, nietrudno dostrzec opisywaną przez Bachtina 
różnojęzyczność. Naiwny język zwykłych kobiet miesza się z żargonem 
perfumeryjnym lub opisem ćwiczeń zakładowych. Nieprzystawalność 
tych gatunków, czasem ułomność poszczególnych wypowiedzi, może 
wzbudzać u widzów uśmiech, ale raczej nie salwy śmiechu. Świat, 
który na scenie przedstawiają nam twórcy przedstawienia, ma bowiem 
zbliżyć się do widza, nie zaś odgradzać za sprawą ironii czy drwiny. 
W podobnym kierunku zmierza także gra Zarzeckiego, który jest 
delikatny, nieśmiały, czasem zażenowany naiwnymi wynurzeniami 
czy zachowaniami swojej matki (matek). I chociaż jego kunszt aktorski 
zasługuje na rzetelną analizę gry, ze względu na klarowność mojego 
wywodu ograniczę się do wymienionego wcześniej jednego aspektu 
jego (czy jego postaci) postawy. Chodzi mi o zażenowanie. Jest ono 
o tyle interesujące, że stanowi bliski refleks wstydu, o którym Eve 
Kosofsky Sedgwick pisze jako o doświadczeniu budującym wspólnotę. 
Wspólnotę, która jednak nie oznacza zjednoczenia. Wspólnota wstydu, 
czy w tym przypadku zażenowania, nie pozwala nam zatem na zato-
pienie się w radosnym rytuale zjednoczenia. Jest raczej czymś, z czym 
zmagamy się wraz z osobą zażenowaną, towarzysząc jej w tym niekom-
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fortowym doświadczeniu, jednak nie utożsamiając się z nią. Pamięć – 
jeśli potraktujemy ją nie jako przywoływanie czy odwoływanie się do 
przeszłości, ale jako teraźniejsze życie z bagażem pamięci przeszłości, 
jako ciągłe jej przepowiadanie i doświadczanie – może stać się właś-
nie taką przestrzenią dyskomfortu, który jednak jest pociągający. Dla 
wyjaśnienia tej sprzeczności raz jeszcze przywołam słowa Sedgwick, 
deklarującej, że jako teoretyk lubi słowa (kategorie) duże i przysadziste, 
z którymi można robić wiele rzeczy i które stawiają opór. Uważam, że 
w przypadku przedstawienia Borczucha postawa poznawcza nakreś- 
lona przez Sedgiwck dobrze tłumaczy rodzaj zaangażowania, nadający 
wartość spektaklowi Wszytko o mojej matce. 

Z całą więc świadomością tego, że – w kontekście zaprezentowanych 
przez mnie rozbudowanych i złożonych rozważań teoretycznych – pro-
pozycja rekapitulacji analizy przedstawienia, jaką zamierzam przedsta-
wić, może wydać się nazbyt uproszczona, chciałbym wskazać na trzy 
jej aspekty, które łączą zdarzenia sceniczne z postawą odbiorczą, którą 
zaproponowałem jako adekwatną, a może jedynie atrakcyjną w odnie-
sieniu do spektaklu. Po pierwsze zatem, wielość gatunków mowy, które 
na scenie stają się wyodrębnionymi zdarzeniami, to wielość rzeczy, 
które można robić z pamięcią o matce. Owe sceny tworzą jednocześnie 
przestrzeń, po której przemieszcza się i w której działa wspominający 
bohater. W ten sposób podważony zostaje linearny charakter tradycyj-
nego dramatu. Po drugie, opór, jaki stawia materia osobie, obcującej 
z własną, ale też cudzą pamięcią, znajduje swoje źródło w wahaniu 
bohatera pomiędzy potrzebą zbliżenia do matki a poczuciem zażeno-
wania. Po trzecie wreszcie, długość przedstawienia (130 min) może być 
odebrana jako pragnienie jak najdłuższego obcowania z przedmiotem 
naszego pożądania. Jako komentarz do tej krótkiej refleksji pozwolę 
sobie dołączyć słowa jednej z recenzentek, która moją hipotezę rozwija 
w sposób bardziej obrazowy:

W spektaklu brak jest wyraźnego finału. Podszyte smutkiem sceniczne 
obrazy, tak jak scena pogrzebu nie mogą zostać skończone. Opowieść 
nigdy nie będzie kompletna. Cały czas tworzy się na styku tego, co jest 
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i tego, co było. Z niepamięci wyłaniają się kolejne wspomnienia – praca 
nad spektaklem o matce nie może zostać dokończona. Scenę ogarnia 
piękno wiecznej melancholii8. 

Tak uproszczony opis połączenia tego, co można zaobserwować na 
scenie, z potencjalnymi odczuciami, które mogą zrodzić się w procesie 
recepcji u odbiorców, powinien przekonać, że nowa, idąc raz jeszcze za 
Sedgwick, tkliwa perspektywa oglądania przestawienia, opiera się na 
podobnie szczegółowej obserwacji sceny i rozgrywającego się na niej 
dramatu, jak w przypadku tradycyjnych form dramaturgicznych. Jed-
nocześnie tłumaczy, dlaczego przedstawienie Borczucha nie zaspokaja 
oczekiwania spójności, atrakcyjności zwrotów akcji czy oryginalności. 
Zrozumienie przedstawienia Wszystko o mojej matce wymaga bowiem 
przyjęcia postawy tkliwego zaangażowania, którą opisałem powyżej 
z pomocą koncepcji podsuwanych przez Segdwick. I właśnie koniecz-
ność ustanowienia i opisania postawy właściwej wobec oglądanego 
dzieła wydaje mi się w teatrze najnowszej dramaturgii aktem, który 
powinien zastąpić kategorię rodzaju dramatycznego. 

Propozycja ta dotyczy jednak wyłącznie tych dramatów czy przed-
stawień, które wymykają się zarówno kanoniczym ujęciom gatunko-
wym, jak i tym opartym na próbach przekraczania i zacierania granic 
gatunków. W propozycji, którą przedstawiam, chodzi bowiem w pierw-
szym rzędzie o uświadomienie sobie przez widza, w jakiego rodzaju 
doświadczeniu artystycznym uczestniczy, w czym towarzyszy aktorom 
działającym na scenie. Nie jest to jednocześnie propozycja całkowicie 
nowa i oderwana od wcześniejszej refleksji nad zagadnieniem gatunku. 
Jeśli wrócimy do kanonicznego w polskiej myśli teoretycznej tekstu 
Głowińskiego, zdamy sobie sprawę, że pisząc o gatunku jako swoistym 
sposobie konstruowania dyskursu literackiego, połączonego z pew-
nymi okolicznościami życia, dodaje on jeszcze dwa istotne wymiary 
specyfiki danego gatunku: wymóg określonej postawy odbiorcy oraz 
właściwe danemu gatunkowi metody oddziaływania. Moja propozycja 

8 K. Niedurny: Trudne powroty z niepamięci, 10.01.2017, Http://www.dzienniktea 
tralny.pl/artykuly/trudne-powroty-z-niepamieci.html [dostęp: 11.08.2019].
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stanowi zatem zwrócenie się w stronę dwóch ostatnich wymiarów 
gatunku, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki współczesnej 
twórczości dramaturgicznej. Swoje rozważania odniosłem jednak do 
ponadgatunkowego poziomu dramatu jako takiego. Konieczność usta-
lenia właściwej postawy odbiorczej jest bowiem istotna dla wszelkich 
typów tego, co opisałem jako najnowszy dramat, który wymyka się tra-
dycyjnym ujęciom gatunkowym. Wynika to zarówno z obserwacji 
twórczości dramaturgicznej, jak i z natury dramatu, w którym poziomy 
rodzaju i gatunku zbliżają się do siebie silniej aniżeli w przypadku 
liryki i epiki. Wskazana właściwość najnowszego dramatu, w którym 
fundamentalnym dla odbioru zadaniem jest określenie lub rozpozna-
nie swojej postawy odbiorczej, przenosi się także na poziomy niższe 
typologii potencjalnych gatunków nowego dramatu. Akceptacja przed-
stawionej przeze mnie propozycji metodologicznej będzie wymagała 
obszernej pracy analityczno-interpretacyjnej, która odpowie na pytanie, 
czy możliwa jest jeszcze typologia w ramach najnowszego dramatu. Czy 
jego gatunki wciąż mogą pełnić funkcję narzędzi do badania historycz-
nego wymiaru twórczości dramaturgicznej.
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Genre frameworks in light of the drama of memory
Summar y
The article constitutes a new look at the issue of the dramatic genre, which 
transcends the current methodological paradigms determined by the practices 
of modernism and postmodernism. The review of selected theories of genre, 
combined with the analysis of recent theater performances, leads to three main 
observations, which form a complementary scheme. The first draws attention 
to the aspects of memory and affect, which are important for contemporary 
dramatic creation, and which make it possible to broaden the horizon of 
drama analysis beyond the central issue of its structure or composition. The 
second, as one of the most important for contemporary theater dramaturgy, 
emphasizes the question of the coexistence of audience, actors and characters. 
The third establishes the postulate of making the subjects’ attitudes towards 
the performance the object of reflection as an important point of reference for 
the new drama’s genre typology. These three methodological perspectives do 
not, however, lead to the establishment of a competitive (with respect to the 
existing ones) paradigm of studying the dramatic genre. Rather, they constitute 
a way to acknowledge the principle of coexistence in a given historical time 
of parallel conceptions of genre, which mutually benefit from the authority of 
both tradition and the dynamics of the present.
Keywords: affectivity, subject, memory, genre, drama, community, embar- 
rassment, tenderness

Gattungsrahmen im Lichte von Dramaturgie der Erinnerung
Zusammen fassu ng
Der Beitrag öffnet einen neuen Blick auf die Gattung des Dramas, welcher über 
die bisherigen, durch Praktiken der Moderne und Postmoderne festgelegten, 
methodologischen Paradigmen hinausgeht. Der Überblick über die ausgewähl-
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ten Theorien der Gattung führt in Verbindung mit Analyse der neuesten The-
ateraufführungen zu drei grundlegenden Konstatierungen, die sich zu einem 
komplementären Schema zusammenschließen. Die erste Konstatierung widmet 
sich den Aspekten von Erinnerung und Affekt, die für das zeitgenössische 
dramatische Schaffen entscheidend sind und es ermöglichen, den Horizont 
der Analyse eines Dramas über das zentrale Problem seiner Konstruktion 
bzw. Komposition hinaus zu erweitern. Die zweite, als eine der wichtigsten 
Konstatierungen für die zeitgenössische Theaterdramaturgie überhaupt, hebt 
die Frage der Koexistenz von Publikum, Schauspielern und Figuren hervor. 
Die dritte betrachtet hingegen das Postulat, die Subjektivität der Haltungen 
eines Zuschauers gegenüber der Aufführung zum Gegenstand einer Reflexion 
zu machen, als einen wichtigen Bezugspunkt für die Gattungstypologie des 
neuen Dramas. Die drei genannten methodologischen Perspektiven bedingen 
allerdings noch nicht die Etablierung eines (gegenüber den bestehenden) kon-
kurrenzfähigen Paradigmas der Forschung über die dramatische Gattung. Sie 
führen vielmehr zur Anerkennung des Prinzips der Koexistenz von parallelen 
Gattungskonzeptionen in einer bestimmten historischen Zeit, die sich gegensei- 
tig aus einer Autorität speisen, die sowohl auf Tradition als auch auf Dynamik 
der Gegenwart basiert.
Schlüsselwörter: Affektivität, Subjekt, Erinnerung, Gattung, Drama, Gemein-
schaft, Verlegenheit, Zärtlichkeit

Ramy gatunkowe w świetle dramaturgii pamięci
St reszczen ie
Tekst stanowi propozycję nowego spojrzenia na zagadnienie gatunku drama-
tycznego, które przekracza dotychczasowe paradygmaty metodologiczne, wy-
znaczone przez praktyki modernizmu i postmodernizmu. Przegląd wybranych 
teorii gatunku, w połączeniu z analizą najnowszych spektakli teatralnych, pro-
wadzi do trzech zasadniczych konstatacji, które układają się w dopełniający się 
schemat. Pierwsza zwraca uwagę na istotne dla współczesnej twórczości dra-
maturgicznej aspekty pamięci oraz afektu, które pozwalają poszerzyć horyzont 
widzenia analizy dramatu poza centralne zagadnienie jego konstrukcji czy 
kompozycji. Druga, jako jedna z istotniejszych dla współczesnej dramaturgii 
teatralnej, podkreśla kwestię współistnienia widzów, aktorów i postaci. Trzecia 
ustanawia postulat uczynienia przedmiotem refleksji podmiotowej postawy 
widza wobec przedstawienia, jako istotnego punktu odniesienia dla typologii 
gatunkowej nowego dramatu. Wspomniane trzy perspektywy metodologiczne 
nie prowadzą jednak do ugruntowania konkurencyjnego (wobec zastanych) 
paradygmatu badania gatunku dramatycznego. Stanowią raczej drogę do uz-



Wojciech Baluch46   

nania zasady współistnienia w danym czasie historycznym równoległych kon-
cepcji gatunku, które wzajemnie korzystają z autorytetu płynącego zarówno 
z tradycji, jak i dynamiki teraźniejszości.
Słowa kluczowe: afektywność, podmiot, pamięć, gatunek, dramat, wspólnota, 
żenada, tkliwość
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O komedii 

Pozycja jurora w kilku edycjach konkursu na komedię oferuje dziwne 
„miejsce widokowe” dla obserwacji transformacji dramatu i teatru. 
Sytuacja współczesnej komedii jest bowiem z paru przyczyn skompli-
kowana. Po pierwsze dlatego, że właściwie nigdy nie istniała definicja 
komedii, która mogłaby ją objąć w jej różnych realizacjach, i trudno 
bez intuicyjnych zabiegów powiedzieć, czym jest naprawdę. Po drugie, 
z powodu jej silnych związków zarówno z aktualnym czasem, jak 
z aktualnym teatrem, wskutek czego bardzo rzadko pojawia się w ka-
nonach literatury dramatycznej. Po trzecie, nie jest (zwłaszcza u nas) 
cenionym gatunkiem, jest beznadziejnie przypisana popularnemu 
obiegowi i złączona z funkcją rozrywkową. Pozycję komedii obniżają 
dodatkowo związki z nie przynoszącą autorskiej chwały farsą, które 
zamazują granice między nimi. Po czwarte, jest może nawet jedynym 
gatunkiem doskonale osadzonym w długowiecznej tradycji, od której 
trudno się oderwać, nie naruszając przyzwyczajeń samej komedii i jej 
widzów. Wskutek tego komedia zwykle odstawała od głównego nurtu 
dramatów w różnych epokach i przyczyniała się do genologicznych 
zawirowań, które w dziejach gatunków są swoistą normą. Zawirowania 
takie wprowadzały do porządku gatunkowego, od renesansu podda-
nego autonomicznym regułom literatury, tzw. formy „nieczyste”, niere-
gularne, odrzucające przyjęte wyznaczniki literackości. Uniemożliwiało 
to komedii „bycie dziełem”, orientowało na medium teatru. Znamienne, 
że wejście tych zmieszanych form, wyposażonych w czynnik komedio-
twórczy, przypadało zwykle na czas przełomów stuleci – na przełomie 
XVI i XVII wieku sytuację gatunków skomplikowała tragikomedia, 
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wespół z sielanką dramatyczną, na przełomie XVII i XVIII wieku 
uczyniły to drama, melodramat, opera komiczna, wielopostaciowa 
jednoaktówka i wodewil. Podczas kolejnego przejścia stuleci powstała 
komedia z założenia artystyczna, która oddzieliła się od popularnych, 
rozrywkowych odmian, zwłaszcza od farsy mieszczańskiej i operetki. 
Jednocześnie rodzą się traktowane jako gatunek groteska, tragifarsa, 
reportaż sceniczny. 

Wydaje się jednak, że od tamtego przełomu różni się nasz 
współczesny, przyniósł nam bowiem „w darze” dalekie od komedii 
tzw. teksty dla teatru, projekty dramatyczne, scenariusze. W tej sytua- 
cji, wzmocnionej przez upadek tradycyjnych wyznaczników sztuki, 
współcześni autorzy mogą traktować komedię w różny sposób – wi-
dzieć ją jako krótki skecz, nawet niekoniecznie zabawny, monolog lub 
strumień świadomości, scenariusz teatralno-filmowy, poważny dramat, 
niekiedy z doczepionym tzw. dobrym zakończeniem, czy sceniczną 
hybrydę wielu gatunków. Wprawdzie komedia wciąż nie jest cenionym 
gatunkiem i jedynie niekiedy się pojawia w indywidualnej twórczości 
autorskiej, ale wyjątkowość konkursu jej poświęconego doprowadziła 
do zalewu tekstów, zatem za każdym razem dostawaliśmy do ręki około 
setki i tak już wyselekcjonowanych tytułów. I jeśli trzeba by doprecyzo-
wać, czym jest dzisiaj komedia, zapewne nie uniknęlibyśmy kłopotów. 
Dlatego „schronię się” za tomem wydanym przez organizatora tych 
konkursów, czyli Polskie Centrum Komedii, usytuowane przy Teatrze 
Powszechnym w Łodzi.

Antologia obejmuje teksty z dwu pierwszych konkursów. Wśród 
autorów znaleźli się: Dominik Rettinger (Psycho-tera-polityka), Juliusz 
Machulski (Next-ex oraz Matka brata mojego syna), Paweł Mossakowski 
(Roszada), Jarosław Jakubowski (Życie), Przemysław Jurek (Kochanowo 
i okolice), Fred Apke i Marta Klubowicz (Letnisko), Dominik Nowak 
(Pociąg osobowy do Chin) i Olga Pietkiewicz (Seks, metro i ipody)1. Utwory 

1 Antologia współczesnej polskiej komedii. Red. A.M. Dolińska. Polskie Centrum 
Komedii – Teatr Powszechny w Łodzi. Łódź 2010. 
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można podzielić na dwie zasadnicze grupy, co mniej więcej odzwier-
ciedla aktualną sytuację gatunku, czyniąc z tomu rodzaj próbki repre-
zentatywnej. 

Grupę pierwszą stanowiłyby tzw. komedie gatunkowe, zatem za-
chowujące kontakt ze starymi regułami. Pojawiają się w nich wyraziste 
postacie, wśród których nie znajdziemy ofiar transformacji, desperatów 
w emocjonalnych kryzysach ani o rozchwianych tożsamościach. Sztuki 
te wciąż respektują utrwalone zasady dialogowania, choć wprowadzają 
elementy języka (nowego) czasu. Zachowują też przyczynowo-skutkową 
konstrukcję linearnej akcji i dla koniecznego szczęśliwego rozwiązania 
wykorzystują stare komediowe triki w typie qui pro quo – tak, jakby 
niewiele się zmieniło w technice komediopisania, mimo zmian za-
chodzących w samej rzeczywistości. Rzecz jasna, teksty z tych zmian 
korzystają, lecz w sposób ograniczony, nie psujący efektu gatunkowego 
trwania. Zresztą, jak wiadomo, komedia zawsze posługiwała się „kloc- 
kami” pochodzącymi wprost z tzw. życia, co z jednej strony było jej 
atutem, z drugiej przyczyniało się do jej krótkiego żywota. 

Najbardziej gatunkowo wyraziste w tej grupie sztuk są komedie 
rozgrywające się w zamkniętym rodzinnym gronie i oscylujące – jakże 
tradycyjnie – wokół małżeństwa córki, tyle że już nie planowanego 
przez rodziców, lecz będącego efektem decyzji dziewczyny. Taki cha-
rakter ma Next-ex Machulskiego. Do rangi tytułu został tu wyniesiony 
dowcip – zresztą słaby – pana domu, niszczącego kolejnych konkuren-
tów. On to w swoistym pojedynku z córką zostaje przez nią przechy-
trzony dzięki prostemu zabiegowi: przedstawieniu ojca chłopaka jako 
narzeczonego. Tradycyjnie zrobiona jest też Roszada Mossakowskiego, 
eksponująca (częste w komediach) zderzenie odmiennych środowisk: 
tu – żyjących z finansowym rozmachem nowobogackich i skromnego 
inteligenckiego domu. Spotkanie niedoszłych teściów kończy się 
zamianą partnerów między rodzicami i – mimo wszystko – ślubem 
młodych. Obie sztuki – aczkolwiek korzystają z nowego materiału 
obyczajowego – posługują się konwencjonalnymi chwytami: pu-
łapką, w którą wpisano klasyczne qui pro quo oparte na zamianie ról 
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(Next-ex), i konfrontacją stron, ujawniającą dwa niedobrane związki 
(Roszada). W tej ostatniej szczęśliwe rozwiązanie zapewnia (już od 
czasów Menandra) bogini komedii – Talia. Dzięki niej niezgułowaty 
profesor zmieni się w genialnego odkrywcę środka przeciw komarom, 
na którym zrobi majątek, zapewniając dostatnie życie uzależnionej od 
seriali nowej partnerce, a osłabiony więzieniem specjalista od prze-
krętów znajdzie ciepły kąt i cudowne posiłki przy konserwatywnej 
nauczycielce. A młodzi? Cóż, najpierw zamieszkają razem, potem się 
rozstaną i znów zejdą, zaś młody – ponownie dzięki tradycyjnemu 
deus ex machina – stanie się wziętym pisarzem popularnych powieści, 
do czego nie będzie potrzebował już matury. 

W rodzinnym gronie, poszerzonym o piękną lekarkę, rozgrywa 
się Matka brata mojego syna, oparta na konfrontacji trzech pokoleń. Jej 
centrum stanowi starzejący się pisarz celebryta, słynący ze skoków na 
boki i skrajnego egocentryzmu, który zaszokuje rodzinę najpierw mnie-
manym zawałem, potem wiadomością o nowej partnerce i nieślubnym 
dziecku, które i tak okaże się owocem jej zdrady, ujawnionej przez jego 
dorosłego syna przy pomocy kłamstwa i pokerowego blefu. Tu związki 
międzyludzkie są w nowoczesny sposób luźne, bez żadnego „i że cię 
nie opuszczę…”, a pokolenia rodziców i dzieci trwają razem chyba 
jedynie z wygody. Kolejną pozycją w gatunkowej produkcji jest Psycho-
-tera-polityka Rettingera, wsparta motywami prawdziwego i udanego 
snu hipnotycznego, co nicuje na kanapce u psychoanalityka (prywatnie 
kumpla głównego bohatera) polską transformację. W sztuce bierze 
udział jedynie kilka postaci – reprezentujący rządzącą partię polityk, 
posiadacz kodów do tajnych kont prominentów, jego sekretarka, zara-
zem agentka ABW, mająca go skompromitować, psychoanalityk i żona 
głównego bohatera, wespół z żonami innych polityków spiritus movens 
politycznej rzeczywistości. Zorientowawszy się w sytuacji, telefonicz-
nie uruchomi gotowy od jakiegoś czasu mechanizm, który wyniesie 
męża na stanowisko premiera, by po jakimś czasie go stamtąd zabrać 
i przyprowadzić z powrotem na wspomnianą kanapkę w celu odwy-
kowej kuracji od władzy. Komedia z momentami farsowymi kreśli dość 
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trywialny i zarazem stereotypowo banalny wizerunek polityki jako gry 
kilku dam ukrytych w cieniu władzy. 

Od wszystkich publikowanych w antologii komedii odstaje 
niemiecko-polskie Letnisko Freda Apke i Marty Klubowicz. Cień Cze-
chowa w tle decyduje zarówno o miejscu akcji, jak o zgromadzeniu 
przegranych i sfrustrowanych bohaterów. Jedyna przyzwoita postać 
to (paradoksalnie posądzona o kradzież złotych widelczyków) służąca 
Carmen, w przeciwieństwie do innych lapidarnie scharakteryzowana: 
„Młoda, ładna, inteligentna, uczciwa”. Niemniej sztuka pozwala na 
proste przejście do drugiej grupy utworów – wszak sama należy do 
tej części gatunku, który uległ transformacji w latach modernizmu, 
odchodząc od swej dawniejszej postaci. Jak zaobserwował Michał 
Głowiński – gatunek „przestaje być konstrukcyjnym wzorcem i łączy 
się już nie z tym, co uważano wówczas za formę zewnętrzną, wchodzi 
w związki z formą wewnętrzną. Innymi słowy: kategorie genologiczne 
przekształcają się w kategorie estetyczne […] zyskują rangę zjawiska pa-
ralelnego wobec tradycyjnie wyodrębnionych kategorii estetycznych”2. 
Na gruncie komedii oznaczało to komedie-hybrydy, zarówno drama-
tyczne, jak farsowe czy tragifarsowe. W tych sztukach dotychczasowe 
reguły stawały się przedmiotem refleksji, komizm bywał zastępowany 
drwiną, ironią, satyrą lub po prostu zanikał, nie obowiązywały do-
tychczasowe granice gatunków, a tradycyjna komedia gatunkowa była 
spychana do nisko waloryzowanego repertuaru popularnego. Wówczas 
jednak na tym wysokim piętrze sztuki na komedię zaczął oddziaływać 
wzór dzieła samego w sobie, zatem zwartej formy artystycznej, co pod-
niosło ją do rangi tworu literackiego. 

Współczesna komedia jednakże nie podąża w tę stronę, należącą ra-
czej do minionego czasu, lecz razem z innymi formami dramatycznymi 
przechyla się ku uwarunkowaniom medium teatru. A jak pisze Samuel 
Weber – „medium teatralne, w przeciwieństwie do gatunku artystycz-
nego, nie konkretyzuje się (instantiate) w indywidualnych, zawartych-

2 M. Głowiński: Ekspresja i empatia. Kraków 1997, s. 120.
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-w-sobie i znaczących dziełach, ale raczej w sztukach teatralnych, które 
nigdy nie zbierają się wspólnie, by uformować zawartą-w-sobie-całość, 
lecz pozostają wierne swojej nazwie: sztuki, fragmenty, kawałki (po 
niemiecku Stücke, po francusku pièces)”3. Taki fragmentaryzm łączy 
wszystkie utwory z drugiej, medialnej grupy. Kwestię relacji między 
abstrakcyjnie traktowanym medium sztuki „jako takiej” a formą precy-
zuje tekst Niklasa Luhmanna. 

Luhmann stwierdza, że media „tym różnią się od innych material-
ności, że zapewniają wysoki stopień rozdzielania. Pierwotne pojęcie ma-
terii – w odróżnieniu od formy – miało ten właśnie sens: oznaczało coś, 
co samo z siebie jest nieokreślone i dlatego podatne, zdane na formę”. 
Widziane w ten sposób medium składa się z bardzo luźno powiązanych 
elementów, podczas gdy formy „powstają przez zagęszczenie stosunków 
zależności między elementami, a więc dzięki wyborowi spośród możli-
wości oferowanych przez medium. Luźne powiązanie i łatwość rozdzie-
lania elementów medium wyjaśnia, dlaczego nie postrzega się samego 
medium, lecz formę koordynującą jego elementy”. Ono samo więc nie 
skupia na sobie naszej uwagi, czyni to forma, choć „nie ma ani medium 
bez formy, ani formy bez medium”4. Zwłaszcza luźno powiązane jest 
medium teatru, powstałe dzięki swoistemu „zszyciu na okrętkę” kilku 
innych wcześniej działających mediów. Słusznie pisze więc Weber, że 
„określa je własność bycia prześwit ując ym bądź przezroczystym”, 
którą to własność „Arystoteles przypisuje medium w ogóle”, jako „ko-
nieczny, lecz niewystarczający składnik poezji”5. „Medium sceniczne 
zastosowane w teatrze lub – jak pojmuje to Arystoteles – w dramacie 
pozwala mimesis całkiem dosłownie mieć mie jsce, ale tylko w tym 
stopniu, w jakim samo rozpływa się w czystą przezroczystość”6. 

3 S. Weber: Teatralność jako medium. Przeł. J. Burzyński. Kraków 2009, s. 188. 
4 N. Luhmann: Medium sztuki. W: Idem: Pisma o sztuce i literaturze. Red. N. Wer-

ber. Przeł. B. Baran. Warszawa 2016, s. 110–115.
5 S. Weber: Teatralność jako medium, s. 90–91.
6 Ibidem, s. 91, rozstrzelenie autorskie.
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W tej sytuacji wydaje się oczywiste, że komedia na przełomie  
XIX i XX wieku, umykając wciąż silnej (mimo pewnego zużycia) formie 
gatunkowej, nienośnej dla ówczesnego obrazu świata o mało komedio-
wej naturze, z trudem dającej się dopasować do wymagań gatunku, 
musiała skierować się ku nowej, wewnętrznej estetyce, by stworzyć 
nowe formy – artystyczne. Ale dziś to już nie wystarcza. Dla pokawał-
kowanej, niestanowiącej żadnej całościowej rzeczywistości istotny oka-
zał się „nieredukowalnie fragmentaryczny charakter medium teatral-
nego – czyli teatru jako medium – [który] predestynuje je do tego, aby 
coraz wyraźniej wyłaniało się jako paradygmat sytuacji nowoczesnej”7. 
Umożliwia on wprowadzanie innych mediów, już elektronicznych, 
które wprawdzie marginalizują teatr, lecz jednocześnie wciąż są przez 
niego przyciągane jako konieczne elementy współczesności8. Sceniczną 
rzeczywistość tekstów z drugiej, tzw. medialnej, grupy poszerza więc 
inwazja ekranów, na których pojawiają się obrazy filmowe i telewizyjne, 
wyświetlane przy pomocy projektora ekrany telefonów komórkowych 
nie tylko z zapisanymi obrazami, ale i sms-ami, czy ekrany kompute-
rów. Zarówno sam przekaz, jak i język gatunku, w tej postaci ulegają 
performatyzacji. 

Teksty z grupy medialnej są znacznie ciekawsze, co nie oznacza 
rezygnacji z komizmu, choć najczęściej zastępuje go komiczność. Nie 
ma tu klasycznej ciągłości akcji, została albo poważnie ograniczona, 
albo zniszczona, a na kształt komedii oddziałują techniki telewizyjne, 
filmowe, zwyczaj pisania sms-ów czy komputerowy świat youtube’a. 
Taka kreacja rzeczywistości przedstawionej wymaga wprowadzenia 
prezentera – konferansjera, przewodnika po projektowanym perfor-
mansie. Utwór w postaci drukowanej jest niekompletny, nawet jeśli 
zawiera opisy obrazów czy teksty sms-ów bez polskich znaków lub 
utrzymane w stylu komputerowego słownika. 

7 Ibidem, s. 188, rozstrzelenie autora.
8 Ibidem, s 339.
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Najwyraźniej zabieg taki ujawnia się w sztuce Życie Jarosława 
Jakubowskiego, po której przewodnikiem jest trup leżący w otwartej 
trumnie w zakładzie pogrzebowym. Chwile przed umieszczeniem go 
w grobie wprowadzają performans z jego życia, konstruowany w po-
staci retrospektywnych migawek. Powstają one wskutek podwójnego 
zabiegu – demontażu minionych wydarzeń i ponownego ich zmonto-
wania, zatem ich rozproszenia, wymieszania i zestawienia na dowolnej 
zasadzie; wygląda to jak przypominanie zapomnianego, które „wpusz-
cza” kolejne postacie i darowuje im głosy. O spójnej narracji musimy 
zapomnieć, powstają wewnątrzsytuacyjne przestrzenie konfliktów czy 
spotkań, a życie bohatera staje się rumowiskiem fragmentów. 

Na monologowej wypowiedzi konferansjera-showmana, prze-
cinanej zarówno wspomnieniami z dzieciństwa, jak relacjami 
z niedawnych wydarzeń, niczym w formacie reality show, oparte jest 
Kochanowo i okolice Pawła Jurka – rzecz z dziejów prowincjonalnej ka-
peli deathmetalowej Exterminator, która najpierw traci swoją szansę, 
by w finale nieoczekiwanie ją odzyskać. Jej perypetie, tym razem 
przedstawione we w miarę uporządkowanej chronologii, otwiera 
propozycja wójta-manipulatora i kolegi zespołu, teraz gminnego 
urzędnika obsadzonego w roli kusiciela. Panowie oferują muzykom 
stypendium (5 tysięcy) za grę na prowincjonalnych dożynkach. Przed-
tem wymagają od nich konkretnych występów zaplanowanych w pro-
wincjonalnym kalendarzu. Muzycy zatem przejdą swoiste piekło aż 
do kompletnego upadku (podczas gry dla koła gospodyń wiejskich 
i w perspektywie wesela wójtowej córki). Na samym dnie odzyskują 
metalowego ducha i rozwalają całe dożynki; klęska jednak da im 
zwycięstwo – menedżer Kombi zaprosi ich na utracony ongi support. 
Także ta opowieść rozwija się w trybie demontażu-montażu kolejnych 
stacji drogi zespołu, uatrakcyjniają ją i zarazem dopełniają filmy. 
Początkowo amatorskie, kręcone telefonem i pokazywane widowni, 
potem profesjonalne nagranie ze wspomnianych dożynek dla Trójki. 
W tak poszerzonej relacji czytelna staje się dominacja ekonomicznego 
mechanizmu współczesności nad sztuką – zespół jest biedny, wszyscy 



O komedii 55

są po bibliotekoznawstwie (sic!), które jako humanistyczna dyscyplina 
nie zapewnia im niczego. De facto posiadają jedynie marzenia, roz-
padający się sprzęt i honor metalowców. I milkliwego pana Zbyszka, 
bezcennego dla nich technika. 

W tej grupie utworów znajdzie się Pociąg osobowy do Chin Dominika 
Nowaka, komedia o ucieczkach wszystkich nieprzystosowanych do 
nowego świata z nieciekawej, wręcz beznadziejnej codzienności. Tytuł 
sztuki jest dwuznaczny – wszak chodzi tu o pociąg starzejącego się ojca 
bohatera do Chinki, poznanej przez niego podczas kilkuletniego pobytu 
u brata w Australii. Niewypowiedziana i na początku niedopowiedziana, 
potem rozwijająca się miłość będzie jego ucieczką od rzeczywistości, 
wyrażając się w listach przerywających akcję i w odkrytym nagle talen-
cie poetyckim. Sam bohater ucieka w dorywcze prace w przebraniach: 
pomidora, białego misia i bandyty, który to kostium okaże się dlań 
ostateczny – ginie wskutek strzału. Dla jego kumpla i siostry ucieczką 
staje się samochód, a dla bogobojnej matki – niby-święta-podobizna na 
szybie, powstała dzięki myciu rozpuszczalnikiem. Tu także ma miejsce 
rozszerzenie akcji dzięki miłosnym sms-om, przy pomocy których młody 
jest szkolony przez bardziej doświadczonego kumpla, a w końcu są one 
recytowane (bez polskich znaków) przez pięć postaci spoza akcji. 

Ostatnia sztuka – Seks, metro i ipody Olgi Pietkiewicz, napisana przez 
jedyną w tomie autorkę – ma odmienny kształt, jest bowiem fragmen-
tarycznym monologiem dziewczyny z psychiatryka. Biegiem monologu 
rządzą asocjacje o antyfeministycznym wydźwięku, poświęcone prze- 
mianom współczesnych relacji damsko-męskich, wpisane w pomie-
szane szczątki biografii bohaterki. Ani fabuła, ani story nie istnieje, jest 
tylko zamknięta cela bez klamek o wygłuszonych ścianach i telefon, 
który głosem automatycznej sekretarki wprowadza widza w rzeczy-
wistość kliniki, i przy pomocy którego bohaterka usiłuje porozumieć 
się ze światem; zresztą bez skutku – odpowiada tylko automatyczna 
sekretarka lub słyszy nagranie lekarza. Potok słów wypowiadanych 
przez bohaterkę bywa komentowany bezsłownie występami pojawia-
jących się tancerzy (możliwe mini improwizacje – zaznacza autorka) 
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i obrazami komputerowymi (bohaterka korzysta z laptopa, rzucając 
na ekran to obrazy Picassa, to teksty z komputerowego słownika). Jej 
świat kurczy się do jednego miejsca o teatralnym charakterze, każąc 
czytelnikowi myśleć o formule bliskiej reality show, gdy obecność 
nawet milczącej publiczności, do której zwraca się postać, poświadcza 
realność występu. Powstaje wersja tekstu dla teatru, w samym zapisie 
stanowiąca zaledwie zarys przedstawienia o alienujących warunkach 
izolowanej egzystencji – jedynie z telefonem, laptopem i kolorowymi 
pismami kobiecymi. 

Obie grupy komedii różnią się środkami wykorzystywanych atrak-
cji, które są zawsze „składowymi jednostkami oddziaływania teatru” 
i których celem jest – jak pisze Siergiej Eisenstein – ukształtowanie uwagi 
widza. Według jego definicji – „Atrakcja (w zakresie teatru) to każdy 
agresywny moment widowiska, to każdy jego element, który poddaje wi-
dza uczuciowemu i psychologicznemu oddziaływaniu, doświadczalnie 
sprawdzonemu i z matematyczną dokładnością obliczonemu na okreś- 
lony wstrząs emocjonalny u widza, […] jedyna możliwość warunkująca 
percepcję ideowej problematyki widowiska”9. Jeżeli w pierwszej gru-
pie utworów atrakcje są wpisane w tradycyjną formę gatunkową jako 
rodzaj ograniczonej niespodzianki, która z powodu swej gatunkowej 
powtarzalności spełnia oczekiwania widzów, to w drugiej wnosi je 
analityczny zabieg typu demontaż-montaż powiązany zarówno ze 
sfragmentowaną konstrukcją (retrospektywną lub nie), jak i z poszerza-
jącym działania postaci wykorzystaniem innych mediów. Dzięki temu 
następuje nie tylko rozpoznanie świata, w którym żyją bohaterowie, 
lecz także dokonuje się potwierdzenie na komediowym materiale zasad 
współczesnego teatru, które wskazują na jego nowoczesną paradygma-
tyczność. Tylko potwierdzenie, więc niby nic wielkiego, ale może jed-
nak okazać się jakoś istotne dla tej części publiczności, która nie obejrzy 
współczesnego dramatu, lecz pójdzie na komedię. 

9 S. Eisenstein: Montaż atrakcji. Przeł. M. Kumorek. W: Idem: Wybór pism. Red. 
R. Dreyer. Warszawa 1959, s. 292–293, 294.
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On comedy 
Summar y
The article presents a picture of contemporary comedy in the context of the 
new situation of drama and theater. It has “held its own” as one of the few 
genres, as proved by the reality of competitions for comedy organized by the 
Polish Comedy Center at the Teatr Powszechny in Łódź. Some of the entries 
are comedies, which I call genre comedies due to the fact that they retain 
some of the traditional rules of the genre, while others can be characterized 
as the so-called media comedies, opening themselves to cooperation with new 
media, which modifies the means of attraction used in them and changes their 
character. 
Keywords: drama, theater, comedy, genre

Über die Komödie 
Zusammen fassu ng
Im Artikel wird das Bild der zeitgenössischen Komödie in der neuen Auf-
fassung von Drama und Theater skizziert. Sie hat sich als eine von wenigen  
Gattungen „erhalten“, was sich in den durch Polskie Centrum Komedii [Das Pol-
nische Zentrum für Komödie] am Teatr Powszechny in Łódź ausgeschriebenen 
Wettbewerben für Komödien widerspiegelt. Dazu gehören unter anderem die 
so genannten „gattungsmäßigen Komödien“, die sich an manche traditionellen 
Regeln der Gattung halten. Darüber hinaus unterscheidet man die sogenannten 
„medialen Komödien“, die sich für die Zusammenarbeit mit den neuen Medien 
öffnen, was die Modifizierung der darin eingesetzten Attraktionsmittel bzw. 
Änderung ihres Charakters bedingt.
Schlüsselwörter: Drama, Theater, Komödie, Gattung
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O komedii
St reszczen ie
Artykuł szkicuje obraz komedii współczesnej w nowej sytuacji dramatu i tea-
tru. „Przechowała się” jako jeden z nielicznych gatunków, o czym przekonuje 
rzeczywistość konkursów na komedię organizowanych przez Polskie Centrum 
Komedii przy Teatrze Powszechnym w Łodzi. Część z nich to komedie, które 
nazywam gatunkowymi ze względu na zachowanie niektórych tradycyjnych 
reguł gatunku, część to tzw. komedie medialne, otwierające się na współpracę 
z nowymi mediami, co modyfikuje użyte w nich środki atrakcji oraz zmienia 
ich charakter. 
Słowa kluczowe: dramat, teatr, komedia, gatunek
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Biogramat – nowa forma dramatyczna 
czy hybryda gatunkowa?

W obszarze najnowszych, niesłychanie różnorodnych praktyk pisania 
dla teatru zaobserwować można szczególne zainteresowanie biografią 
człowieka jako gatunkiem wypowiedzi artystycznej, jej tematem i za-
razem pretekstem – tak scenariuszy scenicznych, jak i przedstawień. 
Projekty dramaturgiczno-teatralne, inspirowane życiorysami znanych 
osób, a – w szerszej perspektywie – literackie i sceniczne reprezentacje 
biegu życia konkretnego człowieka pojawiają się obecnie w polskiej 
twórczości teatralnej bardzo często i w sposób znacznie zróżnicowany 
w zakresie autorskich technik przedstawieniowych. Na tyle często, że 
doczekały się już w komentarzach krytyczno-naukowych odrębnego 
nazewnictwa. Biogramat – jako forma dramatyczna, w której przed-
miotem reprezentacji są fragmenty życiorysu wybranej osoby – a także 
bioteatr1, stanowiący przykład różnych praktyk uobecniania/znako-
wania biegu życia jednostki, to świadectwo szerszego zjawiska, czyli 
szczególnego zainteresowania biografią w twórczości artystycznej kilku 
ostatnich dekad. 

Biografistyka teatralna stanowi niewątpliwie znak czasu, bo wiąże 
się z bardziej ogólnymi, aktualnymi zjawiskami, zarówno w twórczości 
artystycznej (szczególnie literackiej i filmowej), jak i w różnych projek-
tach społecznych o charakterze edukacyjnym czy popularyzatorskim, 
którym sprzyja obecna kultura uczestnictwa. Symptomatyczny dla 
przełomu XX i XXI wieku zwrot ku biografiom – przypominanym/

1 Zob. Nowe historie 03. Nowe biografie. Red. A. Adamiecka-Sitek, D. Buchwald. 
Warszawa 2012; B. Popczyk-Szczęsna: Bioteatr. „Teatr” 2020, nr 5.
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powtarzanym, a jednocześnie ostentacyjnie kreowanym – jest konse-
kwencją ponowoczesnych przemian w definiowaniu podmiotowości 
i tożsamości jednostki. Wynika na pewno ze zmiany sposobu myślenia 
o historii i historiografii, w ramach którego zdetronizowane zostało 
przekonanie o neutralności narracji i wiarygodności faktów. Jest świa-
dectwem kontekstowego (warunkowanego kulturowo i politycznie), 
interpersonalnego wymiaru egzystencji jednostki. 

W dotychczasowej refleksji teatrologicznej na temat „nowych 
biografii”2 pojawiło się kilka ważnych ustaleń teoretycznych, dotyczących 
uprawianej współcześnie biografistyki artystycznej. Jednym z nich jest 
przywołana przez Małgorzatę Sugierę koncepcja paktu biograficznego, 
powstała per analogiam do paktu autobiograficznego Philippa Lejeune’a3. 
Z tym zasadniczym dodatkiem, że istotniejsze od kwestii szczerości  
i/czy referencyjności wypowiedzi jest w przypadku utworu biograficz-
nego przekonanie, że „twórcą biografii jest tyleż jej autor, którego imię 
i nazwisko widnieje na stronie tytułowej, ile określona forma literacka 
oraz przyjęty schemat społecznej opowieści o człowieku, poprzedzające 
jej powstanie”4. Zgodnie z naszymi późnonowoczesnymi podejrze-
niami wobec rzetelności i bezstronności faktów można zatem dodać, 
że miarą sukcesu współczesnych form biograficznych jest nie tyle ich 
moc odsłaniania ukrytej czy pominiętej prawdy o człowieku, ile „udatne 
zmyślenie”, które sprawia, że „biografia uzyskuje zdolność odsyłania 
czytelników do wspólnego im świata”, a zawarte w niej informacje– „na-
bierają dla nas rangi faktów”5. Dodajmy, że to „udatne zmyślenie” jest 
preparowane nierzadko na podstawie szczegółowej znajomości różnych 
danych źródłowych, znajomości wielu materiałów biograficznych czy 
dokumentów życia osobistego portretowanego człowieka – do czego 
chętnie przyznają się twórcy współczesnych biogramatów. 

2 Ibidem. 
3 M. Sugiera: Zgoda co do faktów – pakt biograficzny. W: Nowe historie 02. Wymowa 

faktów. Red. A. Adamiecka-Sitek, D. Buchwald. Warszawa 2011.
4 Ibidem, s. 187.
5 Ibidem, s. 188.
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Kolejną, ważną perspektywą interpretacyjną, przydatną w myśle-
niu o współczesnym polskim dramatopisarstwie biograficznym, jest 
podniesiona przez Ewę Partygę kwestia autorskiej, zaprogramowanej 
gry z odbiorcą w każdym utworze odwołującym się do danych biogra-
ficznych. W związku z niebanalnym połączeniem fikcji z faktografią 
(w anglosaskich badaniach nad biografiami taką technikę literacką 
określa się terminem faction6), decydującym w dużej mierze o efekcie  
realności, „biograficzne referencje wciągają w orbitę dramatu wiedzę 
i oczekiwania odbiorcy”, które w zdecydowany sposób determinują 
percepcję – począwszy od dość oczywistych „pytań o prawdziwość 
czy adekwatność reprezentacji”7, poprzez biograficzne śledztwo, aż do 
przejawów afektywnego zaangażowania w snującą się w tekście czy na 
scenie biograficzną opowieść. Rozważania Ewy Partygi o pozytywnym 
doświadczeniu relacyjności, które staje się udziałem czytelnika tekstu 
biograficznego, czytelnika uczestniczącego podczas lektury w jakiejś 
formie „spotkania z konkretną osobą – tą, a nie inną”8, zestawić można 
z koncepcją „relacji biograficznej” autorstwa francuskiej badaczki 
Martine Boyer-Weinmann, która centralnym punktem swych dociekań 
naukowych czyni zależność między piszącym biografię a portreto-
wanym w niej: „relacja ta ma swój aspekt epistemologiczny, etyczny 
i estetyczny, a pisanie staje się nieustannym dialogiem, spoglądaniem 
w lustro, a nawet utożsamianiem się z tym, o którym się pisze”9. I zara-
zem bywa początkiem ustanowienia kolejnej sfery powiązań: między au-
torem, bohaterem biografii i jej czytelnikiem – wszak „nasze rozumienie 
świata jest personalne, opiera się w swoim podstawowym wymiarze na  

6 J. Tabaszewska: Na granicy faktu. Kategoria faction w badaniach nad współczesny-
mi biografiami. „Teksty Drugie” 2019, nr 1, s. 63 i n. 

7 E. Partyga: Biografia w dramacie. Rekonesans. W: Dramat w tekście – tekst w dra-
macie. Red. A. Grabowski, J. Kopciński. Warszawa 2014, s. 271, 272.

8 E. Partyga: O wyższości troski nad prawdą. Dramat w świetle filozofii biografii  
Adriany Cavarero. W: Nowe historie 03. Nowe biografie…, s. 42, 45.

9 A. Całek: Biografia naukowa: od koncepcji do narracji. Interdyscyplinarność, teorie, 
metody badawcze. Kraków 2013, s. 46.
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relacjach wobec osób”10. Postulowany przez Boyer-Weinmann personalny 
klucz czytania utworów biograficznych pozwala uznać je za ewidentny 
przykład interakcyjnego modelu twórczości jako efektu przenikania się 
w konkretnych praktykach pisarskich różnych kulturowych sfer wpły-
wów: czasu i miejsca powstania utworu, uwarunkowań środowiskowych, 
dominujących narracji zastanych, ram ideologicznych z ich retoryczną 
siłą oraz indywidualnych, autorskich fascynacji czy podejrzeń.

Wspomniane konteksty teoretyczne wydają mi się niezwykle 
ważne w przypadku refleksji o najnowszej twórczości dramatycznej. 
Współczesne pisarstwo dla sceny o tematyce biograficznej sytuuję 
bowiem pomiędzy dwiema przeciwstawnymi strategiami reprezentacji: 
pomiędzy zabiegiem jawnej konstrukcji tekstu z licznych odwołań bio-
graficznych a techniką zsubiektywizowanego zapisu, czyli oddaniem 
głosu postaci, co stanowi próbę wiarygodnego uobecnienia doświad-
czeń bohatera biografii w językowej reprezentacji jego życia. Te dwa 
sposoby tworzenia dramatycznego dzieła biograficznego mają swoje 
odniesienie/odzwierciedlenie w preferowanych przez autorów dwóch 
odmiennych stylach literackiego kadrowania świata, a tym samym – 
w dwóch nadrzędnych strategiach przywoływania i rekonfiguracji 
odmiennych, dość tradycyjnych formatów gatunkowych. 

Jeśli spojrzeć na współczesne sztuki dramatyczne inspirowane bio-
grafią z perspektywy genologicznej, to sprawa z jednej strony mocno 
komplikuje się i zapętla, z drugiej zaś – biorąc pod uwagę powtarzające 
się zabiegi reprezentacji „cudzego życia” w tekście – wydaje się dość 
klarowna. Zaraz wyjaśnię, co mam na myśli. Przede wszystkim, utwory 
dramatyczne utkane z wątków biograficznych trudno uznać za formy 
jednoznaczne pod względem gatunkowym, ponieważ biografia jako 
taka, czyli „utekstowione życie” konkretnej jednostki, sama w sobie 
bywa tworem genologicznie niejednorodnym. Badacze dzieł biograficz-
nych – czy to artystycznych, czy naukowych – niezależnie od swych 
stanowisk poznawczych i proponowanych klasyfikacji bardzo często 

10 A. Nasiłowska: Wstęp. Porządki w bibliotece. „Teksty Drugie” 2019, nr 1, s. 11. 
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ustawiają „biografię w siatce dynamicznych napięć jako tekst »pomię-
dzy« […] jako przedmiot zainteresowania wielu dyscyplin […]”11. Daniel 
Madelénat, francuski profesor literatury i komparatystyki, autor książki 
La biographie (Paris 1984), pisze, że „biografia kreuje przestrzeń niezna-
nego pomiędzy historią i literaturą, nauką i sztuką, teologią, psycho-
logią, narratologią, sytuując się za każdym razem gdzieś na ich meto-
dologicznych pograniczach i w »mieszanych« formach gatunkowych”12. 
A różnorodność stylu myślenia o biografii jako formie wypowiedzi 
synkretycznej, wieloskładnikowej, bardzo dobrze oddaje metaforyczny 
tytuł książki Jamesa Clifforda, wydajnej przed wielu laty – From Puzzles 
to Portraits: Problems of a Literary Biographer (Chapel Hill 1970).

Biogramat, stworzony z wykorzystaniem uprzednich dokumentów 
i tekstów, często w oparciu o napisane wcześniej biografie słynnych 
osób publicznych, byłby zatem tekstem wielowarstwowym, ze swej 
istoty eklektycznym (jako splot różnych i różnie wykorzystanych infor-
macji źródłowych o wybranym bohaterze „zbiorowej wyobraźni” oraz 
jako forma dramatyczna, czyli wypowiedź fragmentaryczna, pełna 
niedopowiedzeń, nierzadko rapsodyczna, zawierająca często również 
partie liryczne i/lub epickie). Czy można zatem mówić o licznych 
i ciągle powstających biogramatach jako nowej formie dramatycznej? 
Czy nie lepiej sytuować zjawisko popularności dramatopisarstwa 
biograficznego w kręgu charakterystycznej dla współczesnych praktyk 
scenicznych estetyki agatunkowości i poetyki rekonfiguracji starych 
wzorców genologicznych?… 

Chciałabym przede wszystkim podkreślić dwie kwestie. Po 
pierwsze, ważną perspektywą refleksji o genologicznych własnościach 
biogramatów wydają mi się ustalenia na temat genologii dramatu 
historycznego. I dramaty historyczne bowiem, i sztuki z biografią 
w tle, to dzieła, o których egzystencji decyduje dominanta tematyczna. 
I w jednym, i w drugim przypadku, temat (czyli nawiązanie do jakie-

11 A. Całek: Biografia naukowa…, s. 40
12 Ibidem.
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goś wydarzenia z przeszłości i/czy postaci) jest ważną nicią spajającą 
fikcyjną opowieść, niezależnie od przyjętych w tej opowieści modeli 
reprezentacji świata. Owa zdarzeniowa czy też „biograficzna nitka, bez 
względu na swą grubość, stać się może bardzo użytecznym ogniwem 
wiążącym w całość dramat programowo rozsypany, heterogeniczny, 
nieoczywisty pod względem formalnym”13. Co nie zmienia faktu, że 
sztukę biograficzną, podobnie jak dramat historyczny, cechuje kalejdo-
skopowość i „filtr różnogatunkowej perspektywy”14. 

Autorzy inspirujący się w swej pracy dramatopisarskiej biografiami 
znanych osób niezwykle dbają o wskazanie dominanty tematycznej 
swych utworów – głównie w metatekstach. Tytuły, spisy postaci, didaska-
lia, prologi i epilogi – wszystkie te parateksty zawierają liczne wskazówki, 
nie pozostawiające wątpliwości, do czyjego życiorysu odnosi się sztuka. 
Kilka oczywistych przykładów: Wałęsa. Historia wesoła, a ogromnie przez to 
smutna Pawła Demirskiego, Popiełuszko i Kuroń. Pasja według św. Jacka Mał-
gorzaty Sikorskiej-Miszczuk, Krzywicka/Krew Julii Holewińskiej, Zapolska 
Superstar, czyli jak przegrywać, żeby wygrać Jana Czaplińskiego, Skarpetki 
Leopolda T. Piotra Rowickiego, Komornicka. Biografia pozorna Bartka Frącko-
wiaka i Weroniki Szczawińskiej. Wyraziste związki różnych elementów 
paratekstualnych, nie tylko tytułów sztuk, z – przepraszam za utarte 
sformułowanie – tak zwanym tekstem właściwym dramatu ewidentnie 
lokują autorską wypowiedź w społecznej i psychologicznej teraźniejszo-
ści; to podobnie jak w dramacie historycznym „podstawowa tu strefa 
wpływów”15. Cytując wypowiedź Freddiego Rokema można rzec, że 
autorzy tekstów, prezentując sceny z życia konkretnego bohatera, starają 
się „przezwyciężyć poczucie oddzielenia i wykluczenia z przeszłości” 
i „stworzyć wspólnotę, dla której historia nabierze znaczenia”16. 

13 E. Partyga: Biografia w dramacie…, s. 272. 
14 D. Ratajczakowa: Po co dramatowi historia, po co historii dramat. W: W teatrze 

dziejów. Dramat historyczny ostatnich 150 lat: problemy lektury. Red. M.J. Olszewska, 
D.M. Osiński. Warszawa 2016, s. 13. 

15 Ibidem, s. 16.
16 F. Rokem: Wystawianie historii. Teatralne obrazy przeszłości we współczesnym tea-

trze. Przeł. M. Borowski, M. Sugiera. Kraków 2010, s. 15.
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Po drugie, dbałość o zainicjowanie porozumienia z odbiorcą zu- 
pełnie nie idzie w parze z autorskim zainteresowaniem formatem  
gatunkowym tekstu – w tym wymiarze, o którym pisała niegdyś Anna 
Krajewska, posługując się metaforycznym sformułowaniem „dramat 
genologii”17. Na fali zainteresowania biografią i sceniczną reprezentacją 
cudzego życia nie mnożą się wcale autorskie wskazówki gatunkowe. 
Nie ma w tej kwestii precyzyjnych artystycznych podpowiedzi, które 
tworzyłyby ramę kadrującą fikcyjny świat i sugerowałyby dominujące 
znaczenia literackiej reprezentacji rzeczywistości. Współczesne utwory 
dramatyczne z biografią w tle nie zawierają na ogół podtytułów sugeru-
jących ich genologiczny format. A jeśli takie podtytuły z rzadka się po-
jawiają, to nie stanowią odwołania do gatunków dramatycznych sensu 
stricte, a raczej do innych form wypowiedzi (jak np. listy czy modlitwy). 
Równie trudno odnaleźć przykłady montaży, czyli tekstów łączących 
w swej formie różne odmienne wzorce genologiczne. Nie ma zatem od-
autorskich sugestii genologicznych – ani w podtytułach, ani w sposobie 
kompozycji tekstu. Za to często zaobserwować można w twórczości dra-
matycznej wyraziste ukierunkowanie wypowiedzi w stronę odbiorcy. 
Autorzy tak kształtują formę swych utworów, by – zgodnie z podsta-
wową definicją dyskursu – znacząco wskazywały one adresata wypo-
wiedzi: jednak nie kolejną, fikcyjną postać, ale zewnętrznego odbiorcę, 
czytelnika/widza, który staje się podczas lektury tekstu uczestnikiem 
swoistej sytuacji komunikacyjnej, słuchaczem skierowanego doń komu-
nikatu, niejako na granicy światów – fikcyjnego i realnego, dawnego/
obcego i teraźniejszego/swojskiego. Ma to zresztą związek z ogólnymi 
prawidłami współczesnego post-pisania dla sceny, o którego wymia-
rze performatywnym pisała Ewa Wąchocka, wspominając o języku 
nowych dramatów, kreującym fragmentaryczny charakter fikcjonalnej 
rzeczywistości, o zjawisku „przechodniości między światem przed-
stawionym a stanowiącym jego materialną podstawę rzeczywistym 

17 A. Krajewska: Dramat genologii, czyli o gatunkach współczesnego dramatu. W: 
Genologia dzisiaj. Red. W. Bolecki, I. Opacki. Warszawa 2000.
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światem sceny”, a – przede wszystkim – o projektowanych na poziomie 
tekstowym możliwościach jego odbioru, zakładających „współtwórcze 
działanie widza/czytelnika”18. 

Jeśli chodzi zaś o kwestię gatunków dramatycznych, to przygląda-
jąc się obfitej twórczości biograficznej mogę wskazać dwie tendencje. 
W tym obszarze, pod względem genologicznym oczywiście, trudno mó-
wić o mieszanych formach, mikstach i hybrydach gatunkowych. Można 
za to wyodrębnić powtarzające się strategie kompozycyjne, oparte na 
dwóch wzorcach: na monodramie i technice storytellingu. A więc mono-
logi bohaterów, bardzo często budzące skojarzenia z gatunkami mowy 
(wyznaniem, skargą), oraz opowieści o bohaterach, skomponowane 
w tekście jako forma demonstracji historii czyjegoś życia, jako narracja 
reprezentująca przypadki z życia bohatera, z naciskiem na przedrostek 
re-, czyli performatywny akt kreacji fragmentów cudzego życiorysu – 
tu i teraz – przed odbiorcą. Oczywiście, tak jak w storytellingu, w celu 
skonfrontowania różnych doświadczeń i zaangażowania słuchających 
do interpretowania przeszłości. 

Przypomnę raz jeszcze podstawowe założenie badawcze: biografia 
to tekst wielowymiarowy, „narracja jest zaledwie jej powierzchnią, 
na której ukształtowanie miały wpływ warstwy głębsze, ułożone 
nie strukturalnie czy hierarchicznie, ale wzajemnie się przenikające 
i interakcyjnie na siebie oddziałujące […]”19. Autorzy dramatyczni, 
podejmujący wysiłek zmierzenia się z czyimś życiorysem, doskonale 
zdają sobie sprawę z sieci zależności, którym ulegają i z którymi 
podejmują własną literacką grę. Często podkreślają pretekstowość 
swoich literackich pomysłów biograficznych, podobnie jak akcentują 
pozorność przekonań o możliwości stworzenia spójnej, zamkniętej 
opowieści o życiu człowieka. Ale realizują swe pisarskie projekty na 
dwa możliwe, dominujące sposoby. W pierwszym przypadku podej-
mują rolę biografa, który „pisze sobą”, nawiązując silną, intymną rela-

18 E. Wąchocka: Postpisanie dla teatru. „Opcje” 2013, nr 1–2, s. 45.
19 A. Całek: Biografia naukowa…, s. 173.
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cję z bohaterką/bohaterem. Formę dramatyczną traktują jako gatunek 
wypowiedzi, „za pomocą którego można spotkać, rozumieć i rozpo-
znawać Innego, jak gdyby był mną i kimś zupełnie odmiennym”20. To 
ewidentny przykład praktyki twórczej, którą Martine Boyer-Weinmann 
opisuje w kategoriach „relacji biograficznej”, czyli silnego emocjonal-
nego związku, pewnego rodzaju utożsamienia się piszącego ze swym 
bohaterem. Jednocześnie – poniekąd paradoksalnie – w sztukach bio-
graficznych tego typu autorzy pozostają w cieniu, wtapiają swój głos 
w mowę postaci. Wybierają monolog bądź stop różnych monologów, 
by uwiarygodnić przekaz, skoncentrowany na konkretnym jednostko-
wym doświadczeniu/przeżyciu. Dominacja wypowiedzi monologowej 
pozwala kojarzyć ten rodzaj sztuk biograficznych z konwencją mono-
dramu. Niektóre biogramaty, będąc przykładem „teatru w pierwszej 
osobie”, wpisują się zatem w bogatą dwudziestowieczną tradycję 
monologowych wypowiedzi scenicznych, konstruowanych z intencją 
wyrażania emocji, które „widz powinien odczuwać razem z protago-
nistą dramatu”21. Pewnym wariantem tak monologicznie pomyślanych 
tekstów są utwory, w których dochodzi do stopienia kilku monologów. 
Polifonia buduje efekt fokalizacji, powstaje układ wielu punktów wi-
dzenia, ale w tym przypadku nie służy on konfrontacji przeciwieństw, 
raczej wzmaga pewnego rodzaju jedność atmosfery całego fragmenta-
rycznego, konwulsyjnego wręcz przekazu. „Dochodzi w nim do głosu 
świadomość tych, którzy muszą stawić czoła trapiącym ich problemom 
i lękom”22.

W drugim przypadku autorzy tekstów dramatycznych z biografią 
w tle wybierają rolę biografa-badacza. To znaczy ujawniają w swych 
utworach źródła inspiracji, czasem dokumenty i, przede wszystkim, 
metodę postępowania z dostępnym lub wybranym materiałem biogra-
ficznym. W tym wariancie o wiele ważniejszy od relacji między autorem 

20 Ibidem, s. 45.
21 Hasło: Monolog. W: Słownik dramatu nowoczesnego i najnowszego. Red. J.-P. Sar-

razac. Przeł. M. Borowski, M. Sugiera. Kraków 2007, s. 101.
22 Ibidem, s. 103.
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a „portretowanym” bohaterem jest „kontrakt lekturowy” z czytelnikiem, 
który dzięki metatekstowym fragmentom sztuk poznaje komentarz na 
temat procesu tworzenia utworu/opowieści. Styl ujęcia losów postaci to 
deklaracja określonej perspektywy poznawczej, nie tylko forma uobec-
nienia postaci w działaniu czy też w aktach emocjonalnych wyznań. 
Przekaz dramatyczny zyskuje swą wiarygodność poprzez odsłanianie 
autorskiego warsztatu. W tej odmianie biogramatów przeważają zatem 
rozmaite warianty autotematyczności czy autorefleksyjności tekstu. Po-
jawiające się w nich fragmenty stricte narracyjne w funkcji komentarza 
stanowią o epickich walorach przekazu, nie czyniąc jednak utworów 
pełnowymiarowymi dramatami epickimi, w których ilustracja procesu 
społecznego łączy się z komentarzem prezentowanych zjawisk.

Chciałabym to moje rozpoznanie, czy też raczej intuicję badaw-
czą – wszak nie znam wszystkich najnowszych sztuk biograficznych – 
poprzeć kilkoma przykładami utworów dramatycznych i wzbogacić 
wywód cytatami, które ilustrują ważną w teatrze najnowszym technikę 
demontażu świata fikcyjnego i tendencję do podkreślania realności 
sytuacji przedstawienia. 

Za przykład biogramatów w formie monologowej posłużyć mogą 
sztuki Artura Pałygi – W promieniach i Usta Weroniki. Pierwsza z nich 
poświęcona została Marii Skłodowskiej-Curie, druga – Zofii Kossak. 
Pierwsza ma formę listów-wyznań, które pisze/mówi/myśli i kieruje do 
samej siebie Maria Curie-Skłodowska. Druga – to zapis modlitw do 
Boga, Matki Boskiej i Anioła Stróża, które wygłasza pisarka, a w sztuce 
Pałygi przede wszystkim matka – Zofia Kossak. I w jednym, i w dru-
gim przypadku dramaturgiczny pomysł Artura Pałygi wydaje się 
prosty, niemal ascetyczny. W pełni odpowiada założeniom pisarstwa 
biograficznego jako procesu ustanawiania kameralnej, intymnej relacji 
autora z postacią. Zresztą, Artur Pałyga nie odżegnuje się od takiego 
stylu swej twórczości. Mówi wprost: „ja muszę po prostu w pewien 
sposób stać się postacią, aby ją stworzyć. Jest to zawsze dość duży 
wysiłek psychiczny. Czasem prowokuje to dość schizofreniczną 
sytuację – myślę o dialogu, w którym mamy do czynienia z kilkoma 



Biogramat – nowa forma dramatyczna czy hybryda gatunkowa? 69

postaciami. Myślę, że pierwsza rzecz, której wymaga ta praca – pow- 
tarzam to wielokrotnie swoim studentom – to empatia. Trzeba umieć 
wejść w kogoś, wczuć się w postać, stać się kimś innym. Wszystkie 
moje postacie to ja”23.

Klarowny pomysł dramatu jako monologu, a zarazem sztuki bio-
graficznej jako wyznania postaci, zaowocował w przypadku utworów 
Pałygi metaforycznym potencjałem. We wspomnianych utworach 
bogate życie obu znanych kobiet stopiło się pod piórem dramaturga 
w formę krótką, skondensowaną – w nasycone emocjami solilokwia. 
Być może to jest jedna ze skutecznych współczesnych recept na trudne, 
poniekąd męczące, bogactwo inwentarza, czyli nadmiar danych i in-
terpretacji biegu życia jednostek sławnych, „obłożonych znaczeniami”, 
których postawy i wybory wciąż budzą spory i pokusy rewizji. 
W odmianie dramatu biograficznego zaproponowanej przez Pałygę 
najważniejsze – i zarazem ryzykowne – jest sprowadzenie życiorysu 
do jednej, dominującej perspektywy doświadczania świata przez bo-
haterkę/bohatera. W takim ujęciu stapiają się, jak w soczewce, liczne 
aspekty życia jednostki, dobrze znane szczegóły jej biografii i wiele 
okoliczności zewnętrznych, decydujących zarówno o zdarzeniowym 
i emocjonalnym przebiegu egzystencji, jak i o kształcie późniejszych, 
poświęconych jej biografii. W sztuce W promieniach tą nadrzędną 
perspektywą ujęcia życia bohaterki jest pasja poznawcza niezwykłej 
kobiety, naukowca, jej zatracenie się w badaniach, które pełni funk-
cję formującą życiorys, jest pożądaniem, jest też wartością, za którą 
przyjdzie bohaterce zapłacić wysoką cenę. Jest pędem faustycznym, 
jak interpretuje ten dramat Jacek Kopciński24. Z kolei w Ustach Weroniki 
doświadczeniem formacyjnym w życiorysie pisarki są jej przeżycia 
obozowe, doświadczenie Zagłady – i Polaków, i Żydów, na równi, oraz 
związany z tym doświadczeniem paraliżujący lęk o własne dzieci. Ten 

23 Pisanie dla sceny – narracje współczesnego teatru. Red. M. Figzał-Janikowska, 
A. Głowacka, B. Popczyk-Szczęsna, E. Wąchocka. Katowice 2019, s. 407.

24 J. Kopciński: Faust/yna. W promieniach Artura Pałygi. http://zalacznik.uksw.
edu.pl/sites/default/files/zalacznik_2017_kopcinski.pdf.
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lęk warunkuje percepcję świata, steruje działaniami i skłania do mod-
litwy. A zarazem nie narusza w żadnej mierze głębokiej religijności 
pisarki, przechodzącej w okolicznościach przeżywania traumy w jakąś 
schizofreniczną egzaltację wiarą: 

I teraz sama przed sobą boję się przyznać, jak bardzo się boję.
Przed Tobą tylko! Moje dzieci!
Weź ode mnie te myśli złe! Weź ten lęk!
Ja, która dookoła wszystkim, wszystkim mówię: Dlaczego się boisz?
Włos ci z głowy nie spadnie bez woli Bożej. A jeśli ci spadnie, to taka
była Jego wola, Twoja wola!
A jak się boję, jak się boję! Boże, jak się boję! Błagam, aby Twoja wola…
Czy to możliwe, aby Twoja wola…25 

Monologi bohaterek sztuk Pałygi utkane są z metafor, tych nad-
rzędnych – określających kondycję postaci, jak „blask promieni płomie-
nia” w przypadku sztuki o Curie-Skłodowskiej i „siła myśli-modlitw” 
w przypadku dramatu o Zofii Kossak – oraz z szeregu metaforycznych 
sformułowań lżejszego kalibru, ale ważnych jako składniki wypowie-
dzi bohaterek, słów unaoczniających różne psychosomatyczne stany 
bólowe: dolegliwości udręczonego ciała, negatywne emocje, afektywne 
i agresywne reakcje na zdarzenia, w których przyszło im uczestni-
czyć. Jednocześnie te nasycone emocjami wypowiedzi nie powstają 
w faktograficznej próżni. Metaforyczne sformułowania zawierają 
sporo odwołań do konkretnych, znaczących wydarzeń z życia postaci: 
utrata dziecka/męża, choroba spowodowana więzieniem czy męczącą 
pracą laboratoryjną, wreszcie przemoc – fizyczna i symboliczna, która 
dotknęła obie bohaterki – to tylko niektóre, skrótowo tu przywołane, 
fakty z życiorysów Marii Skłodowskiej i Zofii Kossak, wplecione w tok 
wypowiedzi obu bohaterek. 

Monologi zostały skomponowane jako rodzaj wyznania z elemen-
tami skargi, z wszelkimi atrybutami nie tyle gatunku dramatycznego, 
ile gatunku mowy: z poszarpanym tokiem wypowiedzi, repetycjami, 
wykrzyknieniami i zawieszeniami głosu. Istotna jest tu nie tyle okreś- 

25 A. Pałyga: Usta Weroniki. „Dialog” 2019, nr 3, s. 7.
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lona struktura wypowiedzi, ile jej temat i intencja nadawcy, który 
„wyraża swój stan emocjonalny, sygnalizuje poczucie pokrzywdze-
nia… poczucie dyskomfortu… podkreśla własną bezsilność wobec 
opisywanych zdarzeń lub działań innych osób oraz przeciwstawia stan 
obecny stanowi przeszłemu bądź idealnemu czy pożądanemu”26. Jeśli 
do tych wyznaczników skargi dodamy, że skarżący prezentuje postawę 
otwarcia wobec odbiorcy i oczekuje od niego jakiejś reakcji w formie 
współczucia, pocieszenia czy choćby uspokojenia, to – szczególnie 
w przypadku Ust Weroniki – wypowiedź modlitewną bohaterki, kiero-
waną do Boga, Matki Boskiej i Anioła Stróża, z pewnością uznać można 
za artystyczną realizację tego gatunku mowy. Zofia Kossak, więźniarka 
obozu Auschwitz-Birkenau mówi wprost: 

Modlę się znad czeluści cuchnącej kloacznych dołów Birkenau.
I nie wiem, o co się modlę.
Chyba pierwszy raz, od kiedy jestem na tym świecie świadoma, modląca się, 
pierwszy raz nie wiem, o co.
Ale być może po prostu skargą może być modlitwa.
Boli mnie wszystko. Gorączka. Tyfus brzuszny.
Myślę, mam gorączkę, aha, mam gorączkę. Jest zimno. Jest zima.
Nie umiem powiedzieć. Chcę ci powiedzieć. Zapętlam się.
Wierzę.
Widzę rzeczy, których nigdy bym nie opisała.
Widzę świat stworzony. Widzę piękną, mroźną noc zimową w Birkenau27.

Wyraźnie wskazany adresat wypowiedzi bohaterek w obu sztu-
kach dramatycznych Pałygi pogłębia ekspresywność aktów mowy 
i w przypadku lektury czy realizacji scenicznych tych sztuk może być 
gwarancją zacieśnienia więzi międzyludzkich, impulsem do powstania 
„wspólnoty opartej na podobnym odczuwaniu”28. 

Za czołową reprezentantkę drugiej, kontrastowej odmiany biog- 
ramatu uważam Małgorzatę Sikorską-Miszczuk – jako autorkę ujaw-
niającą w swych sztukach problematyczność samego aktu prezentacji 

26 K. Wyrwas: Skarga jako gatunek mowy. Katowice 2002, s. 11. 
27 A. Pałyga: Usta Weroniki…, s. 15–16. 
28 K. Wyrwas: Skarga jako gatunek mowy…, s. 9.



Beata Popczyk-Szczęsna72   

fragmentów czyjegoś życia w tekście/na scenie, eksponującą różne 
ideowe i retoryczne uwarunkowania przekazu artystycznego, a przede 
wszystkim – prowadzącą grę z horyzontem oczekiwań i wymagań od-
biorców. Sikorska-Miszczuk wplata w wypowiedź dramatyczną różne 
epickie całostki, wzbogaca swe sztuki (para)biograficzne alegorycznymi 
bajkami (jak w Katarzynie Medycejskiej), przypowieściami (jak w tekście 
Popiełuszko) czy też przedmowami (jak opowieść o planecie Liter, pod-
bitych i skolonizowanych „wbrew własnej woli”29, która rozpoczyna 
utwór Kuroń. Pasja według św. Jacka). Sikorska-Miszczuk lubi wprowadzać 
figury Autora czy Narratora, zazwyczaj w celu uwypuklenia trudności 
w procesie wyboru i komponowania zdarzeń bądź dla zaakcentowania 
wybranego punktu widzenia w układance, jaką proponuje czytelnikowi 
swych tekstów. A nawet jeśli nie pojawia się taka nadrzędna persona 
dramatyczna, to autorka włącza w repliki postaci jakieś małe narracje, 
stanowiące metaforyczny punkt odniesienia wydarzeń, ukazanych jako 
kreowana, a nie odtwarzana przeszłość (bohaterka sztuki Kobro, Nika 
Strzemińska, opowiada na przykład historyjkę o rewolucji i obaleniu 
starych bogów równie absurdalną, jak biurokracja w urzędzie dzielni-
cowym). Jeśli dodamy do tego, że dramatopisarka często wybiera na 
bohaterów swych tekstów postaci historyczne, osoby „obłożone znacze-
niem”, to typowa dla jej tekstów technika małych narracji gwarantuje 
dystans wobec utartych społecznych przekonań na temat bohaterów 
zbiorowej wyobraźni: „pisząc, staram się wpuszczać wirusa erozji 
w mur stereotypów” – deklaruje autorka30. 

W tekstach Sikorskiej-Miszczuk dominuje werbalny patchwork, 
bo dramatopisarka składa swe utwory z piosenek, przedmów, partii 
lirycznych i rozdziałów opatrzonych tytułami, a w sensie fabularnym – 
z różnych fantazmatycznych epizodów z życia postaci historycznych, 
opisywanych z perspektywy późniejszych sądów o nich. Zgodnie  

29 M. Sikorska-Miszczuk: Kuroń. Pasja według św. Jacka. „Dialog” 2016, nr 11, s. 7.
30 J. Cieślak: Miłość w polityce. „Rzeczpospolita” 2017, nr 20 – dodatek: „Życie 

Regionów”. Cyt. za: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/235455.html?josso_assertion_
id=1B19C9192E56E153 [data dostępu: 30.09.2019]. 
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z tą techniką pisarską, swego rodzaju gabinetem luster, które odbijają 
i zarazem zniekształcają przedmiot reprezentacji, sztuki tej autorki, 
powstałe na motywach cudzych życiorysów, uznać można za przykłady 
biografii niemożliwych, w których portretowana jednostka staje się 
zaledwie jakimś symbolicznym znakiem, fantazmatem wynikającym 
z nałożonego na nią filtru współczesności. Dobrze ilustruje to na przy-
kład sztuka Kuroń. Pasja według św. Jacka. Sikorska-Miszczuk tłumaczy, 
że występująca w tej sztuce „postać Autora jest rodzajem sondy wy-
puszczonej w stronę bohatera”31. A gdzie indziej zaznacza, że postać 
ponosi klęskę, bo „nie jest w stanie uchwycić fenomenu Jacka Kuronia, 
bohater nieustannie mu się wymyka”32. Świadectwem tego zjawiska jest 
choćby kompozycja sztuki, złożonej ze scen bardzo zróżnicowanych 
w swej formie i charakterze, celowo niepełnych, fragmentarycznych. 
Obok scen paradokumentalnych, czyli na przykład wywiadu Autora 
z Harcmistrzem, współpracownikiem Kuronia, pojawiają się fantas-
magoryczne wizje umierania/topienia się tytułowego bohatera sztuki 
i sceny rozmów z Ukochaną Ojczyzną czy też groteskowy w swej 
istocie, równoległy do akcji, dialog między członkami Bojówki Ter-
rorystycznej Ruchu Oporu Liter (są to wybrane litery alfabetu, m.in.  
P/Ona, O/On, L/On). Nad tymi wszystkimi pomysłami autorskimi góruje 
jednak wątek powstawania biografii Kuronia. Postać Autora w scenach 
wspomnień i w scenach rozmów z bohaterem zmaga się z objawami 
niemocy twórczej, przy jednoczesnym głębokim przekonaniu o sensie 
swojej pisarskiej aktywności: 

AUTOR 
Jeśli nie zacznę pisać, coś się nie wydarzy. Brama się zamknie na zawsze. 
Brama, która otwiera się tylko na tę chwilę, uchyla się, wpada przez nią 
do naszego świata dziwne jasne światło. […] Jeśli nie napiszę tej książki, 
gdzieś na północy wilk będzie wył, ale ona nie przyjdzie. Drzewo zawali 
się i odetnie drogę. Zejdzie lawina i tylko telefon będzie dzwonił. Nie 
będziemy wiedzieli, co napisać na grobie bohatera. W nocy przyśnił mi 

31 Ibidem. 
32 Kto nas nakarmi? Rozmowa z Małgorzatą Sikorską-Miszczuk [Rozmawiała Justy-

na Jaworska]. „Dialog” 2016, nr 1, s. 41.
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się tytuł, „Pasja według świętego Jacka”, a więc będzie muzyka, pomóż mi, 
święta Cecylio, patronko muzyki, i będzie umieranie, a pierwsze zdanie 
brzmi…33.

W świecie dramatu Sikorskiej-Miszczuk powstanie książki o Kuro-
niu jest jednak niemożliwe – nie tylko z powodu braku umiejętności 
twórczych Autora, ale przede wszystkim ze względu na jego sposób 
pozycjonowania się wobec bohatera swego dzieła – w relacji podrzęd-
ności, podległości, niczym słaba jednostka wobec mitu: 

AUTOR
Jestem tchórzem. A pan nie. Pan jest wolny. Pan wchodzi w życie jak… 
jak wilk do lasu, jak orzeł w niebo. Taki orzeł to piękny widok. A ja się 
wszystkiego bałem w życiu. Że mnie wyrzucą ze studiów, z pracy. Pan 
strajkował, a ja się bałem. Dlaczego tak się bałem? Teraz też się boję. Że 
coś stracę. Nawet jak za granicę jeździłem, to się bałem. Bałem się wejść do 
autobusu miejskiego, bo bałem się, że mnie gdzieś wywiezie. Na Syberię? 
Albo że pociąg nie dojedzie, zatrzyma się na środku pustego pola… Za 
granicą boję się inaczej, a w Polsce boję się inaczej. Pan się niczego nie 
boi. Pan się nie bał mówić, co myśli. Pan się bawił, przewodził strajkom, 
zakładał organizacje. Pan jest Jamesem Bondem. I wolność wywalczył pan 
dla nas34.

W powyższej sztuce (para)biograficznej literacka reprezentacja 
losów Kuronia okazuje się zatem „projektem niemożliwym”35, stanowi 
w gruncie rzeczy świadectwo pisarskiego zmagania się z oporem 
materii źródłowej, nie jest ani próbą utożsamienia się z przedstawianą 
postacią, ani śledztwem w sprawie jej życia. 

Zabiegi dramatopisarskie Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk sytuo- 
wać trzeba w kontekście popularnej dziś autorefleksyjności tekstów sce-
nicznych – wykorzystywanej często przez dramatopisarzy w celu uwia-
rygodnienia swych działań twórczych i poglądów, a w konsekwencji –  
w celu wzmocnienia relacji z odbiorcą, niezbędnym partnerem litera-
ckiej/teatralnej sytuacji komunikacyjnej. W tej grupie sztuk opartych na 
wątkach biograficznych w grę wchodzi jeszcze jeden wymiar autorefek-

33 M. Sikorska-Miszczuk: Kuroń. Pasja według świętego Jacka…, s. 14–15. 
34 Ibidem, s. 29.
35 J. Cieślak: Miłość w polityce…
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syjności. Twórcy biogramatów są niezwykle wrażliwi na konstrukcyjny 
aspekt każdej narracji biograficznej i przedmiotem przedstawienia 
czynią nie tylko zdarzenia z życia bohatera, ale także wybrane ze-
wnętrzne uwarunkowania jego egzystencji, decydujące o późniejszych 
tekstowych, kulturowych aktach utrwalania jednostkowego życiorysu. 
Wskutek obecności licznych zabiegów deziluzyjnych niektóre sztuki 
dramatyczne powstają też jako efekt konfrontacji kilku alternatywnych 
możliwości postrzegania życia człowieka czy też wynik konstruowa-
nia biografii z zestawu różnych możliwych narracji zastanych; np. we 
wspomnianej już sztuce Popiełuszko albo w utworze Zapolska Superstar 
(czyli jak przegrywać, żeby wygrać) Jana Czaplińskiego. Dramatopisarze 
preferują zatem substytucyjny wariant reprezentacji, która jest zamiast, 
albo przeciwko czemuś, co wyraźnie przejawia się w poetyce tekstów, 
z gruntu autotematycznych – i rzec można – metabiograficznych.

* * *

Wskazane dwa rodzaje biogramatów to przykłady w pewnym sensie 
graniczne, bardzo wyraziste, jeśli chodzi o sposób ujęcia materiału 
biograficznego w jakieś formy gatunkowe. Wypowiedź monologowa 
z jednej strony, z drugiej zaś – autotematyczna, obliczona na krytyczny 
ogląd i/lub afektywne pobudzenie odbiorcy, sztuka prezentacji opowie-
ści przed publicznością. We współczesnym pisarstwie teatralnym odna-
leźć można oczywiście różne warianty tych wspomnianych, ramowych 
technik pisania sztuk z biografią w tle. Na przykład stop monologów 
wielu postaci, jak w sztuce Krzywicka/Krew Julii Holewińskiej, autote-
matyczny wariant konstruowania scenariusza biografii pisarki, jak tekst 
Zapolska Superstar (czyli jak przegrywać, żeby wygrać) Jana Czaplińskiego, 
czy też formy łączące wspomniane strategie prezentacji postaci, to 
znaczy jawnie teatralne, nasycone dyskursami przemocy, sceny z życia 
znanych kobiet w sztukach Jolanty Janiczak. Wszystko w napięciu mię-
dzy stworzeniem subiektywnego głosu bohatera a kompozycją repliki 
jako tekstu do wykonania przez aktora, który tylko zaczepia się o po-
stać, buduje ją ze swych emocji w sposób fragmentaryczny, z częstymi 
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zwrotami do widzów, czyli realnych adresatów wypowiedzi scenicznej 
(tak dzieje się na przykład w sztuce Dead Girls Wanted Jolanty Janiczak 
i Grzegorza Stępniaka, inspirowanej biografiami m.in. Whitney Hous- 
ton, Amy Winehouse, Anny Nicole Smith)36.

Powracam, na koniec, do meritum: w jakiej mierze różne przykłady 
biogramatów traktować można jako nową formę gatunkową?… Niewąt-
pliwa atrakcyjność i sugestywność tego sformułowania wynika z praw 
ekonomii języka, z naszej skłonności do operowania skrótem. Łatwiej 
i szybciej przecież powiedzieć ‘biogramat’ niż sztuka biograficzna czy 
sztuka z biografią w tle. Określenie to, w moim przekonaniu, dobrze 
uwydatnia myśl przewodnią niniejszej refleksji, czyli propozycję wyod-
rębnienia dwóch odmian współczesnego dramatopisarstwa biograficz-
nego. Jest to, po pierwsze, biogramat w wersji bardziej „bio”, czyli tekst 
zbudowany jako monolog/monologi postaci, nasycone emocjonalnością 
i cielesnością aktu wypowiedzi/spowiedzi bohatera. Po drugie, biogra-
mat z akcentem na „gra”, czyli utwór będący swego rodzaju kontraktem 
autora z odbiorcą, grą w składanie fragmentów cudzego życiorysu 
z różnych danych źródłowych, z różnych wyobrażeń, uprzedzeń, klisz. 
W tej drugiej odsłonie tekst jest swego rodzaju laboratorium, w którym 
preparuje się dane, i zarazem formą testowania reakcji odbiorcy. Bywa 
zadziorny i niepokorny. Działa jak kij w mrowisku. Nie przypadkiem 
przecież jeden z tekstów krytycznych, dotyczących m.in. sztuki Popie-
łuszko, nosi tytuł: Rozpoznanie bojem37.

A jeśli chodzi o kwestie genologiczne, to – jak wspomniałam – 
biogramat nazwać można gatunkiem dramatycznym w takiej mierze, 
w jakiej jest nim dramat historyczny – z dominantą tematyczną, czyli 
w tym przypadku personalną, jako wyróżnikiem i w pewnej mierze sta-
bilizatorem formy wypowiedzi. Ale jednocześnie biogramat nie wydaje 
mi się ewidentnym przykładem popularnych dziś mikstów, montaży 

36 Dead Girls Wanted. Reż. W. Rubin. Tekst i dramaturgia: J. Janiczak, G. Stęp-
niak. Teatr Zagłębia w Sosnowcu. Premiera: 22.02.2019.

37 K. Zalewska: Rozpoznanie bojem. „Teatr” 2015, nr 11. Cyt. za: http://www.e- 
teatr.pl/pl/artykuly/214806.html [data dostępu: 30.09.2019].
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gatunkowych czy hybryd tekstowych. Niejednorodność tkwi w sferze 
materiału słownego, w aspekcie stylistycznym i dyskursywnym, nie zaś 
genologicznym. Ramę gatunkową wyznacza bowiem imię i/czy nazwi-
sko bohatera biografii. A spoiwo formy dramatycznej to siatka odniesień 
do czyjegoś życiorysu – czasem tylko sygnalnych, a czasem precyzyjnie 
konstruowanych. Dlatego też wolę mówić nie tyle o nowym gatunku, 
ile o nurcie dramatopisarstwa biograficznego, w którym obserwuję dwie 
dominanty, dwa nawiązania do innych, zgoła niedramatycznych form 
wypowiedzi, to znaczy solilokwium i storytellingu. To techniki zbieżne 
w pewnej mierze z praktyką pisania dla sceny jako konstruowania 
przemowy do publiczności… Ważne staje się przedstawienie postaci nie 
w sytuacji konfliktu, a czasem nawet nie w relacji z innymi, ale usy-
tuowanie jej wobec czytelnika/widza, na zasadzie pewnego kontraktu 
z publicznością. W obu przypadkach materiał biograficzny jest używany 
fragmentarycznie i w sposób pretekstowy – z szacunkiem czy empatią 
wobec doświadczeń bohatera, ale przede wszystkim – z intencją uczy-
nienia cudzego życia impulsem angażujących widownię przeżyć, i oka-
zją do krytycznej refleksji o dostępnych nam kulturowych wizerunkach 
bohaterów, które utrwalone zostały w ich wcześniejszych biografiach. 
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The biograma – new dramatic form or genre hybrid? 
Summar y
Many contemporary Polish dramas are works inspired by biographies of fa-
mous people, created on the basis of a “biographical pact” between the author 
and the reader. This writing practice is so frequent that the term “biograma” 
has appeared in the academic and critical reflection. Authors of plays “includ-
ing biography in the background” often use two types of artistic expression: 
they construct their texts either as monologues of the protagonist (updating the 
convention of the monodrama), or as stylistically diverse, often narrative frag-
ments, constituting a demonstration of fragments of someone’s life – usually 
autothematic and metafictional. In the first case, playwrights take on the role 
of a biographer who “writes with themselves,” establishing a strong, intimate 
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relationship with the hero/heroine (e.g. Artur Pałyga). In the second case, they 
choose the role of a biographer-researcher, who confronts different sources and 
documents, revealing the method of dealing with the selected biographical 
material (e.g. Małgorzata Sikorska-Miszczuk). Therefore, we can distinguish 
biogramas in the “bio” sense, i.e. texts constructed in the form of a monologue/
monologues of characters, saturated with emotionality and corporeality of the 
protagonist’s speech act, as well as biogramas with an emphasis on the play/
drama element, i.e. works created as an effect of the writer’s play with sources 
and documents.

The dramatic texts discussed in this article form a distinct trend of bio-
graphical writing in the area of contemporary theater production. However, 
they do not constitute a new dramatic genre. They are fragmentary and syn-
cretic works, in which we can observe references to other, quite non-dramatic, 
forms of expression – to soliloquy and storytelling. 
Keywords: biography, dramatic genre, monodrama, storytelling

„Biogramat“ – eine neue dramatische Form oder Gattungshybride?
Zusammen fassu ng
Viele zeitgenössische polnische Dramen sind Werke, die durch Biografien be-
kannter Persönlichkeiten inspiriert und nach dem Prinzip eines „biografischen 
Paktes“ zwischen dem Autor und Leser entstanden sind. Diese Schreibpraktik 
ist so häufig, dass in der wissenschaftlichen und kritischen Reflexion der 
Begriff „biogramat“ erschienen ist. Die Autoren von Theaterstücken „mit 
biografischem Hintergrund“ greifen oft zu zwei künstlerischen Ausdrucksfor-
men: Sie konstruieren ihre Texte entweder aus Monologen des Protagonisten 
(indem sie die Konvention des Monodramas aktualisieren) oder aus stilistisch 
vielfältigen, nicht selten narratorischen Passagen, die Ausschnitte aus jemands 
Leben – meistens autothematisch und metafiktional – darstellen. Im ersten Fall 
übernehmen Dramatiker die Rolle eines Biografen, der „sich selbst schreibt“ 
und eine starke, intime Beziehung zur Heldin/zum Helden aufbaut (z.B. Artur 
Pałyga). Im zweiten Fall wählen sie die Rolle eines Biografen-Forschers, der 
sich mit verschiedenen Quellen und Dokumenten auseinandersetzt und die 
Methode des Umgangs mit dem ausgewählten biografischen Stoff preisgibt 
(z.B. Małgorzata Sikorska-Miszczuk). Deswegen unterscheidet man einerseits 
„biogramat“ in der „bio“-Version, d.h. Texte, die als Monolog/Monologe von 
Figuren konstruiert sind, gesättigt mit Emotionen und Körperlichkeit des 
Sprechaktes des Protagonisten, andererseits „biogramat“ mit dem Akzent auf 
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„gra“ (zu Deutsch „Spiel“), d.h. Werke, die als Ergebnis des schriftstellerischen 
Spiels mit Quellen und Dokumenten entstehen. 

Die im vorliegenden Artikel analysierten dramatischen Texte bilden eine 
ausgeprägte Strömung des biografischen Schreibens im Rahmen der zeitge-
nössischen Theaterproduktion. Sie machen allerdings keine neue dramatische 
Gattung aus. Es sind vielmehr fragmentarische und synkretistische Werke, in 
denen sich Bezüge zu den anderen, ganz undramatischen Ausdrucksformen 
bemerken lassen – zum Soliloquium und Storytelling.
Schlüsselwörter: Biografie, dramatische Gattung, Monodrama, Storytelling

Biogramat – nowa forma dramatyczna czy hybryda gatunkowa?
St reszczen ie
Wiele współczesnych polskich sztuk dramatycznych to utwory inspirowane 
biografią znanych osób, powstające na zasadzie „paktu biograficznego” autora 
z czytelnikiem. Jest to praktyka pisarska na tyle częsta, że pojawiło się w reflek-
sji naukowej i krytycznej określenie „biogramat”. Autorzy sztuk „z biografią 
w tle” wykorzystują często dwa typy wypowiedzi artystycznej: budują swe 
teksty albo jako monologi bohatera (aktualizując konwencję monodramu), albo 
jako różnorodne stylistycznie, często narracyjne fragmenty, stanowiące demon-
strację fragmentów czyjegoś życia – zazwyczaj autotematyczne i metafikcyjne. 
W pierwszym przypadku dramatopisarze podejmują rolę biografa, który „pisze 
sobą”, nawiązując silną, intymną relację z bohaterką/bohaterem (np. Artur Pa-
łyga). W drugim przypadku – wybierają rolę biografa-badacza, który konfron-
tuje różne źródła i dokumenty, ujawniając metodę postępowania z wybranym 
materiałem biograficznym (np. Małgorzata Sikorska-Miszczuk). Dlatego też 
można wyróżnić biogramaty w wersji „bio”, czyli teksty zbudowane w formie 
monologu/monologów postaci, nasycone emocjonalnością i cielesnością aktu 
wypowiedzi bohatera; a także biogramaty z akcentem na „gra”, czyli utwory 
powstałe jako efekt pisarskiej gry źródłami i dokumentami. 

Omawiane w artykule teksty dramatyczne tworzą wyraźny nurt pi-
sarstwa biograficznego w obszarze współczesnej twórczości teatralnej. Nie 
stanowią jednak nowego gatunku dramatycznego. Są utworami fragmenta-
rycznymi i synkretycznymi, w których zaobserwować można nawiązania 
do innych, zgoła niedramatycznych, form wypowiedzi – do solilokwium 
i storytellingu. 
Słowa kluczowe: biografia, gatunek dramatyczny, monodram, storytelling
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Pomiędzy światami, pomiędzy tekstami 
Dramaturgia Przemysława Pilarskiego

Przemysław Pilarski to wschodząca gwiazda polskiego dramatopisar-
stwa. Debiutował sztuką Tata wiesza się w lesie, za którą otrzymał główną 
nagrodę na I Ogólnopolskim Konkursie Dramaturgicznym na Kameralną 
Sztukę Współczesną „Słowo/ Aktor/ Spotkanie” w 2016 roku. Sztuka 
miała premierę w tym samym roku podczas 14. Ogólnopolskiego Prze-
glądu Monodramu Współczesnego, który odbywał się w Teatrze Studio 
w Warszawie. W kolejnym roku Monika Rejtner, reżyserka prapremiery, 
przeniosła realizację na małą scenę STUDIO teatrogalerii do przestrzeni 
Izolatki. Instalacja Olgi i Nicolasa Grospierrów, pozbawiona tradycyj-
nego scenicznego wyposażenia, a także podziału na scenę i widownię, 
okazała się miejscem idealnie korespondującym z problemem alienacji 
głównego bohatera. W 2016 roku Pilarski dramatem Reality show(s).  
Kabaret o rzeczach strasznych wygrał konkurs „Metafory Rzeczywistości”, 
organizowany przez Teatr Polski w Poznaniu. Za kolejny tekst – Wra-
caj – został uhonorowany Gdyńską Nagrodą Dramaturgiczną w 2018 
roku. Oba dramaty zostały opublikowane w „Dialogu”. W styczniu 2019 
roku w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu Jacek Jabrzyk wyreżyserował na-
pisany specjalnie dla tej sceny Horror Szał. Miesiąc później w Teatrze im. 
Jana Kochanowskiego w Opolu odbyła się prapremiera Reality show(s)… 
w reżyserii Jana Hussakowskiego. W marcu Anna Augustynowicz 
wystawiła sztukę Wracaj, która trafiła na afisz jako koprodukcja dwóch 
teatrów: Współczesnego w Szczecinie i Powszechnego w Łodzi. Pilarski 
nie może więc narzekać na brak zainteresowania scen jego sztukami. 
Zanim jednak został dramatopisarzem, podejmował wiele profesji. 
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Pracował jako dziennikarz i krytyk literacki, pisał scenariusze do se-
riali, programów telewizyjnych i filmów krótkometrażowych, wreszcie 
występował jako stand-uper. Piszę o tym dlatego, bo mam nieodparte 
wrażenie, że wcześniejsze doświadczenia zawodowe autora odcisnęły 
piętno na tekstach, które teraz tworzy dla teatru.

Gdyby próbować określić formę dramatów Pilarskiego jednym 
wyrazem, najbardziej adekwatne wydaje się słowo „kolaż”, czy też 
„montaż”, które – jak czytamy w Słowniku dramatu nowoczesnego i naj-
nowszego – „wprowadzają efekt heterogeniczności i nieciągłości”. Kolaż, 
wywodzący się ze sztuk plastycznych, sugeruje przestrzenne zestawie-
nie różnorodnych materiałów, wprowadzenie elementów zaczerpnię-
tych z różnych porządków, wykorzystanie składników, które „posiadają 
pewną autonomię i sprawiają wrażenie ciał obcych”. Z kolei montaż, 
pierwotnie związany ze sztuką filmową i jako termin techniczny za-
czerpnięty z kinematografii, kładzie nacisk na „nieciągłość czasową 
i obecność napięć pomiędzy poszczególnymi częściami utworu dra-
matycznego”. Jeśli podstawowy dla kolażu gest zaczyna się powtarzać, 
staje się on montażem, „tworząc wiązkę autonomicznych elementów”1. 
Oba pojęcia „odnoszą się zarówno do technik, jak do typów praktyki 
artystycznej i form zaangażowania ideologicznego”, co oznacza, że 
w gruncie rzeczy nie dotyczą tylko pisania tekstów, ale „sugerują 
także sposób teatralnej realizacji, użycie światła, muzyki, środków 
aktorskich”. Przede wszystkim zaś pozwalają stworzyć utwór otwarty 
na aktualia, wchłaniający w siebie otaczającą rzeczywistość, a przy tym 
„zdominowany przez żywioł przypadkowej i nieprzewidywalnej gry, 
stanowiącej źródło jego ogromnego potencjału twórczego”2.

Wpisujące się w tę strategię teksty Pilarskiego składają się z krótkich 
scen, osobno numerowanych i tytułowanych fragmentów, które rozgry-
wają się w różnych czasoprzestrzeniach i rzeczywistościach, pomiędzy 
światem realnym i wirtualnym. W sztuce Reality show(s). Kabaret o rze-

1 Słownik dramatu nowoczesnego i najnowszego. Red. J.-P. Sarrazac. Kraków 2007, 
s. 107.

2 Ibidem, s. 109.
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czach strasznych rodzajowe sceny z życia Bożeny i Sąsiada utrzymane są 
w konwencji paradokumentu, który – jak się szybko okazuje – jest częś-
cią rozrywkowego programu telewizyjnego. W dramacie Wracaj z jednej 
strony mamy historię Bobby’ego Kleksa – Żyda, zmuszonego niegdyś do 
opuszczenia domu wraz z bliskimi, z drugiej strony – tzw. tradycyjną 
polską rodzinę, która zajęła pożydowskie mienie. W czasie, gdy fami-
lia zwabiona porą posiłku gromadzi się przy stole, wędrowny artysta 
Bobby dokonuje przed publicznością autoprezentacji. Historię swojego 
życia przekazuje za pośrednictwem piosenki. Wątki rodziny i Bobby’ego 
toczą się równolegle aż do czasu, gdy muzyk postanowi wrócić na stare 
śmieci. Odwiedziny dawno opuszczonego mieszkania będą jednak 
miały charakter nawiedzenia. Na koniec okaże się, że niespodziewany 
gość przybywa z innej rzeczywistości i – choć autor nie mówi tego 
wprost – ma wiele wspólnego z upiorem. Kolażowa struktura widoczna 
jest również w sztuce Horror Szał. Konferansjerka prowadzącego wieczór 
sylwestrowy Mr Disastera stanowi tylko przerywnik dla opowieści 
o polskich wampirach, przygotowujących się do przetoczenia krwi 
z polskiej dziewicy. O ile jednak Mr Disaster aktywnie śledzi działania 
bohaterów, komentuje je i reglamentuje widzom dostęp do wiedzy na 
ich temat, o tyle wampiry nie mają pojęcia o zbudowanej ponad ich 
historią ramie: programie rozrywkowym i jego gospodarzu, który stara 
się uwodzić publiczność pomiędzy poszczególnymi epizodami.

Pilarski lepi swoje utwory nie tylko z wyraźnie oddzielanych od 
siebie fragmentów, ale też z heterogenicznej materii, zestawiając na 
równych prawach rozmaite tworzywa i konwencje, czerpiąc inspiracje 
z różnych obiegów kultury. Partie tekstu przywodzące na myśl teatr 
absurdu, utrzymane w konwencji groteski albo teatru epickiego, prze-
dziela kabaretowymi wstawkami, koncertem, karaoke, tudzież scenami 
naśladującymi telewizyjny show. W tkankę tekstu wprowadza różne 
odmiany polszczyzny: obok języka potocznego znajdziemy dziecięce 
wyliczanki, psalmy i modlitwy. Znaczne fragmenty tekstu Bogowie, 
przygotowanego w ramach współpracy z fundacją Strefa WolnoSłowa 
w Warszawie, a dotyczącego problemów mieszkających w Polsce 
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uchodźców, ich lęków i pragnień, utrzymane są w stylistyce litanii. 
Pilarski tworzy językowe gry ze stereotypami i powiedzonkami: „Trzy 
składniki bigosu: Bóg, Honor, Ojczyzna”, „W marcu jak w garncu, 
a w Polsce jak kto chce”, „Dostała buty za ciasne i musiała przyciosać 
pięty” czy „Stoję na chybotliwych, lecz nie do ruszenia fundamentach” 
(Wracaj). Te powtarzane i przekształcane przez niego powiedzenia 
odsłaniają zarówno pejzaż kulturowy, z którego czerpie, jak i zakorze-
nione w zbiorowej świadomości stereotypy, np. „Kochajmy się jak bra-
cia! / Liczmy się jak Żydzi!”, czy bardziej związane ze sferą obyczajową: 
„Aby ukochana nie odeszła, nie dawaj jej butów w prezencie” (Bogowie). 
W grach słownych zawierają się nie tylko społeczne, ale również histo-
ryczne doświadczenia, jak choćby w parafrazie słów Henryki Krzywo-
nos ze strajków sierpniowych 1980 roku: „Ten tramwaj / nie wykoleił 
się / Lecz / dalej nie pojedzie”, która powróci echem w Reality show(s)…, 
gdy będzie mowa o polskiej transformacji ustrojowej i gospodarczej. 
Dramatopisarz korzysta też z piosenek, które – jak w Horror Szale – stają 
się rodzajem komentarza do świata przedstawionego, a zarazem tworzą 
dystansującą do tej rzeczywistości ramę.

Ta różnorodność retoryczna i stylistyczna kojarzy się z poetyką 
remiksu, która zakłada obecność zapożyczeń, nawiązań i przywołań 
cudzej stylistyki, wplatanie we własny tekst pojedynczych zdań czy 
odwołań do całych utworów innych pisarzy. Czasem taki sposób 
tworzenia tekstu określa się mianem samplingu, który w teatrze 
pojmowany jest „jako środek wyrazu, element warsztatu pracy dra-
maturga, reżysera i dramatopisarza, opierający się na zapożyczaniu 
fragmentów różnych dzieł (literackich, dokumentalnych, scenicznych, 
muzycznych itd.)”, łączonych ze sobą, nakładanych, wklejanych w inny 
utwór, jeśli tego wymaga wizja sceniczna. Jest to nie tylko technika 
pracy, „ale również idea odwzorowania ponowoczesnej, złożonej 
z kalk, odbić i klisz rzeczywistości”3. Poetykę utworów autora Horror 

3 Słownik pojęć dramaturgicznych: sampling. Oprac. P. Narożna. „Notatnik Tea-
tralny” 2010, nr 58–59, s. 92.
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Szału można również utożsamić z konwencją recyclingu, dość dobrze 
zadomowioną w polskim teatrze od końca lat dziewięćdziesiątych 
XX wieku. Grzegorz Stępniak w Słowniku pojęć dramaturgicznych pisał 
kilka lat temu, że „współcześni dramatopisarze i dramaturdzy szpikują 
swoje teksty i adaptacje sceniczne nie tyle nawet cytatami z innych 
utworów, co bardziej wykorzystują wcześniej istniejące struktury ak-
cji i schematy fabularne”. Nie chodzi przy tym o rozpoznanie źródła 
pochodzenia cytatu, jak w przypadku postmodernistycznych gier, ale 
raczej o wykorzystanie kojarzonych przez widzów form artystycznych 
w celu nawiązania z nimi kontaktu, ustalenia wspólnego kodu kulturo-
wego4. Z kolei Joanna Krakowska, przyglądając się specyfice najnowszej 
dramaturgii, stwierdziła, że współczesny teatr wytwarza nowe teksty 
„niezmiernie ekologicznie – z wykorzystaniem surowców wtórnych. 
Teksty dla teatru to bowiem nieraz adaptacje i kompilacje wielu litera-
ckich źródeł; to parafrazy, przeróbki, pastisze znanych tekstów kultury, 
śmiałe kompilacje cytatów”5. 

Pilarski mniej lub bardziej otwarcie przyznaje się do źródeł swoich 
inspiracji i wykorzystanych cytatów, czasami wręcz – jak w sztuce Tata 
wiesza się w lesie czy Horror Szał – tworzy spis cytowanych lektur, który 
zamieszcza na końcu tekstu. Tematem pierwszego z wymienionych 
dramatów była próba poradzenia sobie z traumą trudnego dzieciństwa, 
a ściślej rzecz ujmując – rodzinnym domem naznaczonym alkoholi-
zmem ojca. Sztuka, obrazując doświadczenie człowieka pogrążonego 
w depresji, w pewnym sensie była również satyrą na nieskuteczność 
terapii i terapeutów. Wśród cytowanych źródeł znalazły się więc przede 
wszystkim poradniki i książki mające pomóc wyjść na tzw. prostą. Ich 
fragmenty autor zamieścił w didaskaliach, tworząc kontrapunkt do tego, 
co dzieje się z bohaterem. Z kolei w sztuce Horror Szał, rozprawiającej 
się z romantycznymi polskimi mitami, kształtującymi tożsamość rów-
nież współczesnych Polaków, na liście cytowanych autorów znalazł się 

4 Ibidem, s. 88.
5 J. Krakowska: Przesiedleni. Wstęp. W: Transfer! Teksty dla teatru. Antologia pod 

redakcją Joanny Krakowskiej. Warszawa 2015, s. 7.
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Adam Mickiewicz z fragmentami Świtezianki, Romantyczności i Dziadów, 
które zostały wykorzystane jako piosenki wykonywane przez zespół 
Procesy Gnilne. Nie zabrakło również Elizy Orzeszkowej z przywołu-
jącą powstanie styczniowe nowelą Gloria Victis. Wreszcie w lekturowym 
rezerwuarze znalazły się fragmenty Wampira Władysława Reymonta 
oraz Popiołów Stefana Żeromskiego, z których zbudowano m.in. kwestie 
Dziadka – bohatera jednej z bitew drugiej wojny światowej – i Zdzisła- 
wa Marchwickiego – słynnego wampira z Zagłębia.

W artykule Tradycja, genetyka, remiks Anna R. Burzyńska przygląda 
się sposobom przekształcania tradycji przez sztukę w kontekście gene-
tyki, definiując ją jako coś, „co dziedziczy się w całości lub wybiórczo, 
poddaje manipulacjom i aktualizacjom, redefiniuje i remiksuje”6. Takie 
myślenie bliskie jest założeniom memetyki. Jak pisze Dobrosława  
Wężowicz-Ziółkowska, „jednym z jej źródeł jest niewątpliwie podsta-
wowa w tej teorii ontologia: gen – mem, na którym wspiera się cała 
koncepcja drugiego replikatora”7. Zdaniem Richarda Dawkinsa, autora 
niezwykle ważnej dla memetyki książki Samolubny gen, memy są 
najmniejszym elementem znaczącym, nośnikiem informacji w sferze 
kultury, którą rządzą „prawa selekcji, emergencji i rozwiązywania 
problemów przeżycia, słowem prawa ewolucji, za sprawą której powstał 
i którym nadal podlega”8. Zgodnie z tą teorią „dane napływają do nas 
z zewnątrz w postaci fenotypowych ekspresji myśli innych ludzi, trans-
formują się w sieci konceptualnych abstrakcji, tworzą nowe powiązania 
i generują warianty, stale zwiększając próg aktywności neuronalnej 
naszych mózgów”9. Oczywiście „memy nie przychodzą wyposażone 
uprzednio w instrukcje dotyczące swej reprodukcji. Polegają one na 
[…] maszynerii mózgów, które je goszczą, aby je tworzyć, selekcjono-

6 A.R. Burzyńska: Tradycja, genetyka, remiks. W: Re//Mix. Performans i dokumenta-
cja. Red. T. Plata. Warszawa 2014, s. 277.

7 D. Wężowicz-Ziółkowska: Skąd się biorą memy? Biologia wobec problemu genezy 
i ontologii ideosfery. „Teksty z ulicy” 2005, nr 9, s. 7, [online] http://www.memetyka.
us.edu.pl/dokumenty/pliki/zm09_2005_ZIOLKOWSKA.pdf [dostęp: 10.10.2019].

8 Ibidem, s. 10.
9 Ibidem, s. 18.
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wać i kopiować. Ponieważ wolimy rozsiewać idee, które zaspokajają 
potrzeby, to nasze potrzeby określają zdatne do życia memów nisze, 
ku którym one ewoluują”10. Zastosowanie prawa selekcji i replikacji do 
zgłębiania pamięci kulturowej pozwala wyjaśnić obecność i trwałość 
różnych struktur (idei, motywów, formuł i gestów)11.

W kontekście rozważań dotyczących pamięci kulturowej i jej 
odciskania się w dziełach twórców nieodzowna wydaje się również 
koncepcja Marvina Carlsona, który postrzega teatr jako maszynę 
pamięci wykorzystującą mechanizmy pamiętania i powtórzenia 
– w nowych dziełach pojawiają się struktury istniejące we wcześniej-
szych tekstach dramatycznych i przedstawieniach, które poddaje się 
przekształceniom12. O nawiedzaniu widza przez wcześniejsze teksty, 
spektakle i przestrzenie teatralne, które mogą ujawnić się w każdym 
nowym wydarzeniu teatralnym, pisała również Małgorzata Sugiera13. 
Teatr jest więc swego rodzaju „archiwum”, w którym wcześniejsze 
doświadczenia percepcyjne widzów wpływają na odbiór późniejszych 
spektakli14. „Jest – jak pisze Burzyńska – maszyną nie tylko zbiorowej 
czy indywidualnej pamięci, ale też własnej pamięci, jako dziedziny 
sztuki rozpiętej pomiędzy tradycją a innowacją, kontynuacją a rebelią, 
minimalistycznym dążeniem do »pustej sceny« lub »teatru ubogiego« 
a postmodernistyczną kleptomanią i nadmiarem”15. Odwołując się 
do mechanicznej metaforyki Carlsona, za jedną z maszyn kulturowej 
pamięci, a także pamięci teatru, można również uznać dramaty Pilar-
skiego. Oprócz jawnego cytowania utworów z literackiego kanonu, au-

10 Ibidem, s. 19.
11 D. Wężowicz-Ziółkowska: Replikacja i innowacja. W poszukiwaniu teorii  

(nie)zmienności kulturowej. W: Badanie kultury. Ludzie, projekty, realizacje. Red. A. Go-
móła, M. Pacukiewicz. Katowice 2016, s. 164.

12 M. Carlson: The Hunted Stage. The Theatre as Memory Machine. Ann Arbor 
2003. 

13 Zob. M. Sugiera: Upiory i inne powroty. Pamięć – historia – dramat. Kraków 
2005.

14 Zob. D. Román: Performance in America: Contemporary U.S. Culture and the  
Performing Arts. Durham 2005.

15 A.R. Burzyńska: Tradycja, genetyka…, s. 227.
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tor stylizuje fragmenty swoich dramatów tak, że pobrzmiewają w nich 
echa poetyki lub dzieł innych twórców. 

W pierwszych scenach sztuki Wracaj, które toczą się przy rodzinnym 
stole, można dostrzec nawiązania do twórczości Tadeusza Różewicza. 
Nawet jeśli tekst w oczywisty sposób nie odsyła do konkretnych utwo-
rów, to zastosowany tu powściągliwy – a jednocześnie ironiczny – sposób 
obrazowania bliski jest Różewiczowi. Chór Leśnych Dziadków, czyli –  
jak ich dookreśla Pilarski – „dwóch zsynchronizowanych wujaszków” 
pokrzykujących co chwilę zawołanie myśliwych „Darz! Bór! Darz! Bór!”, 
odsyła do sztuki Do piachu Różewicza. Leśne Dziadki są wykrzywioną 
wersją dawnych partyzantów, teraz ubranych w groteskowy kostium 
kombatantów. Mogą być też dalekim echem teatru Tadeusza Kantora, 
w którego spektaklu Wielopole, Wielopole pojawia się przecież para 
wujków bliźniaków. Bobby, aportujący Córce niczym pies, przypomina 
sprowadzonego do zwierzęcego wymiaru Walusia z dramatu Do piachu, 
zaś Syn – podający Leśnym Dziadkom palec do powąchania – czyni to 
w iście Gombrowiczowskim stylu. Zresztą rodzina zebrana wokół stołu 
wydaje się chwilami karykaturalną wersją bohaterów Ślubu. Literackie 
nawiązania na tym się nie kończą. Sceny przeplatane piosenkami czy 
też songami Bobby’ego Kleksa przywołują konwencję teatru epickiego 
Bertolta Brechta, zaś rozmowa rodziny z przybyłym do mieszkania 
Bobbym przypomina konwersację małżeństwa Martinów i Smithów 
z Łysej śpiewaczki Eugene’a Ionesco. Samo pojawienie się bohatera wy-
daje się równie absurdalne jak wizyta strażaka z tejże sztuki. Język, któ-
rym posługują się postaci Pilarskiego, podobnie jak w teatrze absurdu, 
niewiele komunikuje, nie pomaga w nawiązaniu kontaktu z drugim 
człowiekiem. Marionetki, wrzucone w banalną sytuację, mają jednak 
poczucie zagrożenia, które ujawnia się w powtarzanej przez wszyst-
kich, niczym refren, frazie: „Coś mi tu nie gra!”. Wizyta Bobby’ego 
nieuchronnie przecież prowadzi do dotknięcia problemów na zawsze 
wyrugowanych z pamięci i świadomości.

W jednym z wywiadów Pilarski wyjawił proces powstawania 
sztuki: „Pisałem Wracaj trochę jak we śnie: czytałem, oglądałem, prze-
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puszczałem przez siebie, to fermentowało, a potem przeradzało się 
w tekst”16. Mechanizm, o którym wspomina, choć z pewnymi modyfi-
kacjami, wpisuje się w procesy, które łączą sztukę z genetyką: 

Już na najbardziej podstawowym poziomie historii teatru da się zaobser-
wować procesy podobne do procesów genetycznych: oto po rozpleceniu 
helisy (jednej ze zdecydowanie więcej niż dwóch nici składających się na 
spektakl) fragment lub całość jednej lub kilku z nich zostaje przez artystę 
skopiowana do następnego przedstawienia, w identycznej lub zmienionej 
formie, by potem móc wędrować dalej i dalej. Takim „kodem DNA” teatru 
przez wieki był przede wszystkim tekst dramatu, najłatwiejszy do prze-
transferowania17. 

Oczywiście, proces przenoszenia treści, tworzenia luźnych na-
wiązań i wyraźnych połączeń, splatania ze sobą różnych tradycji, nie 
kończy się u autora Wracaj na dramaturgicznym i teatralnym kanonie. 
W jego tekstach znajdziemy również inspiracje płynące z kultury 
popularnej – są to zarówno bohaterowie, jak i rozpoznawalne utwory. 
W sztuce Tata wiesza się w lesie główny bohater, zgodnie z życzeniem 
autora wyrażonym w didaskaliach, ma przypominać Jokera z filmu 
Batman. Z kolei w Reality show(s) popularne piosenki z czasów okupacji 
(m.in. Warszawskie dzieci czy Pałacyk Michla), połączone ze współczes-
nym utworem o Warszawie zespołu T. Love, składają się na monolog-
-biografię Kamienicy, w której mieszka para głównych bohaterów. Pa-
mięć kamienicy to teksty obecnych w przestrzeni publicznej piosenek. 

Sposób konstruowania tekstów dramatycznych przez Pilarskiego 
wpisuje się oczywiście w dłuższą tradycję, sięgającą korzeniami awan-
gard z początku XX wieku. Urszula Czartoryska pisząc o dadaizmie, 
wskazywała, że otwierał on „twórcom drogę […] do czerpania inspiracji 
z niedających się dotychczas połączyć tradycyjnych konwencji, na przy-
kład opery, kabaretu i ludowego festynu” z „rekwizytami wraków i rze-
czy nieprzydatnych”. Utwory poetyckie zawierały wyrażenia właściwe 

16 P. Pilarski: Pogrom w miasteczku Twin Peaks. Rozmawiała J. Jaworska. „Dia-
log” 2018, nr 4, http://www.dialog-pismo.pl/rozmowy-dialogu/pogrom-w-miastecz 
ku-twin-peaks [dostęp: 28.05.2019].

17 A.R. Burzyńska: Tradycja, genetyka, remiks, s. 232. 
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wielkomiejskiej ulicy, dziecinnemu gaworzeniu i zabawie powtarzanymi 
swobodnie głoskami. Wreszcie w sztukach plastycznych bez przeszkód 
można już było posłużyć się „ikonografią kiczów, świstków, banknotów, 
wycinków z atlasów i żurnali”18. Z kolei Maria Poprzęcka, analizując 
moment wyzwalania się sztuki z zasad tradycyjnej estetyki, zauważa, że 

żywiołowo począł wdzierać się [do niej] świat rimbaudowskich fascynacji: 
wyobrażenia trywialne i wulgarne, tandetne materiały, najpospolitsze 
przedmioty, banalne słowa. Od kubistycznych kolaży z byle czego, 
poprzez surrealistyczne urzeczenia banałem, po pop-artowską apoteozę 
mid-culture – sztuka włącza w swoje obrazowanie „odpadki z życia i rze-
czywistości”, żywi się nimi, odnawia dzięki nim swój język, epatuje nimi 
i gorszy, czasem wreszcie się w nich roztapia19.

Pilarski kontynuując tę remiksową i intertekstualną tradycję, 
swobodnie łączy elementy wykazujące przynależność do różnych 
konwencji teatralnych ze współczesnymi formami i gatunkami znaj-
dującymi się w orbicie kultury popularnej (reality show, telenowela, 
stand-up czy kabaret). Do dialogów wprowadza mowę potoczną. Poja-
wiające się w tekstach nawiązania, przywołania i zapożyczenia z jednej 
strony ujawniają kulturową pamięć autora, z drugiej – osadzają świat 
przedstawiony w swoistej językowej i medialnej rzeczywistości. Media 
są zresztą obecne w twórczości Pilarskiego od pierwszego utworu. 
W monodramie Tata wiesza się w lesie wędrówce bohatera przez lęki 
i traumy dzieciństwa towarzyszy dziewczyna z internetowego czatu, 
która w pewnym sensie staje się barometrem jego samotności. Najbar-
dziej jednak wyrazista medialna rama, zaanonsowana tytułem sztuki, 
pojawia się w Reality show(s). Historia związku Bożeny i Sąsiada zostaje 
w tej sztuce opowiedziana w formie rozrywkowego programu telewi-
zyjnego. Publiczność znajduje się w studio, z którego Prowadzący „na 
żywo” steruje przebiegiem życiowych zdarzeń bohaterów. Widzowie 
najpierw mogą wybrać jedną z trzech wersji pierwszego spotkania pary, 
a później śledzą jej perypetie zmierzające do absurdalnego finału. Po-

18 U. Czartoryska: Od pop-artu do sztuki konceptualnej. Warszawa 1979, s. 19–22.
19 M. Poprzęcka: O złej sztuce. Warszawa 1998, s. 206–207.
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szczególne epizody, w gruncie rzeczy banalnego, życia protagonistów 
przedzielane są konferansjerką i przerwami na reklamę, utrzymanymi 
w konwencji czarnego humoru: „Smaki dzieciństwa: chleb z cukrem. /  
Do nabycia w wybranych szpitalach” czy „Przeżyj ponownie nieza-
pomniane chwile z dzieciństwa! / Śmierć babci. / No, nie daj się dwa 
razy prosić”. Swoistym intermedium tego tragikomicznego show jest 
żydowski kabaret. Pojawiają się w nim zarówno antysemickie żarty, 
balansujące na granicy dobrego smaku (skądinąd zgodnie z konwencją 
kabaretu), jak i wypowiedzi przywołujące temat Zagłady oraz stosunku 
Polaków do żydowskich sąsiadów. W finałowej scenie Żydzi wyskakują 
zresztą – jak przysłowiowy trup – z szafy.

O ile epizodyczna struktura Reality show(s) podporządkowana była 
formatowi telewizyjnemu, o tyle zasadą organizującą tekst dramatu Hor-
ror Szał jest konwencja estrady. Dla realizacji dramatopisarskiego pomysłu 
nie bez znaczenia był zapewne fakt, że tekst został zamówiony przez Teatr 
Zagłębia w Sosnowcu, a jego przedpremierowe wystawienie zaplanowano 
na wieczór sylwestrowy (właściwa premiera spektaklu odbyła się kilka 
dni później, 4 stycznia 2019). Sosnowiecka publiczność mogła być zasko-
czona ofertą teatru. Pilarski zmontował wprawdzie program sylwestrowy 
z żartami i piosenkami, tyle że w wersji a rebours, opatrując cudzysłowem 
konwencję zabawy przewidzianej na tę jedyną noc w roku. Sztukę otwiera 
Mr Disaster, którego imię z angielskiego tłumaczy się jako nieszczęście, 
i rzeczywiście dla niektórych widzów to imię jest w jakiś sposób prorocze. 
Konferansjer próbuje zabawiać publiczność, jednak jego żarty zmierzają 
do wywołania uczucia zażenowania. Antykarnawałowy nastrój pogłębia 
zaproszona na scenę Kinga Smutas z zespołem Procesy Gnilne, których 
utwory bardziej nadają się na Halloween niż na pożegnanie starego 
roku. Zamiast rewii proponuje się horror, a właściwie grę z tą konwencją, 
bowiem polskie wampiry, które w opuszczonym domku w lesie próbują 
przetoczyć krew z młodej kobiety, są dość pociesznymi nieudacznikami. 
W tytule dramatu autor odwołuje się do stylistyki szopki noworocznej20, 

20 Tytuł dramatu brzmi: Horror szał (szopka noworoczna).
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toteż w opowieści o wampirach zawarta jest też satyra na ożywiany 
współcześnie polski mesjanizm. Warto jeszcze dodać, że w inscenizacji 
Jabrzyka medialna rama została wzmocniona. Epizody z wampirami 
są parodią serialu czy też telenoweli, a poszczególne sceny oddzielają 
od siebie popisy konferansjera i występy zespołu. Dodatkowo kwestie 
Ewy, czyli przeznaczonej na ofiarę, sprowadzonej z Wielkiej Brytanii 
„dziewicy”, grane są po angielsku i tłumaczone na polski przez lektora. 
Głos Lucjana Szołajskiego dobiega z offu, tworząc dla działań na scenie 
komediowy cudzysłów.

Kiedy mowa o heterogenicznej naturze dramatów Pilarskiego, warto 
również zwrócić uwagę na wpisany w nie duży potencjał performa-
tywny, który wynika między innymi z wykorzystywanych konwencji 
popularnych gatunków. Dramatopisarz projektuje zachowania pub-
liczności, podobnie jak ma to miejsce w programach rozrywkowych, 
czyniąc widzów jednym z bohaterów sztuki. W tekście Reality show(s) 
przewidziane są miejsca na emocjonalne reakcje widzów (śmiech, brawa 
i buczenie), a także na interakcje z Prowadzącym, precyzyjnie zaplano-
wane w scenariuszu. W Horror Szale Mr Disaster zwraca się bezpośrednio 
do publiczności, zaczepia ją, a nawet zawstydza niewybrednymi żartami. 
Ten silnie zaznaczony w tekstach aspekt interaktywny wynika zapewne 
z doświadczenia zawodowego autora jako stand-upera i twórcy scena-
riuszy do programów telewizyjnych. Być może nie bez znaczenia jest 
tu sposób pracy nad tekstem, zwłaszcza pisanym na zamówienie. Stały 
kontakt autora z reżyserem zakłada modyfikacje fragmentów na potrzeby 
konkretnej inscenizacji. We Wracaj, pod wpływem rozmów z reżyserem, 
pojawiły się na przykład piosenki Bobby’ego, którego postać jest stylizo-
wana na Boba Dylana. 

Zdaniem memetyków istotną cechą kultury jest replikacja, multipli- 
kacja i rekombinacja, ale też pasożytnictwo, zdolność do samorozsie-
wania się i nieprzewidywalność. Wprowadzenie nowego elementu do 
systemu może skutkować zmianą, której efektów jeszcze nie znamy. 
„Nasze biologicznie wyewoluowane, aktywne, nastawione na wychwy-
tywanie informacji mózgi […] tworzą stale z otaczającą je rzeczywistością 
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ideosfery i innych umysłów »dziwne pętle«, pozostają w sprzężeniu 
zwrotnym z szerzącymi się w domenie ideosfery memami”21. Wędrówka 
idei, motywów i stylistyk jest cechą twórczości jako takiej. Bywa jednak – 
jak w przypadku strategii postmodernistycznych – że nawiązania, inter-
tekstualne gry, fragmentaryczność, kolażowość, montaż, a więc wszystko 
to, co czasem określa się mianem samplingu, wybija się na pierwszy 
plan i staje zasadą organizującą całość. Ten mechanizm jest szczególnie 
widoczny w dramaturgii Pilarskiego. Wydaje się, że jego utwory rodzą 
się pomiędzy: konwencjami, tekstami i językami. Powstają z przecięcia 
tekstów sytuujących się na różnych orbitach kultury. Ich naczelną zasadą 
jest synkretyzm, w którym odbija się różnorodność świata inspirującego 
autora.

Fot. 1. Maciej Stobierski, zdjęcie ze spektaklu Horror Szał w reż. Jacka Jabrzyka 
(2019), archiwum Teatru Zagłębia w Sosnowcu

21 D. Wężowicz-Ziółkowska: Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dys-
kursie humanistycznym. Katowice 2006, s. 242.
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Fot. 2. Maciej Stobierski, zdjęcie ze spektaklu Horror Szał w reż. Jacka Jabrzyka 
(2019), archiwum Teatru Zagłębia w Sosnowcu

Fot. 3. Katarzyna Chmura, zdjęcie ze spektaklu Wracaj w reż. Anny Augusty-
nowicz (2019), archiwum Teatru Współczesnego w Szczecinie
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Fot. 4. Katarzyna Chmura, zdjęcie ze spektaklu Wracaj w reż. Anny Augusty-
nowicz (2019), archiwum Teatru Współczesnego w Szczecinie
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Between worlds, between texts 
The dramaturgy by Przemysław Pilarski
Summar y
The article constitutes a synthetic discussion of the work of Przemysław Pilar-
ski, one of Poland’s most interesting playwrights. The author juxtaposes, on 
an equal footing, the materials, languages and conventions of representation 
from various cultural circles (cabaret, soap opera, stand-up, children’s rhymes). 
Quotations and references to the poetics and works of other authors seamlessly 
intermingle and intertwine in Pilarski’s work. It would seem most appropriate 
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to use the words the word remix or recycling strategy to describe their poetics, 
because what characterizes Pilarski’s dramaturgy is collage, fragmentation, 
genre syncretism and intertextuality. It seems that the author’s cultural memory 
is deposited in his texts. Their performative potential, which is not without 
significance, is revealed, for example, in assigning the recipient (reader, viewer) 
a role, inscribed in the text of the play.
Keywords: contemporary Polish drama, intertextuality, remix, recycling, Prze-
mysław Pilarski 

Zwischen den Welten, zwischen den Texten 
Dramaturgie von Przemysław Pilarski
Zusammen fassu ng
Der vorliegende Beitrag bietet einen synthetischen Überblick über das Schaffen 
von Przemysław Pilarski, einem der interessantesten polnischen Dramatiker. 
Der Autor stellt die Stoffe, Sprachen und Konventionen der Darstellung aus 
verschiedenen Kulturkreisen (Kabarett, Telenovela, Stand-up, Kinderreime) 
auf gleicher Stufe gegenüber. In seinen Texten gehen fließend ineinander und 
verflechten sich zusammen Zitate und Anspielungen auf Poetiken und Werke 
anderer Autoren. Um ihre Poetik zu definieren, scheint das Wort „Remix“ bzw. 
die „Recycling“-Strategie am zutreffendsten zu sein, denn was die Dramaturgie 
von Pilarski kennzeichnet, ist Collagestil, Bruchstückhaftigkeit, Genresynkre-
tismus und Intertextualität. Man bekommt den Eindruck, als ob das kulturelle 
Gedächtnis des Autors in seinen Texten deponiert wäre. Es ist dabei nicht ohne 
Bedeutung, dass sich ihr performatives Potential auch dadurch zeigt, dass dem 
Empfänger (Leser bzw. Zuschauer) eine Rolle zugeschrieben wird, die in den 
Text des Stückes hineingeschrieben ist.
Schlüsselwörter: zeitgenössisches polnisches Drama, Intertextualität, Remix, 
Recycling, Przemysław Pilarski

Pomiędzy światami, pomiędzy tekstami 
Dramaturgia Przemysława Pilarskiego
St reszczen ie
Tekst w syntetyczny sposób omawia twórczość Przemysława Pilarskiego, 
jednego z ciekawszych polskich dramatopisarzy. Autor na równych prawach 
zestawia ze sobą tworzywa, języki i konwencje przedstawieniowe, pocho-
dzące z różnych obiegów kultury (kabaret, telenowela, stand-up, dziecięce 
wyliczanki). W jego tekstach płynnie przenikają się i przeplatają ze sobą 
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cytaty oraz nawiązania do poetyk i utworów innych autorów. Dla określenia 
ich poetyki najbardziej adekwatne wydaje się słowo remiks czy też strategia  
recyclingu, bowiem to, co charakteryzuje dramaturgię Pilarskiego, to kolażowość, 
fragmentaryczność, synkretyzm gatunkowy i intertekstualność. Wygląda na to, 
że kulturowa pamięć autora jest deponowana w jego tekstach. Ich potencjał 
performatywny, co nie jest bez znaczenia, ujawnia się choćby w przypisaniu 
odbiorcy (czytelnikowi, widzowi) roli, wpisanej w tekst sztuki.
Słowa kluczowe: współczesny polski dramat, intertekstualność, remiks, recy- 
cling, Przemysław Pilarski 



Tomasz Kaczorowski
Uniwersytet Gdański 

ORCID: 0000-0002-7444-0215

Propozycja nowego języka w dramaturgii 
dla młodych widzów na przykładzie 

W brzuchu wilka Roberta Jarosza

1 
Niedawno podczas rozmowy z pewnym studentem reżyserii jednej 
z polskich szkół teatralnych opowiadałem mu o spektaklach dla dzieci 
i młodzieży, które zrealizowałem jako reżyser w kilku polskich teatrach 
(choćby przedstawienie przygotowane w ramach Konkursu im. Jana Dor-
mana). Ów student zapytał mnie wówczas o „jakiś normalny spektakl”, 
który wyreżyserowałem. To dość znaczący przejaw deprecjonowania 
teatru dla młodego widza. Ignorancja jest znacząca tym bardziej, że 
okazana przez młodego reżysera, który w niedalekiej przyszłości będzie 
dzielił się z widzami – poprzez przedstawienia – swoją wrażliwością. 
Fenomen teatru dla młodzieży bywa też pomijany w corocznej ankiecie 
Najlepszy, najlepsza, najlepsi miesięcznika „Teatr”. W 2018 roku krytycy 
i recenzenci – Tomasz Domagała (blog Domagała się Kultury), Aneta 
Kyzioł (tygodnik „Polityka”), Wojciech Majcherek (portal onet.pl), Prze-
mysław Skrzydelski (tygodnik „wSieci”), Jacek Wakar (portal onet.pl oraz 
Program Drugi Polskiego Radia), Jolanta Kowalska (portal teatralny.pl), 
Kalina Zalewska (miesięcznik „Teatr”) – na prośbę o wskazanie spektakli 
w kategoriach dla „dzieci/młodzieży” i „lalkowe” w zdecydowanej więk-
szości odpowiedzieli: „nie wiem, nie śledzę, za mało widziałem”1.

Można więc odnieść wrażenie, że w Polsce teatr dla młodzieży – czy 
może szerzej: teatr dla młodego widza – jest albo „gorszej” kategorii, nie-

1 Najlepszy, najlepsza, najlepsi. „Teatr” 9/2018, za: http://www.teatr-pismo.pl/przeg 
lad/2154/najlepszy,_najlepsza,_najlepsi_w_sezonie_2017/2018/ [dostęp: 11.07.2019].
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wart uwagi ogólnopolskiej krytyki, albo nie istnieje w ogóle. O tym, że 
tak nie jest, świadczy aktywność pojedynczych obserwatorów polskiego 
życia teatralnego: Kamili Łapickiej (blog zteatru.pl), Dominika Gaca czy 
Henryka Mazurkiewicza (obaj współpracują z portalem teatralny.pl). 
Innym świadectwem, że teatr dla młodzieży w Polsce budzi zaintereso-
wanie i wymaga stworzenia narzędzi do rozmowy o nim, są poświęcone 
mu publikacje w miesięczniku „Teatr”, w blokach Teatr w szkole („Teatr” 
2017, nr 12) oraz Teatr w szkole za granicą („Teatr” 2018, nr 1). Ważnym kro-
kiem w budowaniu świadomości tego zjawiska są też działania stymulu-
jące tworzenie teatru dla młodych widzów: Konkurs im. Jana Dormana, 
organizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego 
w Warszawie, projekt Z ogniem w głowie Teatru Dramatycznego im. 
Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, Przegląd Teatru dla Młodzieży 
Co nowego? Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku, czy projekt Kamili 
Paradowskiej Dorosłość w Teatrze Współczesnym w Szczecinie.

Marzenna Wiśniewska uważa, że „w polskim teatrze nie przybiera 
on [teatr dla młodych widzów – T.K.] formuły osobnego nurtu, jak 
ma to miejsce choćby na gruncie niemieckim, gdzie trwałe miejsce 
w kulturze teatralnej ma Junges Theater”2. Teatr dla młodych widzów 
w Polsce tworzony jest zarówno przez teatry dramatyczne, jak i lalkowe. 
Pretekstem do dyskusji chcę uczynić to, co w tym zjawisku – w mojej 
ocenie – tworzy nową jakość i jest warte odnotowania w kontekście 
przemian współczesnego polskiego teatru, to, co stanowi tworzywo dla 
praktyków sceny: dramaty dedykowane młodym widzom. Tę nową ja-
kość we współczesnej polskiej dramaturgii tworzy według mnie Robert 
Jarosz, a W brzuchu wilka jest tego przykładem.

2
Dramat W brzuchu wilka powstał w 2011 roku, pięć lat po tym, jak Robert 
Jarosz po raz pierwszy wysłał swój tekst na Ogólnopolski Konkurs na 

2 M. Wiśniewska: „…zrozumiesz, jak dorośniesz…”. Tematy nie dla dzieci. W: Teatr 
i dramat dla dziecii młodzieży. Red. M. Wiśniewska, M. Wróblewski. Toruń 2016, s. 94.
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Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży, organizowany przez poznańskie 
Centrum Sztuki Dziecka. Sztuka otrzymała w nim główną nagrodę i jesz-
cze w tym samym roku została opublikowana w 32. zeszycie „Nowych 
Sztuk dla Dzieci i Młodzieży”. W 2012 tekst doczekał się prapremiero-
wej realizacji w Teatrze Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie. 
Spektakl został oceniony przez krytykę jednoznacznie negatywnie, a jego 
reżyser Dariusz Wiktorowicz został posądzony o nieszanowanie autora:

Skoro spektakl występuje pod tytułem, który nadał swojemu dziełu autor, 
ładnie byłoby ze strony reżysera, gdyby zadał sobie pytanie, na ile jego inter-
pretacja jest zbieżna intentio auctoris. W przeciwnym wypadku należałoby 
choć zmienić tytuł z W brzuchu wilka na Czarną dziurę na przykład i drobnym 
druczkiem napisać, na podstawie jakiego tekstu powstała realizacja3.

Niestety, do tej pory będziński spektakl był jedyną realizacją tego 
tekstu. Natomiast w 2013 utwór doczekał się również tłumaczenia  
Dotty Kultys na język angielski. W 2015 Agencja Dramatu i Teatru 
„ADiT” wydała W brzuchu wilka w antologii polskich sztuk współczes-
nych4. Tekst Jarosza znalazł się pośród takich dramatów, jak Morrison/
Śmiercisyn Artura Pałygi czy Caryca Katarzyna Jolanty Janiczak. Jarosz 
znalazł się więc w publikacji prezentującej przekrój współczesnej 
polskiej dramaturgii obok autorów mainstreamowych. Powyższe 
wyliczenie wydaje mi się o tyle istotne, że wydane w tej antologii 
teksty miały dość krótki żywot sceniczny. Opublikowane w antologii 
dramaty miały zaledwie po jednej realizacji na scenie, i to jeszcze przed 
wydaniem książki – wyjątkiem są (Nie)ludzkie dzienniki Szymona Boga-
cza, które w ogóle nie doczekały się prapremiery.

Teksty Jarosza nie miały więc do tej pory większego szczęścia. Do 
sukcesów zalicza się w zasadzie tylko wielokrotnie nagradzaną reali-
zację Wnyka w reżyserii Bogusława Kierca z Opolskiego Teatru Lalek 
i Aktora (2012) oraz Lustrzaną chmurę wyreżyserowaną przez samego 

3 A. Drwięga: Czarna Dziura. Nowa Siła Krytyczna: http://www.e-teatr.pl/pl/ar 
tykuly/162861.html [dostęp: 11.07.2019].

4 Zob. Ikony, pseudoherosi i zwykli śmiertelnicy. Antologia najnowszego dramatu pol-
skiego. Red. E. Manthey, K. Paprocka, P. Grzymisławski. Warszawa 2015.
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autora w poznańskim Teatrze Animacji, zakwalifikowaną do finału 
22. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współ-
czesnej i nagrodzoną za scenografię (2016).

Robert Jarosz jest reżyserem, absolwentem białostockiego Wydziału 
Sztuki Lalkarskiej, pracuje głównie w teatrach lalkowych, co nie jest jed-
noznaczne z korzystaniem wyłącznie z technik lalkowych w spektaklach. 
Ma to jednak odzwierciedlenie w jego wrażliwości i niezwykłym wyczu-
ciu formy, przedmiotów i nieoczywistych rozwiązaniach plastycznych 
w tekstach dramatycznych, które tworzy. Do grudnia 2020 roku pełnił 
funkcję dyrektora artystycznego w warszawskim Teatrze Guliwer.

3
Dramaty Jarosza przysparzają interpretacyjnych problemów, są nie-
jednoznaczne, bardzo często nielinearne i pozbawione wyrazistych 
charakterów oraz akcji. Cechuje je fragmentaryczność. Trudności rodzi 
brak fabuły, niemożliwy do pogodzenia ze stereotypowym myśleniem 
o teatrze dla młodego widza, w którym młodzieży proponuje się najczęś-
ciej klasyczne odczytania baśni lub lektur szkolnych. Jarosz ucieka od 
oczywistości, obca jest mu strategia bliska wielu twórcom (dyrektorom 
i reżyserom), żeby młodzieży proponować teatr dający łatwe odpowie-
dzi na temat problematyki inności i obcości. Jarosz pisze w taki sposób, 
że ważniejsze są stawiane przez niego pytania niż gotowe rozwiązania. 
Nie pomaga ani realizatorom, ani widzom – rzadko korzysta z moż-
liwości zapisywania wskazówek w didaskaliach (odstępstwem od tej 
reguły jest dramat Śnieży). Pozornie sprawia to wrażenie chaosu i braku 
zdecydowania na jedną linię dramaturgiczną. To jednak świadoma 
strategia autora, projektującego świat dla młodego widza. Joanna Jopek 
nazwała tę strategię „dramaturgią crash testu”5. Jest ona odpowiedzią 
na przemiany rzeczywistości, która nas otacza.

Świat, w którym obecnie zanurzeni są młodzi ludzi, różni się od 
tego, co często wyobrażają sobie na ten temat dorośli. Dowodem na to 

5 J. Jopek: Dramaturgia Crash Testu. W: Ikony, pseudoherosi…, s. 310.
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są chociażby dwa plebiscyty na „młodzieżowe słowo roku” wybierane 
przez dorosłych („xD” w 2017 i „dzban” w 20186), ponieważ oba zwroty 
były w użyciu jeszcze przed 2008 rokiem, kiedy ja uczęszczałem do 
szkoły gimnazjalnej. Kilku zapytanych przeze mnie nastolatków, 
czy używają ich w codziennym życiu, odpowiedziało zdecydowanie 
przecząco, twierdząc przy tym, że są one przestarzałe i budzą w nich 
raczej zażenowanie. Natomiast świat „dorosłych” w oczach młodych 
ludzi to świat hierarchiczny i podporządkowany zasadom, których 
trzeba bezwzględnie przestrzegać, a które często nie są dostatecznie 
wyjaśnione. Jest pełen absurdów i zależności od innych ludzi, wiąże się 
z koniecznością dostosowania się i brakiem wolności. Dla młodych ludzi 
świat, który ich otacza, jest intermedialny, trudno w nim o skupienie 
na jednym elemencie, rozpraszający uwagę, pełen hiperłączy i myślenia 
hiperłączami, poddany delinearyzacji, świat, w którym każdy fragment 
stanowi niezależną strukturę7, a „chronologia jest zawieszona, gdyż 
rządzi nią kolista struktura paraboli”8. Intermedialna rzeczywistość 
podważa klasyczny status ontologiczny: dziś już funkcjonujemy (a mło-
dzi ludzie szczególnie) na pograniczu statusów „online” i „offline”: 
przebywając ze sobą w jednym pomieszczeniu, zamiast nawiązywać 
kontakt przez bezpośrednią rozmowę, potrafimy używać komunikato-
rów internetowych9. Dla Jarosza „bycie pomiędzy” okazuje się jednym 
z najważniejszych tematów jego twórczości:

[…] dzieciństwo czy młodość, pozycja dziecka / niedojrzałego / odmieńca 
staje się punktem, z którego rewiduje się raczej mroczne (etycznie) albo 
bardzo zasadnicze (egzystencjalnie) problemy dojrzałego świata10.

 6 Zob. Rozstrzygnięcie plebiscytu młodzieżowe słowo roku 2018!, za: https://sjp.pwn.
pl/ciekawostki/haslo/Rozstrzygniecie-plebiscytu-mlodziezowe-slowo-roku-2018; 
6477391.html [dostęp: 11.07.2019].

 7 B. Poulet: Śmierć gazet i przyszłość informacji. Przeł. O. Hedemann. Wołowiec 
2011, s. 95.

 8 J. Jopek: Dramaturgia Crash Testu…, s. 311.
 9 J. Liptak: Odłóż telefon, włącz relacje. „Gość Gdański” 2019, nr 28.
10 J. Jopek: Dramaturgia Crash Testu…, s. 311.
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Nie będę w tym miejscu referował przemian i zwrotów, jakim 
poddana została współczesna dramaturgia w ostatnich dekadach, bo 
nie kontekst i źródło współczesnej dramaturgii dla młodzieży wydają 
mi się ważne, lecz perspektywa jej dalszego rozwoju. Istotne wydaje 
mi się skupienie autora na grupie docelowej, dla której pisze. Ta świa-
domość jest czymś rewolucyjnym, bo odzwierciedla chęć twórcy do 
„pracy u podstaw” i uwrażliwiania młodych widzów inaczej, niż robi 
to klasyczny teatr dla dzieci. Wpisuje się także w coraz powszechniej-
szą praktykę w polskich teatrach – pedagogikę teatralną. Robert Jarosz 
w ostatnich latach był zaangażowany w jej rozwój. Swoje spektakle 
często współtworzył z Justyną Czarnotą (pedagożką teatru, związaną 
z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego) w ramach 
warsztatów z grupą docelową powstającego spektaklu lub konfrontu-
jąc się z nią na warsztatach po spektaklu (na przykład Traktat o wy-
kradaniu owoców Mariana Pankowskiego). Jarosza myślenie o teatrze 
nie jest więc zanurzone wyłącznie w autorskiej wizji oderwanej od 
rzeczywistości. Cechuje je empatia i chęć rozpoznania swoich widzów 
jako partnerów.

Teksty Jarosza są surowe, czasem wręcz szkicowe, jednak kluczem 
do ich odczytania wydaje się właśnie myślenie hiperłączem – jedna 
kwestia odsyła do drugiej, otwiera kolejny świat i odkrywa sieć po-
wiązań, skojarzeń. Metafora „hiperłącza” i „sieci” jako rzeczywistości 
młodych ludzi, ale i struktury dramaturgicznej w sztukach Jarosza, 
wydaje mi się bardziej adekwatna niż metafora intertekstu. W jego 
dramatach są zapisane aktywne hiperłącza do takich dzieł kultury jak: 
Faust Goethego, Czerwony Kapturek braci Grimm, ale i do artykułów 
prasowych o seryjnym mordercy z Krakowa, esejów filozoficznych 
o istocie zła i artykułów naukowych z zakresu neurobiologii. Jeśli 
chodzi o formę, tekstom Jarosza blisko jest do dramatów Mateusza 
Pakuły, jednak różni je język i strategie konstruowania bohaterów. 
W utworach Pakuły są to wyraziste, często plakatowe postaci, repre-
zentujące idee, zaś język jest parafrazą lub kolażem istniejących już 
tekstów kultury. Bohaterowie dramatów Jarosza to zazwyczaj „bo-
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haterowie niecharakterystyczni”11, jak nazywa ich Joanna Żygowska, 
„antybohaterowie”12 grający role społeczne ojca, matki, dziecka. Bliżej 
im do Każdego (Everymana).

4
Joanna Żygowska nazywa Jarosza poetą13, a język, w jakim konstruuje 
on dramaty, określa jako poetycki, co bliskie jest „poróżewiczowskiej 
koncepcji wolnej frazy i swobody wersyfikacyjnej”14. Bohaterowie 
W brzuchu wilka są uwikłani w opowieść, w nieoczywistą narrację, sam 
dramat zaś ma epicki charakter. Postaci balansują między strzępami 
akcji a opowiadaniem bezpośrednio do widzów – stają obok, ale nie 
wychodzą z ról. Kluczem jest prostota ich wypowiedzi:

CZERWONY KAPTUREK A to był tylko wilk. Zwykły, pospolity wilk.
    Cztery łapy i trochę skundlonej sierści. 
    Tak się o nim mówiło, nikt go nie widział15.

Zdaje się to nie tylko uwikłaniem postaci w opowieść, ale również 
w teatralizację sytuacji – wypowiedź odzwierciedla świadomość 
bohaterki o konieczności skomunikowania się z kimkolwiek ze sceny, 
skoro inni bohaterowie nie są partnerami w rozmowie. Na powyższym 
przykładzie widać również retrospektywny charakter wypowiedzi 
Czerwonego Kapturka. To ciągły proces przypominania, rekonstrukcja 
zdarzeń, które odcisnęły piętno na całej opowieści. Problemem jest 
niejasny status ontologiczny bohaterów, którzy zdają się nie wiedzieć, 
gdzie się znajdują i co się wydarzyło. W kilku kwestiach pojawiają się 
strzępy informacji, podejrzenia:

BABCIA Co wy sobie myślicie, z grobu do was przyszłam.

11 J. Żygowska: Zbite lustro. Postać w dramaturgii Roberta Jarosza. Poznań 2014, s. 9.
12 Ibidem, s. 5.
13 Ibidem, s. 39.
14 Ibidem, s. 8.
15 R. Jarosz: W brzuchu wilka. W: Ikony, pseudoherosi…, s. 291.
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Sprawa zostaje rozwiązana dopiero w czwartej scenie, w której do-
wiadujemy się, że wszyscy bohaterowie znajdują się w brzuchu wilka, 
który ich pożarł i jest im tam dobrze. Informuje o tym sam wilk: „Jeste-
śmy w brzuchu wilka”16. W scenie jedenastej ta myśl zostaje rozwinięta:

WILK   Rzecz ma miejsce w brzuchu wilka. Wiek dwudziesty, wiek
      dwudziesty pierwszy i wiek trzynasty to ten sam wiek. Wiek 
      jest jak godzina. Godzina wilka17.

To miejsce ma znamiona tymczasowości i wyraźnej kreacji, która 
dokonuje się na oczach widzów. W pierwszej scenie do życia zostaje 
powołany świat na wzór genezyjskiego stworzenia. Czarna Dziura 
(bohater-stwórca) stwarza opowieść:

CZARNA DZIURA   Wyobraź sobie, że to ja jestem bogiem.

Odpowiada jej tajemniczy głos (X):

X Poczekaj chwilę, dobrze. Mam to.

Czarna Dziura wyznacza również zasady tego świata:

CZARNA DZIURA  To ja kreślę twoją drogę. […] Twoja droga jest na pia-
           sku. […] Naszym wspólnym wrogiem jest wiatr. 
           […] Teraz posłuchaj mnie uważnie, już nigdy nie 
           odpowiem na żadne z twoich pytań. […] Twój cały
           świat to tylko kilka moich słów […]. Jest to tylko kap-
           rys. […] Radź sobie sam. Mam cię gdzieś18.

I choć Czarna Dziura zapowiada, że wycofa się ze stworzonego świata 
(z dramatu stworzenia), wielokrotnie powraca, wtrąca się i nadzoruje 
opowieść, zadaje pytania. Jej gest jest więc odwrotnością biblijnego 
stworzenia, rodzi się z kaprysu – nie z miłości. Ukonstytuowanie się 
świata nie opiera się na dobru („i Bóg powiedział, że to było dobre”), 
lecz na bohaterze, który z natury jest zły. X staje się Wilkiem – przetwo-
rzeniem postaci z baśni Grimmów, uosobieniem „bezinteresownego” 
zła, którym kieruje imperatyw czynienia zła. Jarosz czerpie z wachlarza 

16 Ibidem, s. 292.
17 Ibidem, s. 301.
18 Ibidem, s. 289–290.
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toposów literackich i archetypów kulturowych, jednak „otwiera” je 
jak hiperłącza, świadomie korzysta z nich wybiórczo („nagłówkowo”), 
zostawia niedopowiedzenia i porzuca otwarte tropy, wątki i motywy. 
Tym samym autor nasyca swój dramat napięciami i tym, co dla mło-
dych ludzi najciekawsze: fundamentalnymi pytaniami moralnymi 
wpisanymi w kulturową i religijną genezę świata. Biblijne hiperłącze 
zostaje jednak szybko odsunięte na bok i przemieszane z prawdziwą 
historią. Wilk w dramacie Jarosza inspirowany był seryjnym mordercą, 
Karolem Kotem, tak zwanym „wampirem z Krakowa”19. Jarosz wyko-
rzystując historię Kota, zadał pytanie o istotę zła. Kot sterroryzował 
Kraków w latach sześćdziesiątych, dokonał dwóch zabójstw, ponadto 
dziesięciokrotnie usiłował zabić i dwukrotnie dokonał podpalenia. 
W trakcie śledztwa z zimną krwią opisywał szczegóły zbrodni oraz 
swoje dalsze plany. Lekarze stwierdzili jego całkowitą poczytalność 
i w 1967 roku wykonany został na nim wyrok kary śmierci. W trakcie 
sekcji zwłok odkryto jednak w jego mózgu rozległy guz, który – jak 
wykazały późniejsze badania – odpowiadał za popędy i agresję:

W tekście Jarosza rozsiane są liczne aluzje do tej historii: na przykład postać 
Babci wspomina o pokrywkach do garnków i patelniach, które starsze osoby 
nosiły na plecach, by uchronić się przed niespodziewanym atakiem20.

Autor, nawiązując do zdarzenia historycznego i wykorzystując por-
tret mordercy z lat sześćdziesiątych, sprawił, że W brzuchu wilka przy-
pomina momentami dramat kryminalny, śledczy, w który dodatkowo 
zostały wpisane pytania fundamentalne z perspektywy dojrzewającego 
młodego człowieka: o celowość życia, źródło dobra i zła. Ponadto 
przedmiotem rozważań w dramacie stają się bezzasadność zła i jego 
przypadkowość : 

Zło rozsiewa się w tekście Jarosza w drobnych scenach, w miniaktach 
codziennych sytuacji […]. Bezzasadność, nieuniknioność i przypadkowość 
zła bez żadnej racji stojącej za czynem – stanowi zarzewie tego tekstu21.

19 Por. H. Waszkiel: W brzuchu wilka. „Teatr” 2012, nr 12.
20 J. Jopek: Dramaturgia Crash Testu…, s. 317.
21 Ibidem, s. 318.
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Takimi miniaktami zła są: brak odpowiedzi sąsiadów do Farmacji 
(postać) w scenie piętnastej, namawianie Chłopca przez Wilka do 
skrzywdzenia Czerwonego Kapturka w scenie piątej i jedenastej oraz 
zepsucie termostatu w pralce przez Wilka w scenie dziewiątej, tak żeby 
właścicielce urządzenia kurczyły się ubrania i żeby myślała, że tyje.

Jarosz dopatruje się przyczyny zła już w samym akcie kreacji, 
gdyż stworzona istota (w dramacie X/Wilk, w Starym Testamencie 
człowiek) otrzymuje nakazy i jest pozostawiona sama sobie, przez co 
zaczyna czynić zło. Konkluzja Jarosza jest pesymistyczna – zło kieruje 
ludźmi i przeważa nad dobrem. Zło objawia się w dramacie również na 
skutek bierności i obojętności wobec czynionego zła. Jarosz ustanawia 
aktywne hiperłącze do fragmentu Fausta Goethego, który parafrazuje 
w powracającym motywie Chóru Drwali:

Chór drwali wali siekierą w pień.
Pień się wali, na krzywą leci koronę.
To my jesteśmy siłą tą, 
Która wiecznie chcąc prawego,
Lewiznę czyni22.

Drwale parafrazują wypowiedź Mefistofelesa:
Jam częścią owej siły,
Co zawsze pragnie zła i wciąż dobro tworzy23.

Powyższy fragment pokazuje dodatkową korespondencję między 
oboma utworami – dźwięk i rytm. W Fauście jest to dźwięk łopat, zaś 
we W brzuchu wilka dźwięk uderzających o drzewo siekier. 

Tekst Jarosza odsyła do jeszcze innego fragmentu z części II 
Fausta, którego bohaterami są Lemury, będące synonimem bierności 
i banalności zła:

Paliki zaostrzone zgrabnie
I łańcuch do mierzenia;
Dlaczego naszym to zadaniem
Nikt z nas już nie pamięta24.
22 R. Jarosz: W brzuchu wilka…, s. 297.
23 J.W. Goethe: Faust. Przeł. K. Lipiński. Kraków 2007, s. 91.
24 Ibidem, s. 677.
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Zło wywodzi się z bezrefleksyjnego życia i wykonywania zadań. 
Teza Jarosza jest poparta również sytuacją człowieka dojrzewającego, 
który często musi bez sprzeciwu poddać się zasadom systemu stwo-
rzonego przez dorosłych. Autor pisząc „To my jesteśmy siłą tą, / Która 
wiecznie chcąc prawego, / Lewiznę czyni” jest ironiczny, a nawet kpi 
i demaskuje każdą postawę, która z łatwością usprawiedliwia przy-
zwolenie na istnienie i czynienie zła. W powyższym fragmencie widać 
też, że język dramatu oparty jest na silnym rytmie, ale nie korzysta 
z klasycznych rymów. Tu rytm wyznaczają powtórzenia, świadome 
zaburzenia składni wypowiedzi, przerzutnie wersyfikacyjne, rymy 
wewnątrz wersów oraz repetycje. Zrytmizowana jest też dramaturgia 
całego tekstu. Drwale powracają między scenami jak intermedia, refren 
lub – korzystając z metafory hiperłącza – powtarzająca się, podprogowa 
reklama bierności. 

Warto w tym momencie przypomnieć, że język, jakim Jarosz kon-
struuje swoje dramaty, jest poetycki, choć balansuje na granicy kolo-
kwialności, czasem wulgarności i dosłowności, co widać w kolejnym 
przykładzie kwestii Drwali:

Morał stąd płynie – proszę słuchać,
Urocze wdzięczne me dziewuszki,
Że obcych ludzi pogaduszki
Należy puszczać mimo ucha.
Pogwarki wprawdzie miła chwilka
Lecz blisko stąd do brzucha wilka25.

Joanna Jopek podkreśla moc kreacyjną warstwy leksykalnej dramatu. 
Odsyła ona ponownie do motywu stworzenia świata dramatu w pierw-
szej scenie W brzuchu wilka:

Ogromną rolę pełnią tu słowa – budulcem postaci jest słowo poetyckie 
akcentujące moc sprawczą języka. Oryginalność tekstów Jarosza w dużej 
mierze wiąże się z wyczuciem mocy sprawczej i widmowości, teatralności 
samego języka i anektowania przez niego różnych dyskursów i naleciałości26.

25 R. Jarosz: W brzuchu wilka…, s. 300.
26 J. Jopek: Dramaturgia Crash Testu…, s. 316.
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4
Jarosz za sprawą swojej strategii dramaturgicznej uchylania odpowie-
dzi i urywania wątków podkreśla konieczność wątpienia i stawiania 
pytań bezpośrednio przez młodych ludzi. Unikanie moralizatorstwa 
i morałów w ogóle stymuluje konieczność samodzielnego poszukiwa-
nia odpowiedzi przez widzów. I choć te refleksje czasem ocierają się 
o banał, jest to kolejne świadomie zastosowane hiperłącze do poetyki 
baśni. Jaroszowi zdecydowanie najbliżej jest do mrocznych utworów 
braci Grimm. Dramat W brzuchu wilka jest paraboliczny i choć ma 
nielinearną, fragmentaryczną strukturę, ukazuje sprawy prymarne: 
moralność, dojrzewanie, miłość. Autor nie daje na koniec gotowych re-
cept w formie morału, pozostawia sprawę otwartą dla indywidualnych 
rozważań moralnych – dlatego banalność tematów, tez i wniosków 
wysuwanych przez bohaterów jest w pełni uzasadniona.

Jarosz tworzy bardzo konkretne przełożenie na postaci Czer-
wonego Kapturka, która nie jest wyłącznie zagubioną w lesie dziew-
czynką. W dramacie jest dojrzewającą nastolatką, która zakochała się 
w spotkanym na przystanku autobusowym Chłopcu. Jest więc postacią 
w przejściowym momencie życia – pomiędzy dzieciństwem a dorosłoś-
cią, zafascynowana dojrzewaniem. Jest „przykładem niejednoznacz-
ności podziału na dziecięce i dorosłe, dojrzałe i niedojrzałe, niewinne 
i okrutne”27. Jej moralność dopiero się kształtuje, a dojrzewanie pokazuje 
granicę utraty niewinności, „krok ku często niechcianej dorosłości”28 
i archetypicznej inicjacji29. Czerwony Kapturek jest również reprezen-
tantką grupy docelowej widzów, dla której zaprojektowany został tekst. 
Przetworzenie dokonane przez Jarosza ma na celu umożliwienie iden-
tyfikacji odbiorców z bohaterką w momencie liminalnym, odbiorców 
będących także w takim właśnie momencie życia.

Babcia z kolei jest w dramacie rewersem młodości Czerwonego 
Kapturka. Dzięki jej obecności autor zderza potencjał i siłę młodej 

27 Ibidem, s. 311.
28 J. Żygowska: Zbite lustro…, s. 9.
29 Ibidem, s. 21.
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dziewczyny ze słabościami i bagażem doświadczeń osoby starszej. 
Między obiema postaciami nie jest budowana żadna relacja. Jedynym 
fabularnym połączeniem Babci i wnuczki jest to, że są ofiarami Wilka 
i wspólnie przebywają w jego brzuchu. Istotna jest różnica wieku, 
paraboliczne pokazanie różnych etapów życia: dojrzewania, starzenia 
się i umierania człowieka. Zaznaczając brak relacji między bohaterkami  
autor podkreśla zanik komunikacji międzyludzkiej, rozpad więzi – 
w tym międzypokoleniowych. To kolejne pesymistyczne diagnozy 
Jarosza dotyczące zmieniającej się wokół nas rzeczywistości. 

Bohaterowie, którzy znajdują się w brzuchu wilka, nie żyją. 
Wszyscy są ofiarami Wilka. Wspólnie czekają na nadzieję, która zo-
stała im odebrana wraz ze śmiercią. Brzuch Wilka jest więc miejscem 
spotkania, w którym każdy zdaje się jednak funkcjonować osobno. 
Przypomina czyściec, poczekalnię, gdzie nie dochodzi do żadnego 
rozwiązania: nie ma ani zbawienia, ani potępienia. Bohaterowie właś-
ciwie nie rozmawiają ze sobą – akt komunikacji jest więc nieskuteczny, 
dlatego opowiadanie – przypominające zeznania – kierują do widzów/
czytelników:

BABCIA    Jesteśmy w brzuchu wilka.
[…]
DRWALE      W brzuchu wilka są groby ludzi, których wilk cenił.
FARMACJA   W brzuchu wilka jest wszystko to, co wilk połknął30.

Na koniec, zamiast morału, autor daje nadzieję – bohaterowie, którzy 
pozbawieni są możliwości działania, mogą tylko opowiadać. Snują więc 
hipotezy, gdzie może być dobro, którego brak widoczny jest w całym 
utworze: 

FARMACJA   Dobro ma na imię Weronika.
CZERWONY KAPTUREK  Lubi się obracać na trzepaku i wisieć do gó-
    ry nogami.
[…]
CHŁOPIEC   Dobro ma na imię Marek.
BABCIA   Gdy myje zęby, zakręca wodę.

30 R. Jarosz: W brzuchu wilka…, s. 307.
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WILK   Dobro ma na imię Wojtek i jest kierowcą  
    autobusu.
BABCIA   Nie zamyka drzwi przed nosem […].
WILK   Dobro jest zbyt małe, by znaleźć się na  
    pierwszych stronach gazet31.

A więc, pomimo pesymistycznych diagnoz autora, negatywnie nace-
chowanego aktu stworzenia i zła codziennego, dobro istnieje. Jarosz 
otwiera perspektywę zależną od indywidualnej moralności każdego 
widza. Dobrem są miniakty, które realnie wpływają na rzeczywistość 
i na kontakt z drugim człowiekiem, choć nie są one tak medialne. 

5
Bohaterowie „niecharakterystyczni” w dramatach Roberta Jarosza są 
więc reprezentantami ról społecznych, pojemnymi figurami, z którymi 
młodzi widzowie mogą się identyfikować. Charakterystyczności nabie-
rają dopiero w trakcie indywidualnej interpretacji widza – ich „płyn-
ność” pozwala doświadczenia zapisane przez Jarosza we W brzuchu 
wilka utożsamić z doświadczeniami młodych ludzi, ci zaś wpisują się 
w elementarne rozważania o naturze świata i wyborze własnej drogi, co 
często wiąże się z buntem wobec zastanej i otaczającej rzeczywistości, 
z którą musi mierzyć się dojrzewający człowiek. Dzięki otwartej formie 
tekstu i zawieszeniu morału, autor zrywa z klasycznie rozumianą 
baśniowością. Także nielinearna forma dramatu odpowiada sposobowi 
odbioru świata przez młodych ludzi. Brak dialogu odzwierciedla rze-
czywistość skrótowych i fragmentarycznych komunikatów, w których 
nie dochodzi do realnego spotkania bohaterów i pogłębionej relacji ani 
do rozmowy. Stąd ich próba komunikacji na poziomie metateatralnym – 
opowiadanie kierowane bezpośrednio do widzów. Fragmentaryczność 
zdaje się również świadomą strategią autora, która jest adekwatna do 
opisu otaczającego nas świata.

Dramat W brzuchu wilka czeka jeszcze na rzetelną realizację 
w teatrze, żeby pokazać cały swój poetycki potencjał. Po teksty Jaro-

31 Ibidem, s. 308.
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sza rzadko sięgają teatry instytucjonalne, za to często teatralne grupy 
młodzieżowe. W teatrze zawodowym musi jednak znaleźć się ktoś 
(na miarę Bogusława Kierca), kto potraktuje ten dramat jako materiał 
poetycki i zechce wczytać się w myśli zapisane przez Roberta Jarosza. 
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A proposal for a new language in drama for young viewers  
on the example of Robert Jarosz’s In the Wolf’s Belly
Summar y
In article text I examine the drama In the Wolf’s Belly (2011) by Robert Jarosz, 
discussing it against the background of his previous work as a playwright and 
in the perspective of the growing interest in contemporary Polish drama for 
young audiences. In particular, what interests me here is Jarosz’s reinterpre-
tation of well-known fairytale motifs (Little Red Riding Hood), their rooting 
in modernity (“here and now”), the creative power of language in drama and 
the process of shaping and disintegrating the personality of a teenager (the 
protagonist and the audience of Jarosz’s drama) from a linguistic perspective.
Keywords: theater for young audiences, drama for young audiences, Robert 
Jarosz, adolescence, fairytale, hyperlink
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Der Vorschlag für eine neue Sprache in der Dramaturgie für Jugendliche 
am Beispiel von W brzuchu wilka [Im Bauch des Wolfes] von Robert Jarosz
Zusammen fassu ng
Im Beitrag wird das Drama W brzuchu wilka [Im Bauch des Wolfes] (2011) von 
Robert Jarosz vor dem Hintergrund seines bisherigen dramatischen Schaffens 
und im Hinblick auf das steigende Interesse an der zeitgenössischen polnischen 
Dramaturgie für Jugendliche unter die Lupe genommen. Der Schwerpunkt liegt 
dabei insbesondere auf der von Jarosz vorgenommenen Neuinterpretation be-
kannter Märchenmotive (Rotkäppchen), deren Verwurzelung in der Gegenwart 
(„hier und jetzt“), auf der schöpferischen Kraft der Sprache im Drama sowie 
auf dem Prozess der Gestaltung und Desintegration der Persönlichkeit eines 
heranwachsenden Menschen (des Protagonisten und Rezipienten des Dramas 
von Jarosz) in sprachlicher Sicht.
Schlüsselwörter: Theater für Jugendliche, Dramaturgie für Jugendliche, Robert 
Jarosz, Pubertät, Märchen, Hyperlink

Propozycja nowego języka w dramaturgii dla młodych widzów  
na przykładzie W brzuchu wilka Roberta Jarosza
St reszczen ie
W tekście przyglądam się dramatowi W brzuchu wilka (2011) Roberta Jarosza 
na tle jego dotychczasowej twórczości dramatopisarskiej oraz w perspekty-
wie coraz większego zainteresowania współczesną polską dramaturgią dla 
młodzieży. Szczególnie użyta przez Jarosza reinterpretacja znanych motywów 
baśniowych (Czerwony Kapturek), zakorzenienie ich we współczesności („tu 
i teraz”), kreacyjna moc języka w dramacie oraz proces kształtowania i dez-
integracji osobowości dojrzewającego człowieka (bohatera i odbiorcy dramatu 
Jarosza) z perspektywy językowej.
Słowa kluczowe: teatr dla młodzieży, dramaturgia dla młodzieży, Robert 
Jarosz, dojrzewanie, baśń, hiperłącze
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Kartoteka rozszerzona, czyli po co otwarta jest forma?

1
Kartoteka Tadeusza Różewicza jest szczególnym wydarzeniem w hi-
storii polskiego dramatu; w takim samym stopniu, w jakim jej autor 
był fenomenem na skalę całej polskiej kultury XX wieku. O formalnej 
wyjątkowości tekstu, opublikowanego po raz pierwszy w 1960 roku, 
w którym – zgodnie z oczekiwaniami jego Bohatera – coś musi się dziać, 
pisano już wielokrotnie. Jego otwartość polega, mówiąc w skrócie, na 
tym, że odmawiająca działania postać poddaje się wpływowi szeregu 
czynników, z natury rzeczy mnogich i różnorodnych: przyjmujących 
kształt osobistych wspomnień, zdarzeń historycznych albo po prostu 
Matki, Ojca, Dziewczyny… Niejako mimochodem (skoro Bohater jest 
bierny) z mnogości i różnorodności wynika zmienność. Przez prze-
strzeń wyznaczoną w Kartotece przewija się szereg osób, które – gdyby 
zajęły ją jednocześnie – stworzyłyby tłum. Dzieło Tadeusza Różewicza 
może więc mówić o Każdym, każdym z osobna, lub wszystkich, a co za 
tym idzie: potencjalnie o wszystkim. 

Zagadnienia te nie są nowe na gruncie historii teatru i teorii dra-
matu. Pisał o nich Zbigniew Majchrowski, wskazując, że kompozycja 
Kartoteki sama w sobie może, a nawet powinna, stanowić fundament 
interpretacji jej sensów:

[…] można też odczytywać otwartą Kartotekę jako dzieło o spotęgowa-
nych znaczeniach, o zwielokrotnionych możliwościach interpretacyjnych, 
właśnie wieloznaczne, oczekujące dopełnień, zakładające aktywność czy-
telnika bądź inscenizatora, a później widza… Stąd paradoks Kartoteki: 
otwarcie formy dramatycznej jest metaforą trudnej do ogarnięcia (i do 
pozazdroszczenia) kondycji Bohatera, wszak brak kształtu wydaje się 
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źródłem jego cierpień, ale jest też zaletą utworu – wciąż otwartego na 
nowe interpretacje1. 

Warto jednak przywołać je i potraktować jako wstęp do rozważań 
dlatego, że artykuł niniejszy nie znalazłby przyczyny, by istnieć, 
gdyby otwartość Różewiczowskiego dramatu była wyłącznie ugrunto-
wanym konstruktem teoretycznym. Wydaje się, że jest czymś więcej: 
niezbywalnym elementem polskiej kultury teatralnej, także współ-
czesnej2. Wynika to wprost z ustaleń Beaty Popczyk-Szczęsnej, która 
stwierdzała:

[…] tekst Różewicza — jak przekonały liczne analizy — pozostaje dzie łem 
otwartym: nie tylko na interpretacje, nie tylko wobec tradycji lite rackiej, 
nie tylko przez autora, który dokonał gestu rozrzucenia swego dzieła, ale 
ponadto — ku nowym tekstom, które podejmują i ponawiają wyraźnie 
rekwizyty ze słynnego dramatu, zresztą w różnej konfiguracji i z różnym 
efektem3.

Zbigniew Majchrowski sugeruje nawet, że autorzy dokonują podobnych 
zabiegów „czasem może i bez świadomości tego rodowodu, bo Kartoteka 
w takim stopniu przeniknęła do powszechnej wyobraźni, że zatracili-
śmy poczucie autorstwa modelu”4.

Wspomniany przez Popczyk-Szczęsną gest rozrzucenia tekstu dra-
matycznego stanowi kolejny powód do tego, by o Kartotece nie przestać 

1 Z. Majchrowski: Otwieranie Kartoteki. W: T. Różewicz: Kartoteka. Kartoteka roz-
rzucona. Kraków 1999, s. 18.

2 A także, o czym warto pamiętać, efektem procesu twórczego, od początku 
prowadzonego ze świadomością i konsekwencją. Zbigniew Władysław Solski, rela-
cjonując swoją przygodę pogoni za ostatnią kropką – postawioną lub niepostawioną 
w utworze przez Różewicza – stwierdzał, że rękopis Kartoteki został umieszczony 
w „skoroszycie pozbawionym wąsów”, razem z Odmianą tekstu. Właściwością sko-
roszytu jest umiejętność spinania luźnych kartek, jednak nie jest to możliwe bez 
specjalnego mechanizmu. Poeta zaprasza tym samym do gry. To tak, jakby pobu-
dzał (w sobie albo w odbiorcach) oczekiwanie stałości oraz porządku, po czym na-
tychmiast je uniemożliwiał – nawet fizycznością użytego nośnika. (Por. Z.W. Solski: 
Rękopis Kartoteki. „Przestrzenie teorii” 2009, nr 12, s. 75–117).

3 B. Popczyk-Szczęsna: Zamknięci i wyobcowani: przestrzeń subiektywna w dramacie 
współczesnym. W: Przestrzenie we współczesnym teatrze i dramacie. Red. V. Sajkiewicz, 
E. Wąchocka. Katowice 2009, s. 110.

4  Z. Majchrowski: Otwieranie kartoteki…, s. 25. 
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myśleć i mówić. W procesie swoistego wyparcia literatury z teatru 
europejskiego (którego pierwsze symptomy dały o sobie znać w okresie 
tak zwanej Wielkiej Reformy i którego skutkami są dostrzegalne obec-
nie przemiany, kryzysy i rekonfiguracje) postać Różewicza wydaje się 
zaskakująco, wręcz uporczywie obecna. 

Kartotekę rozrzuconą opublikowano w roku 1994. Powstała dwa lata 
wcześniej, dzięki dziesięciu próbom, które z aktorkami i aktorami wroc-
ławskiego Teatru Polskiego prowadził sam autor. Podjął się on wtedy 
zadania, które należałoby uznać za karkołomne. Chodziło o to, by – jak 
definiowała to Popczyk-Szczęsna – powrócić „do skostniałego już w for-
mie lektury szkolnej swego wcześniejszego tekstu, by w ulubionym 
geście dekonstrukcji pokazać rozpad znaczeń i degradację zdarzeń”5. 
Inaczej mówiąc, Tadeusz Różewicz zdecydował się na zastosowanie 
narzędzia kreacji na co dzień przynależnego teatrowi wywiedzionemu 
z założeń postdramatycznych. Wytworzył tym samym sytuację pełną 
paradoksów. Po pierwsze, dekonstruował sam siebie (prawda, że o trzy-
dzieści dwa lata młodszego, a człowiek podlega przemianom). Pozwala 
to zadać pytanie o różnicę między dekonstrukcją a rekonstrukcją, na 
które być może istnieją odpowiedzi, ale prawdopodobnie żadna nie jest 
przekonująca (oba pojęcia opisują bowiem akt twórczy lub proces, na 
końcu którego zawsze jest konstrukcja – niejednorodna, nieharmonijna, 
nie rozpoczęta lub nie zakończona). Po drugie, intencjom postdrama-
tycznym w teatrze towarzyszą nierzadko deklaracje niewystarczalności 
zastanych form oraz bunt wobec literackiego kanonu. Zdaje się, że 
rozrzucając Kartotekę Różewicz popierał te postulaty… sam będąc klasy-
kiem i twórcą formy. (Z tego względu trudno mi sobie go wyobrazić na 
próbach w Teatrze Polskim innego, niż promieniejącego niemówiącym 
wszystkiego uśmiechem; takim, którym w 2011 roku ilustrowano arty-
kuły prasowe, celebrujące dziewięćdziesiąte urodziny artysty6).

5 B. Popczyk-Szczęsna: Dramaturgia polska po 1989 roku. Katowice 2013, s. 14. 
6 Por. na przykład: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1520054, 

1,90-tka-tadeusza-rozewicza.read [dostęp: 12.07.2019].



Jan Podniesiński118   

Należy chyba pogodzić się z faktem, że z wciąż przecież otwartym 
utworem nie sposób uczynić niczego innego niż to, co już wykonał sam 
twórca. Zwłaszcza, że w Kartotece rozrzuconej Bohaterów jest dwóch: 
drugi siedzi na wózku inwalidzkim i zdaje sobie sprawę, że przynależy 
do poprzedniego dramatu; pierwszy jest nowym, osobnym bytem. 
Teksty Różewicza wiedzą o sobie nawzajem. Jak gdyby sugerowały, 
że każdy demontaż i montaż musi odbyć się za ich przyzwoleniem. 
To kolejny fascynujący paradoks. Przy czym nieosiągalność nowego nie 
oznacza wcale niemożliwości innego. Artyści różnych generacji, a także 
o różnym statusie, zdają się mieć tego świadomość, i kontynuują opera-
cje twórcze na Kartotece.

2
W latach 2015–19 w Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszaw-
skiego działała Eksperymentalna Grupa Performatywna „tArtLib” –  
zespół stworzony i prowadzony przez dwie absolwentki: Ingę Shemaevą 
i Kalinę Rzeźnik. Adresuje on swoje działania do wszystkich zaintereso-
wanych studentów UW, bez względu na typ i zakres ich wcześniejszych 
doświadczeń z praktykami teatralnymi. Druga (z dotychczasowych 
trzech) premiera przygotowana przez Grupę nosiła tytuł O herosach 
i ludziach. 

Spektakl zagrano zaledwie raz, 11 maja 2018 roku, w sali dydak-
tycznej na Powiślu, przed publicznością liczącą około 140 osób. O tym 
zdarzeniu warto opowiedzieć chociażby po to, aby przekonać się, do 
czego jeszcze Kartoteka jest zdolna i w jakich okolicznościach może 
ujawnić swoją przydatność.

Dalsza część artykułu została oparta na dwóch rodzajach źródeł. 
Pierwszy, i najważniejszy, stanowiły teksty literackie: Różewiczowski 
dramat i scenariusz studenckiego spektaklu. Drugim były indywi-
dualne wywiady przeprowadzone z dwiema liderkami „tArtLib”-u. 
Funkcję pomocniczą spełniała obserwacja uczestnicząca (moja relacja 
odwołuje się do obecności na przedstawieniu).
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3
Praca nad Herosami i ludźmi ani nie rozpoczęła się od Różewicza, ani na 
nim się nie zatrzymała. Reżyserująca spektakl Kalina Rzeźnik opisy-
wała pierwsze etapy poszukiwań Grupy w ten sposób:

Punktem wyjścia pracy koncepcyjnej było ustalenie interesujących nas te-
matów lub pytań, które pragniemy zadać. Jednym z nich było to dotyczące 
sensowności, a raczej możliwości ewentualnego zaistnienia rewolucji we 
współczesnym świecie – zastanawiałyśmy się nad egzystencjalną kondycją 
buntowników; nad tym, co ich ze sobą łączyło na przestrzeni wieków. 
Tak nasze rozważania doprowadziły nas do Piotra S. […] Brak reakcji 
na poniesioną przez niego ofiarę doprowadził nas do wniosku o końcu 
czasu rewolucji: jeżeli akt samospalenia nie potrafi współcześnie wzbudzić 
gniewu tłumu, to co potrafi?

Zdarzenie, do którego nawiązali artyści-studenci, miało miejsce 
19 października 2017 roku. Piotr Szczęsny – mieszkaniec Warszawy, 
były członek ruchu „Solidarność”, z wykształcenia chemik – dokonał 
wtedy aktu samopodpalenia w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki. W liście 
adresowanym do przedstawicieli mediów tłumaczył swoją decyzję, 
określając ją jako akt protestu wobec bieżących wydarzeń politycznych. 
Jego życia nie udało się uratować, zmarł w szpitalu dziesięć dni później, 
29 października.

Wydarzenie to zbiegło się w czasie z pierwszymi spotkaniami 
przyszłych autorów spektaklu. Było najwidoczniej doświadczeniem na 
tyle silnym, że Grupa postanowiła obrać je za punkt wyjścia do prób. 
Z relacji Kaliny Rzeźnik wynika, że w kolejnym kroku starano się z jed-
nej strony poszerzyć perspektywę interpretacji, a z drugiej uczynić ją 
wiarygodną dzięki włączeniu osobistych emocji oraz intencji. W trakcie 
prowadzonych dyskusji wyłoniła się lista postaci dramatu. Zawierała 
następujące pozycje: Jan Wielorybnik, Jan Palach, Nie-Bohater, Allen 
Ginsberg, Chirurg/Psychiatra/Profesor, Anioł Śmierci, Demon Gender, 
Dziewczyna z depresją (Harper), Syrenka, Raskolnikoff, Andreas Baa-
der, Gudrun Ensslin.

Figurami potrzebnymi do wyrażenia idei spektaklu okazali się za-
tem: bohater pieśni żeglarskich; czeski student, który 1969 roku dokonał 
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aktu samospalenia przed Muzeum Narodowym w Pradze; antyteza Ró-
żewiczowskiej postaci, utożsamiona z Piotrem Szczęsnym; kontrkultu-
rowy poeta; personifikacje instytucji społecznych sprawujących władzę 
różnego rodzaju; anioł, który sprzeciwił się Bogu; widmo różnorodnie 
rozumianego terminu z obszaru kulturoznawstwa; postać z Aniołów 
w Ameryce Tony’ego Kushnera; herb miasta stołecznego Warszawy; pro-
tagonista z powieści Dostojewskiego (przywołany jako Raskolnik-off); 
a także członek i członkini grupy terrorystycznej Baader-Meinhof.

Na tym etapie mogłoby się wydawać, że ślad Kartoteki to zaledwie 
element całego konstruktu. Tymczasem jest odwrotnie. Jak zaznaczała 
Kalina Rzeźnik:

Szukając odpowiednika dla Piotra S. w tekstach kultury do głowy przyszła 
nam właśnie Kartoteka, z jej anonimowym Bohaterem u schyłku jakiejś 
epoki, a być może dziejów. […] Dodatkowo, absurd sytuacji rozgrywają-
cych się wokół Bohatera łączył się z wypowiedziami i wydarzeniami, które 
zaczęły narastać wokół śmiertelnej ofiary zwykłego i szarego, we własnej 
opinii, człowieka. O bieżących wydarzeniach trudno czasami mówić ina-
czej niż poetyką absurdu.

Jeśli gest Piotra Szczęsnego stał się centralnym punktem koncepcji 
studentów, to tekst Różewicza okazał się swoistym wehikułem sensu, 
otoczeniem, na tle którego i dzięki któremu projektowana treść miałaby 
szansę się uwyraźnić. Możliwość tę stwarzała nie tylko (przenicowana) 
postać Bohatera. W równej mierze czyniła to właśnie otwarta forma, 
zaplanowana i pozostawiona przez poetę. We wstępie do Kartoteki 
Różewicz pisał:

Przez otwarte drzwi przechodzą śpiesznie lub wolno różni ludzie. Czasem 
słychać urywki rozmów. Czasem stoją i czytają gazetę… Wygląda to tak, 
jakby przez pokój Bohatera przechodziła ulica7.

W pomyśle „tArtLib”-u ulica ta przestaje być jakby: jest sobą w sensie 
dosłownym. Wynikającą stąd innowacją jest także to, że postaci Herosów 
i ludzi są konkretne, możliwe do osadzenia albo w historycznym miej-
scu i czasie, albo w kulturowym imaginarium. Postacie u Różewicza 

7 T. Różewicz: Kartoteka. W: Idem: Utwory dramatyczne. Kraków 1966, s. 7.
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mają raczej charakter uosobionych archetypów. Dlatego też poeta nie 
zamyka ich zbioru, wyraźnie stwierdzając „Spisu osób nie podaję”8, 
podczas gdy studenci zdecydowali się na ustalenie ich liczby.

Aby przyjrzeć się z bliska zabiegom, którym została poddana Kar-
toteka, by mogła stać się oryginalną podstawą kompozycyjną O herosach 
i ludziach, proponuję poświęcić chwilę uwagi dialogowi Tłustej Kobiety 
i Bohatera. W zapisie Tadeusza Różewicza rozpoczynał się on słowami 
„Wstyd! Taki młody i podgląda”, a kończył konstatacją: „Jakże świat się 
zmienił. Ludzie są zupełnie obojętni na cierpienia swych bliźnich”9. 
Te same punkty graniczne znalazły się w scenariuszu Herosów, jednak 
sama treść sceny uległa modyfikacjom. 

Pierwszą różnicą jest podmiana rozmówców. Na scenie zjawiał się 
Jan Wielorybnik z partnerką, charakteryzowaną przez wyświetlony 
w tej samej chwili slajd (zachowuję zapis oryginalny): 

Syrenka Warszawska – symbol Warszawy
Pilnuje tradycyjnego pojmowania polskości 
Antyfeministka, owładnięta potrzebą posiadania dziecka
W wolnych chwilach rozkochuje w sobie prostych rybaków.

Rozkochuje, być może, jednak nie osiąga tego bez trudu. Między 
parą nie dochodzi do niczego poza wymianą zdań, w ramach której ulo-
kowana w nowym kontekście fraza „Ja pana pamiętam chłopczykiem 
w marynarskim ubranku i z kołnierzykiem” zyskuje nowe, żartobliwe 
znaczenie. Syrence udaje się złożyć zalotną ofertę, w odpowiedzi słyszy 
jednak frazę z Różewicza. Skróconą, ale zachowującą sens oryginału:

Ty stara krowo, ty połciu słoniny, beczko sadła. Pamiętam. Miałem piętna-
ście lat. Był lipiec. Blask zachodzącego słońca na wodzie. Czerwona rzeka 
pod koronami czarnych olch. Byłaś wtedy biała i tłusta. Byłaś młodą, 
grubą dziewuchą. Białą jak śnieg. Wchodziłaś powoli do ciemnej wody. 
Czarne olchy stały nad wodą. W koronach czerwone słońce. Oddałbym 
wtedy pół życia, całe życie, całe miasto, cały świat za dotknięcie twoich 
piersi. Gdybym mógł położyć rękę na twoim udzie, wzgórku Wenery.

8 Ibidem, s. 7.
9 Ibidem, s. 20–23.
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I tak dalej. Zastrzeżenie mężczyzny „Mówiłem tyle razy, że mam 
na imię Jan” w naturalny sposób przedłuża zawartą w Kartotece żon-
glerkę imionami i tożsamościami. Podobnie jak Tłusta Kobieta, Syrenka 
komentuje wzrastające „wydzielanie hormonu gonadotropowego” i za-
znacza, że skonsultowała już rzecz z „doktorem”. Radykalną innowacją 
są dopiero jej słowa wypowiedziane w zakończeniu tej sceny: „Chcę 
mieć dziecko!”. Syrenka wyjawia w ten sposób motywację przekładającą 
się na zadanie aktorskie, z którym postanowiła zmierzyć się kreującą tę 
postać studentka.

Opisywana sekwencja zostaje w scenariuszu O herosach i ludziach 
domknięta w następujący sposób:

SYRENA: Nie zwracałabym się z tak intymną sprawą do obcego mężczyzny. 
Ach, dziecko! Tak bym chciała mieć dziecko! Urodziłoby się pewnie z ry-
bim ogonem, albo lepiej z nogami człowieka a tułowiem ryby! Miotałoby 
się tak bez sensu, a gdyby jeszcze nie daj Boże urodziło się z płucami 
zamiast skrzeli, to umierałoby w męczarniach! Ale kochałabym je, oj tak, 
kochałabym. (Jan Wielorybnik nie odpowiada, w trakcie monologu Syreny skrada 
się, poluje na nią. Syrena go zauważa).

Ani wizja przyszłego macierzyństwa nie jest tutaj optymistyczna, 
ani też potencjalny partner nie wydaje się optymalnym wyborem. 
W drugim (zarazem ostatnim) wejściu tego tandemu na scenę Wielo-
rybnik rzuca w Syrenkę harpunem, trafiając prosto we wzgórek We-
nery. Okazuje się wtedy, że chęć posiadania potomstwa nie wynikała 
z osobistej potrzeby. W każdym razie, nie wyłącznie:

SYRENA: […] (płacząc) Nie będę mogła mieć dzieci, nie będę mogła mieć 
dzieci… […] A kto będzie pilnował kraju jak nie będę miała dzieci? A gra-
nic Polski kto będzie pilnował? A granic polskości? Kto będzie pilnował, 
honorował, szanował, nadzorował? (zaczyna opuszczać scenę)  Jak nie moje 
dzieci, to czyjeś obce, obce przecież poprzyjeżdżają! A Wisła – Wisła ma 
być czysta! Wisła to nie Dniepr i nie Eufrat!

Cierpienie – wynikające ze wiadomości, że powierzona jej misja 
nie będzie odtąd możliwa do spełnienia – nie redukuje oczywiście bólu 
prywatnego, wiążącego się z odniesioną raną i lękiem przed bezpłod-
nością. W słowach Syreny brzmi echo projekcji z początku spektaklu, 
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prezentującej materiał nagrany podczas „Czarnego Protestu”: manife-
stacji przeciwko możliwym zmianom przepisów prawnych dotyczących 
aborcji. Potrzeba odróżnienia Wisły od Dniepru i Eufratu odsyła nato-
miast do tzw. kryzysu imigracyjnego, diagnozowanego w państwach 
Unii Europejskiej od 2015 roku.

Można zatem uznać, że spektakl O herosach i ludziach był teatralnym 
przetworzeniem wydarzeń politycznych oraz idących w ślad za nimi 
debat światopoglądowych. Debat, które na przełomie roku 2017 i 2018 
zostały rozpoznane jako istotne w konkretnej grupie studentek i studen-
tów Uniwersytetu. Analiza zjawisk została wzbogacona odniesieniami 
do szerszego zbioru tekstów kultury. Według słów Kaliny Rzeźnik:

Jan Wielorybnik powstał z inspiracji Lewiatanem Hobbesa. Postać Warszaw-
skiej Syrenki odsyła nas do miejsca/miasta, w którym aktu samospalenia 
dokonał Piotr S., reprezentuje ona poglądy miejsca, które odrzuciło jego 
rewolucyjne postulaty.

Na potrzeby powstałego w ten sposób widowiska Różewiczowski 
dramat nie został rozrzucony ponownie, ale nie został także poddany 
klasycznej inscenizacji. Dlatego że aktorski i reżyserski wkład twórczy 
nie ograniczał się do zaplanowania projekcji wideo czy przeniesienia 
akcji w inne miejsce (akcja Herosów toczy się w sali szpitalnej, tak 
więc Nie-Bohatera pozbawiono komfortu przebywania we własnym 
domu, którym Bohater jeszcze się cieszył). Wkład ten polegał przede 
wszystkim na ingerencji w tekst, takiej, która zamiast dekonstruować 
całość, tworzy w tkance dramatu szczeliny po to, aby wypełnić je 
nową treścią. Ten sposób działania można by określić jako rozszerza-
nie Kartoteki, czy też nawarstwianie się w jej obrębie różnorodnych 
sensów.

4
Scenariusz O herosach i ludziach daje się także włączyć w ciąg tekstów, 
które Danuta Dąbrowska określiła mianem dramaturgii postkartotekowej. 
W 1987 roku badaczka opublikowała w „Dialogu” analizę trzech utwo-
rów pokrewnych Kartotece, otwierając swój esej pytaniem: „Cóż […] 



Jan Podniesiński124   

może wyniknąć z dramatów, które […] pokazują w podobnie rozsypanej 
formie atrofię wartości […]?”10 Konkluzja artykułu brzmiała:

U Różewicza jeden ze starców mówi: „Czasy są niby duże, ludzie trochę 
mali”. W powstałych ćwierć wieku później dramatach i czasy są małe, 
i ludzie. Autorzy opisują rzeczywistość w jej jednostkowym wycinku: nie-
udacznego życia rodzinnego i pokurczonego, pełnego fobii, kompleksów, 
komformizmu życia wewnętrznego bohaterów11.

Po kolejnym (ponad) ćwierćwieczu sytuacja uległa zmianie: auto-
rzy postkartotekowi badają warunki brzegowe niezbędne do zaistnienia 
wielkości. Jeszcze nie zdobywają się, to prawda, na mocne odpowiedzi, 
ale samo pytanie nie wydaje się już irracjonalne. Także na podstawie 
przykładów podanych przez Danutę Dąbrowską można postrzegać 
Różewiczowski utwór jako pewnego rodzaju matrycę, służącą kilku już 
generacjom twórców do urzeczywistniania własnej literackiej ekspresji. 
Stąd nie jest już wcale daleko do myśli, że jeden tekst – o wyjątkowych 
walorach artystycznych, ciekawej historii i potężnej sile oddziaływa-
nia – mógłby stać się początkiem nowego gatunku utworów dla teatru. 
Skoro charakterystyczne cechy Kartoteki, szczególnie formalne, są tak 
łatwo rozpoznawalne i chętnie powielane, to tezę o istnieniu gatunku 
kartotekowego udałoby się, być może, obronić. Zwłaszcza że Słownik termi-
nów literackich definiuje pojęcie gatunku jako „zespół intersubiektywnie 
istniejących reguł, określający budowę poszczególnych dzieł literackich, 
i różnorako przez nie aktualizowany”12. Właśnie obiektywny charakter 
formy i jej płynność mogłyby być kluczowe dla budowanej argumentacji.

Jest przy tym interesujące, że zespół teatralny, świadomie wpisujący 
się w nurt postdramatyczny, wehikułem ważnych dla siebie treści uczy-
nił dramat skonstruowany, mając równie łatwy dostęp do jego zdekon-
struowanego wariantu. Wydaje się, że funkcję matrycy w omawianym 
przedstawieniu pełni wyłącznie tekst z przełomu lat pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych.

10 D. Dąbrowska: Dramaturgia postkartotekowa. „Dialog” 1987, nr 1, s. 96.
11 Ibidem, s. 98.
12 Por. Słownik terminów literackich. Red. J. Sławiński. Wrocław 1988, s. 160–162.
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5
Na scenariusz stworzony przez Grupę Performatywną „tArtLib” 
można też spojrzeć z jeszcze innej perspektywy – jako na zapis procesu 
dydaktycznego, oferowanego w ramach akademickich studiów huma-
nistycznych. Kolegium Artes Liberales, czyniąc z różnorodności jeden 
z elementów procesu kształcenia, stara się wbudowywać działania 
praktyczne do swoich programów nauczania I i II stopnia. Formuła tea- 
tru studenckiego – zespołowego, a nawet wspólnotowego – wydawała 
się użyteczna z tego punktu widzenia.

Spotkania Grupy „tArtLib”, owocujące omówionym wyżej prze-
tworzeniem Kartoteki, odbywały się od października 2017 do maja 
2018 roku. Łącznie obejmowały 90 godzin pracy, na którą składały się 
zajęcia z analizy dramatu, warsztaty ruchu i improwizacji, a w końcu 
próby samego spektaklu. Z tych działań stopniowo wyłaniał się tekst, 
dopracowywany na poszczególnych etapach tworzenia: od określenia 
interesujących studentów pól tematycznych, przez przygotowanie 
pojedynczych etiud aktorskich, po umieszczenie ich wewnątrz Różewi-
czowskiego dramatu i poddanie testowi sceny.

Co ciekawe i ważne, w ostatniej fazie tej drogi Grupa zdecydowała 
się wyznaczyć instancję twórczą, która weźmie odpowiedzialność za 
uzyskanie efektu spójności w literackiej warstwie przedstawienia. Tę 
rolę powierzono Indze Shemaevej, jednej z reżyserek i twórczyń całego 
projektu, występującej także w spektaklu. W jej relacji Kartoteka dawała 
przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa:

Spektakle w nurcie postdramatycznym nie muszą mieć, i bardzo często 
nie mają, wyraźnej linii narracyjnej. Zastanawialiśmy się, czy w naszym 
przypadku podjęcie takiego ryzyka byłoby słuszne. Mieliśmy wprawdzie 
wystąpić przed publicznością, z której właściwie się wywodziliśmy i która 
dobrze nas znała. A jednak obawialiśmy się trudności w komunikacji. 
Tadeusz Różewicz okazał się znakomitym pomostem między studentami 
i profesorami. Ostatecznie chodziło o to, by nasi widzowie się nie pogubili, 
a wypracowane przez nas znaczenia nie umknęły.

Autorstwo opowieści O herosach i ludziach jest więc rozproszone po-
między twórcami etiud, poetą klasykiem oraz osobą sprawującą opiekę 



Jan Podniesiński126   

nad jej finalną wersją. Sens przedsięwzięcia należy z kolei rozpatrywać 
przede wszystkim w odniesieniu do jakości doświadczenia uczestni-
ków zajęć, niż do poziomu literackiego. Dramat stanowił tutaj – mniej 
lub bardziej – narzędzie do osiągnięcia celów dydaktycznych (powiąza-
nych, oczywiście, z podjęciem stawianych przez niego, artystycznych 
wyzwań).

Intrygującym szczegółem jest fakt, że dramaturżka „tArtLibu” jest 
osobą wykształconą w rosyjskim systemie edukacji, przyjechała do 
Polski na studia magisterskie i wtedy dopiero zetknęła się z pisarstwem 
Tadeusza Różewicza. Do zbudowania pomostu wybrano zatem kon-
struktorkę dysponującą (w pewnym stopniu) perspektywą zewnętrzną 
wobec Grupy i jej publiczności.

***
TYTUŁ SPEKTAKLU: O herosach i ludziach
PREMIERA: 11 maja 2018 roku
OBSADA: Jacob Waszkiewicz, Jan Blejsz, Julia Łasak, Jan Ebner, Maksymi-
lian Barcik, Wanda Kamińska, Maksym Kuzmych, Iwo Maciak, Zosia Pi-
sarska, Maksymilian Skawiński, Inga Shemaeva, Antoni Wołk-Lewanowicz
SCENARIUSZ I REŻYSERIA: Kalina Rzeźnik, Inga Shemaeva
SCENOGRAFIA: Julia Karwan-Jastrzębska
OPRAWA MUZYCZNA: Inga Shemaeva
OPRAWA GRAFICZNA: Urszula Janoszuk
MAKIJAŻ: Minerwa Wdzięczkowska
VIDEO: Zuzanna Kiwerska, Nazarii Stukalo

Członkiniom i członkom Grupy Performatywnej „tArtLib” serdecz-
nie dziękuję za udostępnienie materiałów oraz pomoc w przygotowa-
niu niniejszego artykułu. Uczestniczkom i uczestnikom konferencji 
„Gatunki Dramatyczne. Rekonfiguracje” – za rozmowy i dodatkowe 
inspiracje.
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Fot. 5. Julia Karwan-Jastrzębska, zdjęcie ze spektaklu Kartoteka rozszerzona 
w reż. Kaliny Rzeźnik i Ingi Shemaevy (2018). Od lewej: Iwo Maciak, Jacob 
Waszkiewicz

Fot. 6. Julia Karwan-Jastrzębska, zdjęcie ze spektaklu Kartoteka rozszerzona 
w reż. Kaliny Rzeźnik i Ingi Shemaevy (2018). Od lewej: Jacob Waszkiewicz, 
Julia Łasak, Antoni Wołk-Lewanowicz, Wanda Kamińska
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Fot. 7. Robert Przybysz, zdjęcie ze spektaklu Kartoteka rozszerzona w reż. Kaliny 
Rzeźnik i Ingi Shemaevy (2018). Ujęcie zbiorowe
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Kartoteka rozszerzona [The Card Index augmented], or: what  
is the open form for?
Summar y
Tadeusz Różewicz’s drama The Card Index seems to be a particular manifesta-
tion of Polish theater culture. Conceived as the foundation of a future perfor-
mance, it ostentatiously undermines the rules of the spectacle it is to initiate. 
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It is perhaps the first Polish drama ever to undergo deconstruction. Moreover, 
it was not “scattered” by contemporary theater artists “devoid of education, re-
spect and taste,” who acted against the Author. In this case, the author himself 
wanted to be the perpetrator, and he asked theater artists for help. 

It is important to consider the case of The Card Index since the dialogue 
between the play and contemporary theater has not ceased. It has been under-
taken by various artists: the so-called experienced, the so-called emerging, the 
so-called professional and the so-called alternative. This group also includes 
members of the Experimental Performative Group tArtLib, run at the Univer-
sity of Warsaw by two of its graduates: Inga Shemaeva and Kalina Rzeźnik. 
Their performance On Heroes and People was staged in May 2018 for one night 
only, and it was not recorded. The present article touches upon it, while the 
discussion is supplemented by a reflection on the usefulness of post-dramatic 
theater in the process of education at the university level.
Keywords: Tadeusz Różewicz, The Card Index, card index genre, student theater, 
tArtLib, College of Artes Liberales

Kartoteka rozszerzona [Die erweiterte Kartothek], 
oder warum ist die Form offen?
Zusammen fassu ng
Das Drama von Tadeusz Różewicz scheint eine besondere Manifestation der 
polnischen Theaterkultur zu sein. Es wurde als Fundament des künftigen 
Spektakels konzipiert und hinterfragt – auf eine durchaus ostentative Art und 
Weise – die Regeln des Schauspiels, dem es zugrunde liegen soll. Es ist wahr- 
scheinlich das erste polnische Drama überhaupt, das einer Dekonstruktion 
unterzogen wurde. Darüber hinaus erfolgte seine Auflösung nicht vonseiten der 
bildungs-, respekt- und geschmacklosen Schöpfer des zeitgenössischen Theaters, die 
sich dem Autor entgegensetzten. Es war der Autor selbst, der zum Täter werden 
wollte und sich an die Theaterkünstler mit der Bitte um Hilfe wendete.

Es ist daher umso wichtiger, Kartoteka [Kartothek] im Gedächtnis zu behal-
ten, als der Dialog zwischen ihr und dem zeitgenössischen Theater noch nicht 
aufgehört hat. Er wird von verschiedenen Künstlern immer wieder aufgenom-
men: von den sog. erfahrenen, den sog. aufstrebenden, den sog. professionellen und 
den sog. alternativen. Dazu gehören auch die Mitglieder von Eksperymetalna 
Grupa Performatywna [Experimentelle Performancegruppe] ‚tArtLib’, die an 
der Warschauer Universität unter der Leitung von zwei Absolventinnen – Inga 
Shemaeva und Kalina Rzeźnik, tätig ist. Ihr Spektakel O herosach i ludziach 
[Über Heroen und Menschen] wurde im Mai 2018 aufgeführt, allerdings nur 
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einmal und ohne Aufzeichnung. Im vorliegenden Beitrag wird das Schauspiel 
im Einzelnen behandelt. Die Betrachtungen werden um eine Reflexion über die 
Nützlichkeit des postdramatischen Theaters im Bildungsprozess auf Univer-
sitätsniveau ergänzt.
Schlüsselwörter: Tadeusz Różewicz, Kartoteka, Gattung der Kartothek, Studen-
tentheater, tArtLib, Kolegium Artes Liberales

Kartoteka rozszerzona, czyli po co otwarta jest forma?
St reszczen ie
Dramat Tadeusza Różewicza wydaje się szczególnym przejawem polskiej kul-
tury teatralnej. Pomyślany jako fundament przyszłego spektaklu, podważa –  
i to ostentacyjnie – reguły widowiska, które ma zapoczątkować. Jest bodaj 
pierwszym w historii polskim dramatem poddanym dekonstrukcji. Ponadto, 
jego rozrzucenia nie dokonali pozbawieni wykształcenia, szacunku i gustu twórcy 
współczesnego teatru, występujący przeciwko Autorowi. Sam autor zechciał być 
sprawcą, a o pomoc poprosił artystów teatru. 

Myślenie o Kartotece jest o tyle istotne, że nie ustaje jak dotąd dialog po-
między nią a współczesnym teatrem. Podejmują go zresztą najróżniejsi artyści: 
tzw. doświadczeni, tzw. wchodzący, tzw. zawodowi i tzw. alternatywni. W tym 
gronie znaleźli się także członkowie Eksperymentalnej Grupy Performatywnej 
„tArtLib”, prowadzonej na Uniwersytecie Warszawskim przez jego dwie absol- 
wentki: Ingę Shemaevą i Kalinę Rzeźnik. Ich spektakl O herosach i ludziach 
został wystawiony w maju 2018 roku. Zaledwie raz, w dodatku nie został 
nagrany. Niniejszy tekst opowiada o nim. Rozważania uzupełnia refleksja nad 
użytecznością teatru post-dramatycznego w procesie kształcenia na poziomie 
uniwersyteckim.
Słowa kluczowe: Tadeusz Różewicz, Kartoteka, gatunek kartotekowy, teatr 
studencki, tArtLib, Kolegium Artes Liberales
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Nowe przestrzenie subiektywności 
Radiowy genotyp dramaturgii współczesnej

Enigmatyczne polilogi
Od co najmniej piętnastu lat w polskiej dramaturgii współczesnej 
zauważalna jest tendencja do rozluźniania struktury dramatycznej i re-
zygnacji z konwencjonalnej organizacji tekstu. Tradycyjny podział na 
akty i sceny już dawno został zarzucony, ze sztuk znikają też didaskalia, 
a nawet imiona postaci. Dla wyróżnienia nadawców wypowiedzi au-
torzy stosują enigmatyczne nazwy lub zupełnie umowne znaki: litery, 
liczby, symbole z klawiatury komputerowej, a niekiedy jedynie różne 
kroje czcionek. Zdarza się, że zmianę w wewnętrznym procesie komu-
nikacyjnym sygnalizują półpauzą, jak w utworze epickim, a czasem 
dialog kilku postaci zlewa się w jeden anonimowy, eliptyczny i wielce 
syntetyczny polilog. W najnowszym dramacie Mariusza Bielińskiego 
Ojcze nasz natrafiamy na taki oto zapis akcji dramatycznej: 

[…] proszę czekać na wezwanie, kiedy zostaniemy przyjęci, proszę czekać 
na wezwanie, ale przecież byli państwo wczoraj, tu są konsultacje, przecież 
są nowoczesne metody, tak, ale trzeba się zakwalifikować, mamy wszystkie 
wyniki, a przebieg leczenia, wycinki, może dałoby się zakwalifikować 
gdyby zdobyć wycinki, tam gdzie była robiona histopatologia, ja to zdo-
będę, jutro pojadę, powinni mieć, i wtedy co, wtedy podejmiecie leczenie, 
jeśli pacjent przejdzie kwalifikację, pojadę jeszcze dzisiaj, wszystko zależy 
od, można będzie, a nie, nie, no nie, ile pacjent ma lat, no tak, ogólny stan 
zdrowia, no nie, ogólny stan zdrowia nie pozwoli, ale jak to, tu są konkretne, 
to co to już, tu są konkrety, to już, tak, to możemy już iść, naświetlenia 
możemy zrobić, jakie naświetlenia, tu na miejscu, przez pięć dni, codzien-
nie trzeba przyjeżdżać, codziennie przyjeżdżać, przez pięć dni, aha, mogę 
jeszcze na chwile pani doktor, tak, proszę, po tych naświetleniach jakaś 
kontrola, jaka kontrola, to po co te naświetlenia, tyle mogę zrobić, aha, aha, 
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pani doktor, tak, ile to potrwa, pięć dni, nie o to pytam, nie wiem, nie wiem, 
rozumiem, karetka pana zabierze, każdego dnia, przywiezie i odwiezie, 
rozumie pan, rozumiem, rozumiem, to ile to dni, pięć, to ile to dni, cztery, 
to ile to dni, jeszcze tylko jutro, to ile to dni, już nie, już nie, a to i dobrze, 
bo już nigdzie nie pojadę, nie chcę, nigdzie już nie pojadę, tato, nie1. 

Bieliński nie jest odosobniony w eksperymentalnym podejściu do 
poetyki dramatu. Powstają utwory, których najważniejszym bohaterem 
zdaje się być sam dyskurs, uwolniony spod reżimu tekstowej struktury 
i organizacji. Dialogi i monologi mieszają się ze sobą, tworząc nowe, zróż-
nicowane formy wypowiedzi pośrednich, których źródłem – nadawcami –  
nie są wyłącznie postacie dramatu, niekiedy ukryte za słowami, ale także 
otaczające je urządzenia, jak smartfon, radio, telewizor, komputer. Drama-
turgii w nowych tekstach nie budują już wyłącznie rozmowy bohaterów 
czy ich wyznania, ale wiele innych przekazów, najczęściej zasłyszanych, 
jak wiadomości w poczekalni dworcowej, piosenka za oknem, reklama 
sącząca się z głośników w sklepie. Tekstowe kolaże zapisywane w postaci 
językowego streamingu, montaże, hybrydy stają się sporym wyzwaniem 
dla czytelników. Współcześnie – aby odczytać, pojąć i zinterpretować 
dramat – sami musimy go sobie zorganizować, odnaleźć w nim jakiś  
wewnętrzny porządek, nadać mu jakąś domyślną strukturę. Strategie, 
jakie stosujemy (by plan wyrażania uczynić w dramacie bardziej klarow-
nym, a sam tekst – zrozumiałym), polegają zwykle na odniesieniu utworu 
do znanych systemów gatunkowych: literackich, teatralnych, medialnych. 
W środku słońca gromadzi się popiół Artura Pałygi, jeden z najbardziej 
zagadkowych tekstów, jakie zdarzyło mi się czytać, zestawiamy z awan-
gardowym poematem lingwistycznym, z internetowym hipertekstem –  
z jednej strony – i estetyką teatru postdramatycznego, z drugiej. W ten 
sposób, dla zapanowania nad zaskakującym fenotypem dramatu, który 
nazwałem kiedyś „kłączem”, „siecią”, „rozlewiskiem słów”2, ustanawiamy 
dla niego gatunkowy genotyp. 

1 M. Bieliński: Ojcze nasz. W: Idem: Księga psa. Siedem dramatów metafizycznych. 
Kraków 2019, s. 142.

2 J. Kopciński: Dziwny przystanek. W: Idem: Wybudzanie. Dramat polski. Interpreta-
cje. Warszawa 2018, s. 75.
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Tekst pozbawiony wyrazistej struktury zdaje się ewokować równie 
płynną i chaotyczną rzeczywistość, ale uważna lektura takich utworów 
jak Ojcze nasz nakazuje pod tym względem interpretacyjną ostroż-
ność. Mamy raczej do czynienia z efektem założonej nieokreśloności 
(obejmującym takie podstawowe kategorie, jak czas, przestrzeń, świat 
przedstawiony, okoliczności działania postaci, ich tożsamość, status on-
tologiczny, charakter zdarzeń), decydującej o metaforycznym kształcie 
rysującej się w utworach akcji dramatycznej. „Akcja toczy się w ciągu 
jednej nocy w czasie teraźniejszym złożonym. Miejsce podlega entropii, 
aż do sceny Wyprowadzenia”3 – czytamy w didaskaliach do Zimnego 
bufetu Zyty Rudzkiej, która główną bohaterką swojej sztuki uczyniła 
„Śmiercionośną laleczkę”, reprezentowaną przez trzy osoby dramatu: 
Matrionę, Matriochę i Matrioszkę, będące pośmiertną emanacją zmarłej 
kobiety w jej trzech fazach życia, a zaistniałej w umysłach czuwających 
przy jej ciele, dorosłych już dzieci. 

Z kolei w dramacie Pałygi W środku słońca… kształt świata przed-
stawionego opisują dwie postacie należące raczej do świata myśli, niż 
rzeczywistości, Iskierka i Płomyk:

LUCY
gdziejes
gdziejestem
ISKIERKA
w małym bardzo małym
PŁOMYK
w dużym bardzo dużym
ISKIERKA
to punkt jesteś w punkcie
PŁOMYK
w punkcie wyjścia
ISKIERKA
dojścia
PŁOMYK
jest południe to jest punkt południe

3 Z. Rudzka: Zimny bufet. Tekst udostępniony na stronie Gdyńskiej Nagrody 
Dramaturgicznej www.gnd.art.pl [dostęp: 7.06.2019].
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ISKIERKA
w schronie po końcu świata kiedy wszystko jest już wyłączone
[…]
ISKIERKA 
nadajemy audycję ze schronu z pomieszczenia bez drzwi i bez okien bez 
wyjścia
PŁOMYK
z punktu wszystkiego widzenia 
[…]
ISKIERKA
nadajemy ostatnie słuchowisko świata4.

Natomiast w dramacie Feinveinblein Weroniki Murek inicjalny dia-
log naśladuje format dawnej reklamy radiowej. Absurdalny komunikat 
wybrzmiewa w pokoju bohaterów, którzy stroją radio, i zapowiada 
równie absurdalny, choć ukrywający groźną tajemnicę, tok ich rozmów: 

Ciemno. Szum radia: ktoś kręcąc gałką szuka odpowiedniego programu. 
Głupawa melodyjka, niby to w cyrku czy lunaparku 
GŁOS DZIECKA 
Jest jedno lekarstwo na śmierć: liście polnej babki. 
GŁOS KOBIETY 
Zwilżyć lekko, a potem nacierać, nacierać. 
Głupawa melodyjka: cyrk albo lunapark. 
GŁOS KOBIETY 2 
Jest czwarta: chwila przyjemności. 
Psikanie: sprej albo flakon. 
GŁOS KOBIETY 2 
Woda perfumowana, kiedyś w każdym domu. 
Głupawa melodyjka: cyrk albo lunapark. 
GŁOS MĘŻCZYZNY 1 
Wysłuchaliśmy właśnie Westchnienie Szebalina. 
GŁOS MĘŻCZYZNY 2 
A teraz wracamy na linię naszych rozmów5.

Nieskonwencjonalizowany zapis zdradza także obecność takiego 
podmiotu dramatycznego, który w sposób wysoce subiektywny kształ-

4 A. Pałyga: W środku słońca gromadzi się popiół. W: Idem: Powrót bogów. Kraków 
2017, s. 99–100.

5 W. Murek: Feinveinblein. Dramaty. Wołowiec 2019, s. 7.
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tuje dostęp do świata bohaterów dramatu, tak mianowicie, jakby wyłącz-
nie rejestrował ich głosy, na różne sposoby wybrzmiewające w odrębnych 
przestrzeniach i w zmieniającym się czasie. Zapisane, głosy te domagają 
się od czytelników precyzyjnej selekcji, która jest pierwszym krokiem do 
rozpoznania mówiących, sytuacji, w jakiej się znaleźli, sensu ich wypo-
wiedzi, charakteru ich działań, kształtu zdarzeń itd. Usłysz, odróżnij, 
wyobraź sobie, śledź zmiany, rekonstruuj metaforyczny sens – właśnie 
taka dyrektywa odbiorcza dominuje w nowym dramacie. Nie jest on 
wyłącznie „tekstem dla teatru”, tj. nieustrukturyzowanym materiałem 
językowym, który, niczym światło, muzyka, dźwięk, głos i ruch aktorów 
dopiero na scenie znajduje swoją formę, funkcję i znaczenie6. Przeciw-
nie, kryje on własną strukturę tekstową, sens i sobie właściwy projekt 
wykonawczy, który rewolucjonizuje spektakl teatralny, ale wywodzi się 
ze studia radiowego, co przekornie sygnalizują niektórzy autorzy tych 
enigmatycznych sztuk.

Spektakle realizowane na podstawie nowej dramaturgii bardzo 
często przypominają koncert, występ estradowy czy telewizyjny show, 
a podstawowym rekwizytem w tych inscenizacjach stał się mikrofon. 
Można go traktować jak znak szczególny teatru postdramatycznego, 
w którym bezpośredni kontakt aktorów z publicznością jest ważniejszy 
od kreacji fikcyjnego świata, można – jako symbol nowej rzeczywisto-
ści medialnej, która dla ludzi współczesnych stała się środowiskiem 
naturalnym. Najważniejszą cechą zmediatyzowanego świata jest jego 
wirtualność i wielokanałowość, które sprawiają, że podłączeni do 
wielu różnych źródeł obrazów i dźwięków nieustannie przekraczamy 
granice miejsca i czasu. Niewielki smartfon daje nam nie tyko moż-
liwość jednoczesnego kontaktu z ludźmi na całym świecie, ale także 
nieustannego penetrowania cyfrowych zasobów sieci, na które składają 
się telewizyjne relacje na żywo, historyczne archiwa, dziennikarska 
dokumentalistyka, artystyczna fikcja, internetowy hipertekst. Mikro- 

6 M. Sugiera: Performatywy, performanse i teksty dla teatru. „Didaskalia” 2010, 
nr 99.
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fon ustawiony na scenie ma nam przywrócić poczucie realności sce- 
nicznego zdarzenia, jednak czy nie stanowi on jeszcze jednego źródła 
sygnałów docierających do nas poprzez system głośników? Czy in- 
tymny kontakt aktorów z widzami nie odbywa się dziś za pośredni-
ctwem mikroportów, precyzyjnie ustawianych i sterowanych przez 
inżynierów dźwięku, którzy nowe metody nagrań i transmisji testują 
na co dzień w studiach rozgłośni radiowych? Spektakl współczesny 
stanowi część systemu kultury medialnej i brzmi jak słuchowisko. 
Zdarza się także, że widzowie teatralni zostają zaopatrzeni w słuchaw- 
ki, by lepiej usłyszeć wszystkie kanały, którymi docierają do nich głosy 
aktorów, wymieszane z generowanymi dźwiękami i muzyką. 

Przykładem Wieloryb. The Globe zrealizowany przez Ewę Rysovą na 
podstawie tekstu Mateusza Pakuły w Łaźni Nowej (premiera 2016), czy 
Strach Roberta Bolesto w reżyserii Małgorzaty Wdowik w TR Warszawa 
(premiera 2018). Z chwilą, gdy widzowie zamieniają się w słuchaczy, 
percepcja widowiska radykalnie się zmienia. Na stronie TR Warszawa 
czytamy:

Spektakl Małgorzaty Wdowik i zespołu czerpie inspiracje z klasycznego 
kina grozy, jednocześnie kreując własny, niepowtarzalny świat, w którym 
pierwotne lęki spotykają się z najnowszymi technologiami. Dzięki nowa-
torskiemu użyciu dźwięku widz może zanurzyć się w świecie sennego 
koszmaru wykreowanego na scenie. Strach to próba dotarcia do źródeł 
naszych własnych lęków. Twórcy szukają ich w opowieściach ludowych 
i popkulturowych, we wspomnieniach rodzinnych i doświadczeniach 
politycznych. Budują z nich rzeczywistość między fantazją a snem, 
w której najważniejsza staje się walka o swój strach. Jeśli wiesz, że gdzieś 
tam mieszka przerażające COŚ, to nie dajesz się oszukiwać. Kontrolujesz 
zamiast być kontrolowanym. Sam decydujesz, kto rządzi strachem. Nie bój 
się bać!7

W przytoczonym opisie spektaklu kluczowy jest bezokolicznik „za-
nurzyć”. Doprowadzony bezpośrednio do uszu odbiorcy dźwięk daje 
bowiem złudzenie bezpośredniego uczestniczenia w heterogenicznej 
rzeczywistości wykreowanej na scenie i przeżywania zdarzeń ze-

7 www.trwarszawa.pl/spektakle/strach [dostęp: 4.06.2019].
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wnętrznych inaczej niż w teatrze, a mianowicie jak odbicia wewnętrz-
nych doświadczeń postaci8 – podczas gdy dostępny dla oczu sceniczny 
obraz pozostaje wyłącznie ich reprezentacją. Strach to w gruncie rzeczy 
projekt słuchowiska realizowanego na żywo z możliwością podglą-
dania podsłuchiwanych bohaterów, co dla niektórych widzów było 
zbędnym dodatkiem9. Twórcy tego spektaklu wykorzystali nowoczesną 
technologię, apelując do zmediatyzowanej wyobraźni odbiorców po 
to przede wszystkim, by za sprawą dźwięków zmienić na chwilę ich 
typowy sposób percepcji rzeczywistości i dać im poczucie zmysłowego 
„zanurzenia” w świecie o zmienionych, a nawet zniesionych, granicach 
ontologicznych. 

Podobnie było w przypadku Wieloryba. The Globe Rysovej i Pakuły, 
gdzie emisja wielokanałowego dźwięku w słuchawkach pozwalała 
odbiorcom wejść w świat odczuć i wyobraźni człowieka dotkniętego 
afazją: „Różnica między chorym na afazję i nie – polega na ilości bodź-
ców, które odbieramy. Afatyk doświadcza świata o wiele intensywniej, 
jego organizm zmuszony jest reagować częściej i mocniej. Dlatego 
trudniej jest mu się skupiać, obciążony tymi bodźcami, raczej odcina 
się od świata, ale to nie jest otępienie ludzi z alzheimerem. Afatyk to 
człowiek o niezwykłej wrażliwości, który żyje w pewnym chaosie, 
czasami bardzo męczącym, na dodatek nie potrafi się podzielić swoimi 
wrażeniami, przez co często czuje się samotny. Właśnie o tym chcieli-
śmy opowiedzieć”10 – tłumaczy Ewa Rysova, reżyserka przedstawienia. 
Główną rolę wieloryba wyrzuconego na brzeg zagrał w tym wyjątko-
wym spektaklu Krzysztof Globisz, aktor do dzisiaj zmagający się ze 
skutkami wylewu krwi do mózgu. „Bywa, że odczuwam wszystko”11 – 
mówił z niejakim trudem aktor, a widzowie/słuchacze, poddawani 

 8 J. Limon: Trzy teatry. Scena-Telewizja-Radio. Gdańsk 2003, s. 152.
 9 Opinię taką wyraził Wojciech Baluch podczas konferencji „Gatunki dra-

matyczne/Rekonfiguracje”, zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski oraz Instytut  
Badań Literackich PAN, Warszawa 2019.

10 Zgoda na większą wrażliwość. Z Evą Rysową rozmawia Jacek Kopciński.  
„Teatr” 2018, nr 1.

11 M. Pakuła: Wieloryb. The Globe. Kraków 2016, s. 43.



Jacek Kopciński138   

działaniu naturalnej muzyki wielorybiego nawoływania, dzielili z nim 
to niesamowite, choć zarazem trudne do zniesienia doświadczenie. 

Technologia Strachu i Wieloryba wymagałaby bardziej precyzyjnego 
opisu, dla nas jednak najważniejszy jest fakt, że literacką podstawą 
obu przedstawień były dramaty o kształcie tekstowych hybryd i ko-
laży, które w wyniku głosowo-dźwiękowej realizacji porządkowały 
się strukturalnie i dookreślały w zakresie ontologii świata przedsta-
wionego. Tę samą właściwość zauważam w wielu innych utworach 
dramatycznych doby obecnej. Przytoczony fragment Ojcze nasz prze-
staje być dla nas tak enigmatyczny, gdy spojrzymy na niego jak na 
językową matrycę współczesnej komunikacji medialnej, syntetyczny 
zapis bardzo osobistego doświadczenia, a zarazem tekst przeznaczony 
dla radia. Genotyp orientuje fenotyp i oto w eliptycznym polilogu 
Bielińskiego „słyszymy” szpitalną fonosferę „rejestrowaną” przez 
jednego z uczestników zdarzeń, której tematem dominującym jest 
choroba ojca, motywem ukrytym napięcie między ojcem i troszczącym 
się o niego synem, a emocją przenikającą całość zapisu – niezgoda obu 
mężczyzn na śmierć. W tekstowym strumieniu dramatopisarz zawarł 
sceny rozgrywające się w izbie przyjęć i gabinecie lekarskim między 
czterema postaciami, a także kilka krótkich interakcji domowych, 
w których słyszymy głosy ojca i syna, następujące po sobie w rytmie 
upływającego czasu, dzień po dniu, aż do skończenia krótkiej kuracji 
chorego12. W słuchawkach te momentalne zmiany planów przestrzen-
nych i czasowych, tak charakterystyczne dla słuchowiska, przyjmują 
postać dynamicznego reportażu z wyprawy do szpitala. Za sprawą no-
wej technologii 5.1, sytuującej słuchacza w samym środku akcji, będzie 
to reportaż uczestniczący.

12 Dokładniej analizuję ten utwór w szkicu Metafizyczne dolby surround. „Dia-
log” 2019, nr 7–8.
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Dźwiękowisko
Ojcze nasz, podobnie jak Zimny bufet, W słodku słońca gromadzi się po-
piół czy Feineveinebleine, ukrywa projekt słuchowiska przestrzennego 
nagranego w systemie 5.1, które w nadzwyczajny sposób intensyfikuje 
doznania odbiorców tradycyjnego słuchowiska wyprodukowanego 
w systemie stereo. Nowa technologia skłoniła kilku zdolnych autorów 
(a często także reżyserów) do stałej współpracy z teatrem radiowym. 
Krzysztof Czeczot (Dublin one way, Andy), Tomasz Man (Moja Abba, Sex 
machine, Hiob, Mojżesz), Dariusz Błaszczyk (Pasażer Luter), a ostatnio 
Krzysztof Bizio (0-2-0) tworzą dziś dramaty radiowe o zupełnie no-
wym kształcie, zaskakująco bliskim strukturze cytowanych wcześniej 
tekstów – formalnie nie przypisywanych do tej konwencji gatunkowej. 
Realizatorem większości nowatorskich słuchowisk w Polskim Radiu jest 
Andrzej Brzoska, inżynier dźwięku i artysta obdarzony fenomenalną 
wyobraźnią dźwiękową. Tytuł przełomowego dla nowej dramaturgii 
radiowej słuchowiska Andy Krzysztofa Czeczota to czytelna aluzja do 
osoby tego uzdolnionego inżyniera i artysty:

Dzięki uważnej obserwacji postępów cyfrowych w takich rozgłośniach jak 
BBC uznany w Polsce realizator dźwięku, Andrzej Brzoska, wprowadził 
do repertuaru polskiej radiofonii spektakle w nowym systemie, do którego 
odsłuchu odbiorca musi posiadać kino domowe z włączonym dekoderem 
dźwięku Dolby Pro Logic 2. Lewy, prawy, tylny lewy, tylny prawy i cen-
tralny – w takiej konfiguracji kierunkowej rozchodzi się głos aktora i mu-
zyka. Pięć źródeł dźwięku otworzyło zupełnie nowe możliwości twórcom 
radia. Mowa o dźwięku wielokanałowym, w której to technologii za każdy 
„kanał” odpowiadać będzie kolejny głośnik (akcja rozgrywa się „dookoła” 
głowy słuchacza). Głos aktora może pojawić się w tylnym prawym głoś-
niku, by za chwilę zniknąć i odezwać się w przednim lewym13.

Inspiracją dla pionierów słuchowiska przestrzennego była kinowa 
technologia Dolby Surround, zaadaptowana do warunków radiowych. 
W kinie głośnik centralny służy emisji dialogów, głośniki boczne 

13 J. Łastowiecki: Dźwięk przestrzenny jako ekwiwalent misyjnego i komercyjnego 
modelu artystycznych produkcji audialnych. „Media – Kultura – Komunikacja Społecz-
na” 2014, nr 10/1.
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przednie emitują dźwięki sygnalizujące ruch osób, zwierząt czy maszyn, 
natomiast głośniki tylne przeznaczone są do efektów specjalnych. Radio 
znacznie modyfikuje ten schemat, za pomocą pięciu głośników i jednego 
subwoofera (stąd liczbowe oznaczenie systemu) tworząc wokół słuchacza 
niezwykłe obrazy dźwiękowe. Słuchowiska nagrywane w systemie 5.1 
realizuje się w przestronnych studiach, w których aktorzy mogą się  
poruszać jak na scenie, co zasadniczo zmienia możliwości głosowej 
interpretacji wypowiadanego przez nich tekstu. Wypowiedzi aktorów  
rejestrują liczne, czułe, połączone ze sobą mikrofony, ustawione w róż-
nych miejscach studia. Dzięki dźwiękowym ekranom mikrofony nie za-
pisują wszystkich sygnałów, jednak wiele z nich „zbiera” ten sam sygnał 
dobiegający z różnych odległości, a więc w innym czasie, i właśnie ten 
efekt pozwala później wywołać w słuchaczach poczucie przemieszczania 
się bohaterów w przestrzeni. Aktorzy mogą także na różne sposoby pra-
cować z mikrofonami, mówiąc do nich z bliska i z daleka, z góry, z dołu, 
stojąc centralnie między kilkoma mikrofonami, i znajdując się gdzieś na 
uboczu, w zasięgu jednego z nich. Dzięki takiej technice w przyszłym 
słuchowisku można kształtować różne plany akustyczne w sposób natu- 
ralny, nie tylko poprzez montowanie dźwięków nagranych osobno, ale 
poprzez reżyserię strumienia dźwięków „zebranych” w jednej przestrzeni. 

Mojżesz. Remiks Tomasza Mana (premiera 2018) został nagrany 
w systemie stereo, ale nosi ślady nowatorskiego podejścia do sesji na-
graniowej w studio radiowym, które autor i reżyser stosuje podczas sesji 
w systemie 5.1. W słuchowisku słychać bowiem reżyserskie komentarze 
do realizowanego właśnie utworu radiowego, którego dwóch bohaterów, 
Mojżesza i Aarona, zagrali Andrzej Chyra i Mirosław Zbrojewicz. W czę-
ści pierwszej obaj aktorzy siedzą w fotelach przy mikrofonach, w części 
drugiej stają przy nich, a w części trzeciej jeden z nich kładzie się na 
podłodze, drugi zaś towarzyszy mu pochylony nad ciałem partnera. 
Ustawienie mikrofonów dostosowane jest do układu ciał wykonaw-
ców. Zarejestrowaną rozmowę reżysera z dwoma aktorami odsłuchuję 
z nagrania i zapisuję w formie dramatycznego polilogu, który odsłania 
radiowe kulisy:
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… tutaj musicie leżeć przepraszam starość wiesz starość ok. Andrzej leży 
ja siedzę przy łóżku on umiera kroplówka rozumiesz taka metafora a nie 
chciałbyś się położyć mogę się położyć i macie dwa kanały dobra sytuacja 
jest taka że z niego już nic nie będzie zostanę tylko ja ciebie nie ma ty już 
umarłeś rozumiesz przyjechałeś do niego i mówisz mu prawdę ty wszystko 
stary rozpier cały świat od tej pory wszyscy się będą napier w tym Izraelu 
do końca świata już tak będzie ty mu mówisz prawdę a skąd ja to wiem bo 
jesteś już po tamtej stronie ano tak bo masz to napisane…14

Po tej wymianie myśli aktorzy zaczynają czytać tekst i wyraźnie 
słychać, że głos leżącego Chyry jest o wiele bardziej zduszony niż sie-
dzącego Zbrojewicza, wydobywa się z dołu, naznaczony jest fizyczną 
słabością bohatera i ewokuje jego duchowy upadek. Głos drugiego 
aktora brzmi czyściej i silniej, nie jest obciążony ani zmęczeniem, ani 
emocjami, to głos obiektywny, sygnalizujący odmienny status ontolo-
giczny bohatera – w lekturze poetyckiego dramatu Mana możliwy do 
uchwycenia tylko poprzez wnikliwą analizę świadomości postaci. 

Dźwięk w słuchowisku przestrzennym może zostać przetworzony 
lub uzupełniony rozmaitymi efektami, sygnalizującymi metamorfozę 
świata przedstawionego i jego mieszkańców: w sen, marzenie, wspo-
mnienie, rzeczywistość fantastyczną lub transcendentną. Może także 
przekształcać się w mozaikę dźwięków realnych, nagranych w świecie 
rzeczywistym odgłosów łąki czy kawiarni, dźwięków wygenerowanych 
przez program komputerowy, zagranych na instrumentach, wydoby-
tych ze zwykłych przedmiotów czy urządzeń, a następnie skompono-
wanych w jedną całość na zasadzie „plam dźwiękowych” w muzycz-
nym ambiencie15. Istotą i funkcją nowej technologii w teatrze radiowym 
jest maksymalne zaangażowanie odbiorcy, wywołanie w nim wrażenia 
przebywania w miejscu akcji i odczucia fizycznej obecności postaci 
dramatu. W nagraniu stereo istnieją one jak na niewidzialnej scenie, 
w nagraniu 5.1 zdają się otaczać słuchacza, a ich obecność odczuwana 

14 Mojżesz. Remiks Tomasza Mana, reż. autora, premiera słuchowiska w Progra-
mie Trzecim PR 12.08.2016. 

15 B. Eno: Ambient. W: Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej. Wybór i re-
dakcja Ch. Cox, D. Warner. Przeł. J. Kutyła et al. Gdańsk 2010.
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jest jako zupełnie realna – niczym obecność ludzi zamkniętych w jed-
nym, ciemnym pomieszczeniu. Efekt tego rodzaju wzmacnia intymność 
słuchowiskowego przekazu i tworzy złudzenie prawdziwego kontaktu 
z bohaterami, wśród których niekiedy pojawiają się osoby autentyczne, 
przywołane czy uobecnione za pośrednictwem archiwalnych nagrań 
radiowych. Gdy osoba taka nie żyje, spotkanie z nią w dźwiękowej 
kapsule wywołuje niebywały efekt, o czym za chwilę. Inżynierowie 
dźwięku stosują także nagranie binauralne, dokonywane za pomocą 
mikrofonów umieszczonych w małżowinach usznych makiety ludzkiej 
głowy, ustawionej w studiu radiowym. Mikrofony takie zbierają i se-
lekcjonują dźwięki dokładnie tak, jak czyni ludzkie ucho, co jeszcze 
potęguje wrażenie uczestnictwa w kreowanych sytuacjach. 

System przestrzenny wykorzystywany jest do realizacji słuchowisk 
opartych na tekstach nowych, ale i klasycznych, poddanych specjal-
nej reżyserii. W 2011 roku Andrzej Brzoska pracował nad Hamletem 
Williama Shakespeare’a. „Przyjęto założenie, że system dźwięku prze-
strzennego pozwoli na ciekawe wykreowanie atmosfery wnętrz zamku 
w Elsynorze” – napisał Brzoska w komentarzu do słuchowiska. „Z dużą 
nadzieją liczono również na wsparcie tą technologią nagrania kreacji 
postaci Ducha ojca Hamleta, występującej w kluczowych momentach 
tragedii”16. Zapis wizualny materiału dźwiękowego sesji zrealizowanej 
z aktorami występującymi w słuchowisku na fotografii okna montażo-
wego wygląda jak malarska abstrakcja (fot. 8).

W egzegezie tego obrazu Brzoska wymienia nazwy sprzętu, który 
zrewolucjonizował system pracy nad słuchowiskiem: 

Do nagrań wykorzystano stół mikserski Yamaha DM 2000 skonfigurowany 
z systemem DAW Pro Tools 7 HD. U góry wizualizacji okna montażowego 
systemu Pro Tools widoczny jest zapis (w kolorze niebieskim) sygnału 
kanału lewego z mikrofonów Neumann SM 69 fet, generującego sygnał 
w lewym głośniku przednim. Zapis przebiegu fali dźwiękowej w kolorze 
16 A. Brzoska: William Shakespeare, „Hamlet”. Fragment niedrukowanej rozpra-

wy doktorskiej obronionej w 2015 roku na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka 
Chopina w Warszawie. Tekst udostępniony mi przez Autora, któremu dziękuję za 
liczne wskazówki i wyjaśnienia. 
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czerwonym ilustruje sygnał generowany w głośniku przednim prawym. 
Kształt przebiegu fali dźwiękowej w kolorze zielonym, niebieskim 
i czerwonym, to zapis kanału centralnego, który został sztucznie wyge-
nerowany. Sygnał centralny otrzymano poprzez zsumowanie przednich 
kanałów. Wartość sygnału ustawiono eksperymentalnie na poziomie 
₋13.5dB. Pozostałe dwa przebiegi w kolorze fioletowym i ciemnym zielo-
nym odzwierciedlają sygnały w kanałach tylnych17. 

 

Fot. 8. Andrzej Brzoska: Zrzut ekranu, przedstawiający schemat zapisu dźwięku 
w aplikacji Pro Tools

Zjawienie się Ducha sygnalizują fragmenty zaznaczone na wykresie 
jako Location 39 i Location 42. 

Są to kwestie Ducha, teksty ze sceny 5 aktu I na stronie 18 scenariusza 
i w 15’25’’ słuchowiska, jak i nieartykułowane oddechy-tchnienia obecno-
ści Ducha do pierwszej sceny tragedii. Sygnał z mikrofonu Neumann SM 
69, ustawionego w systemie stereofonicznym XY, rozprowadzono równo-
miernie między kanałami tak, aby Duch ojca Hamleta był usytuowany 
pośrodku między pięcioma głośnikami. Uzyskana w ten sposób wszech-
obecność Ducha w odsłuchowej panoramie przestrzennej podporządko-
wana została idei nierealności tej postaci w dramacie, w przeciwieństwie 
do realnych postaci usytuowanych w panoramie przed słuchaczem18.

17 Ibidem.
18 Ibidem.
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Opis akustyki sceny z Duchem wystarczy, by uchwycić podstawowy 
kierunek w rozwoju teatru radiowego. Staje się on „dźwiękowiskiem”, 
jak w rozmowie z Barbarą Marcinik, poprzedzającej emisję Zimnego 
bufetu Zyty Rudzkiej, powiedział Andrzej Brzoska, czy „sound desig-
nem”, jak w tej samej audycji zaznaczył Dariusz Błaszczyk, reżyser19. 
Słuchowisko staje się sztuką dźwięku przestrzennego, który tworzy 
iluzję bezpośredniego uczestnictwa w fikcyjnym świecie, analogicznie 
do systemu VR (Virtual Reality), sytuującego odbiorcę w środku rzeczy-
wistości wykreowanej za pomocą przestrzennej animacji obrazu. Świat 
ten – za sprawą działających na zmysł słuchu oraz wyobraźnię obrazów 
dźwiękowych – sprawia wrażenie realnego, a różnica w charakterystyce 
dźwięku sygnalizuje nie tylko momentalną zmianę sytuacji drama-
tycznej, jak w słuchowisku tradycyjnym, ale rozszerzenie granic samej 
rzeczywistości20. Nowe systemy akustyczne pozwalają usłyszeć więcej, 
lepiej, czyściej, tworzą hiperrealistyczne złudzenie przebywania w miej-
scach do tej pory niedostępnych i nadrealistyczne poczucie kontaktu 
z zaświatami. W binauralnej realizacji Smugi cienia Josepha Conrada 
(w reżyserii Dariusza Błaszczyka) odbiorca poddawany jest akustycz-
nej chłoście fal morskich i jest w stanie wyobrazić sobie sztorm, choć 
pewnie nigdy nie przeżywał go na oceanie. Uwewnętrznia też piekielną 
melancholię kapitana okrętu, choć metafizyczne odczucie dzielone z bo-
haterem było mu dotąd nieznane. Słuchowisko wielokanałowe wzmaga 
i pogłębia efekt, który jest fundamentalny dla odbioru dzieła radiowego, 
a mianowicie wspólnego nasłuchiwania, a co za tym idzie przeżywa-
nia świata razem z bohaterami21. Pewność słuchacza Smugi cienia, że 
percypowany przez niego odgłos sztormu dla fikcyjnej postaci kapitana 
stanowi realną rzeczywistość, sprawia, że dochodzi między nimi do mo-
mentalnej symbiozy, niemożliwej lub bardzo trudnej w odbiorze dzieła 

19 Premiera słuchowiska Zimny bufet na antenie Programu Trzeciego PR 
12.01.2012.

20 F. López: Słuchanie dogłębne i otaczająca nas materia dźwiękowa. W: Kultura 
dźwięku. 

21 J. Limon: Trzy teatry…, s. 147–148.
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literackiego, gdyż nie podejrzewamy, że napisana postać potrafi czytać 
swój napisany świat. Właśnie dlatego radiowa adaptacja literatury ma 
taką siłę oddziaływania, gdyż bezpośrednio włącza odbiorcę w subiek-
tywne doświadczenia bohatera. Przestrzeń, którą za pomocą systemu 5.1 
Brzoska wykreował w Kartotece Tadeusza Różewicza (w reżyserii Toma-
sza Mana) percypowana jest w następujący sposób: 

Z każdej ze stron słuchacz jest otoczony sygnałami dźwiękowymi. Z pra-
wej dobiega go przekształcony głos Chóru, który potęguje napięcie, z tyłu 
słyszy już odgłos gongów, z lewej strony sączy się niepokojące tykanie 
wskazówek zegara. Bohater mówi do niego z „centralnego” głośnika, 
a subwoofer – głośnik o niskich tonach – emituje tło w postaci agresywnej 
melodii ambient22.

Ta wyjątkowa konstrukcja przestrzenna świata dramatu Różewicza 
jest zarazem jego interpretacją, oto bowiem kwestie Chóru zostały 
zrealizowane jako dochodzący z prawej strony pogłos kwestii Bohatera. 
Powstaje wrażenie, jakby Chór był w Kartotece zbiorowym superego 
głównej postaci. Na tym jednak nie koniec, bo głos Chóru „potęguje na-
pięcie” w odbiorcy, tykanie wskazówek zegara jest „niepokojące” dla słu-
chacza, a melodia ambient odczuwana jest przez niego jako „agresywna”. 
W radiowej realizacji Kartoteki w systemie 5.1 nasłuchujący (odbiorca) jest 
nasłuchiwanym (bohaterem). Właśnie ten efekt wydaje mi się najbardziej 
pociągający dla współczesnych autorów, którzy tworzą dziś nowy model 
dramatu subiektywnego – radiowy intencjonalnie lub tylko w potencji.

 
Czeczot, czyli cyfrowy obłęd 
Andy Krzysztofa Czeczota (premiera 2013) to utwór najbardziej reprezen-
tatywny dla nowego kierunku, którym podąża dziś sztuka radiowa – 
i dramat współczesny. Jego bohaterem jest młody dźwiękowiec, który 
w domu na komputerze montuje dźwięk do filmu. Andrzej zakłada słu-
chawki i klika myszką (w słuchowisku jest to raczej dźwięk klawiatury 
komputera), uruchamiając na zmianę dwa pliki dźwiękowe. Pierwszym 
będą fragmenty autentycznego nagrania Moskwy-Pietuszek Wienedikta 

22 J. Łastowiecki: Dźwięk przestrzenny…
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Jerofiejewa w legendarnym wykonaniu Romana Wilhelmiego, drugim – 
dźwiękowy zapis fikcyjnej rozmowy dwojga bohaterów na planie filmo-
wym, montowany i „podbijany” przez Andrzeja nastrojową muzyką. 
Bohater przełącza się z jednego pliku na drugi, dodatkowo powtarzając 
niektóre sekwencje ze ścieżki filmowej. W tym samym czasie odbiera 
telefon, by umówić się z producentem, i rozmawia z matką, która krzyczy 
z sąsiedniego pokoju, uruchamia telewizor, a w pewnej chwili wchodzi 
do pokoju syna z nadzieją wyrwania go z wirtualnej rzeczywistości. 

Andy to chyba najlepszy przykład dramatu subiektywnego w epoce 
mediów cyfrowych. Bohater tego słuchowiska funkcjonuje w kilku 
planach akustycznych, nad niektórymi panując, innym podlegając, przy 
czym w pewnym momencie dochodzi do ich zaskakującego pomiesza-
nia. Wtedy też przekonujemy się, że cała rzeczywistość w słuchowisku 
Czeczota ma charakter skrajnie subiektywny. Słuchając zrzędzącej 
matki, Andrzej przyspiesza i zniekształca jej głos, a kiedy powtórnie 
odbierze telefon, usłyszy w nim – Romana Wilhelmiego, który odzywa 
się do niego słowami z powieści Jerofiejewa. W ten sposób ujawnia się 
obłęd bohatera, który będzie się pogłębiał i doprowadzi do zabójstwa 
matki – jak się okaże, wyimaginowanego. W słuchowisku mają miejsce 
momentalne złożenia akustyczne i dźwiękowe przebitki – Andrzej 
„steruje biegiem wydarzeń”, a czynność przełączania z jednego planu 
akustycznego w drugi staje się metaforą kondycji ludzi współczesnych. 
W pewnym momencie Andrzej zmienia tożsamość i staje się Andym. 
Odtąd będzie rozmawiał z Romanem Wilhelmim i bohaterką monto-
wanego filmu, Magdą, z którą umówi się i spotka, przeżywając sensa-
cyjną historię. Dzięki systemowi dźwięku przestrzennego wchodzimy 
w głowę bohatera i doświadczamy jego obłędu, a literacki scenariusz 
staje się precyzyjną partyturą tego eksperymentu. Jego lektura bywa 
równie zaskakująca, jak odbiór słuchowiska. W didaskaliach Czeczot 
zapisuje nagle pytanie: „Co widzi Andrzej?”23 i nie odpowiada na nie, 
jak gdyby nie panował nad swoim bohaterem i akcją, która mu podlega. 

23 K. Czeczot: Andy. Tekst niedrukowany, udostępniony mi przez Autora.
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 Nieco inaczej system 5.1 wykorzystał Czeczot w swoim wcześniej-
szym słuchowisku Dublin one way (premiera 2008), które też zrealizował 
na podstawie własnego tekstu. Jego bohaterem jest Kris, współczesny 
emigrant zarobkowy z Polski. Mężczyzna leci samolotem ze Szczecina do 
Dublina, potem instaluje się w mieszkanku z innymi emigrantami, szuka 
pracy, rozmawia z żoną przez telefon, słucha radia i uczy się angielskiego 
w internecie. Wiemy to wszystko dzięki precyzyjnie skonstruowanej 
ścieżce dźwiękowej, która w pięciu kanałach zbiera głosy mieszkańców 
Dublina, odgłosy tego zatłoczonego miasta i wiele innych sygnałów 
obecności i aktywności bohatera. Kris prawie wcale się nie odzywa,  
a jeśli to robi, jego głos z ledwością przebija się przez inne dźwięki, jest 
przez nie zagłuszany, znika w wielkomiejskim zgiełku. Nie tyle więc 
słuchamy bohatera, ile go podsłuchujemy, gdy nieporadną angielszczy-
zną pyta o pracę albo żebrze w metrze. Jednocześnie wychwytujemy 
wszystko, co słyszy sam Kris, zanurzając się w fonosferę emigranta. 
Także tutaj Czeczot subiektywizuje rzeczywistość, ale jednocześnie 
odbiera swojemu bohaterowi wyjątkowość, sprawczość, słowem – pod-
miotowość. Reprezentacją Krisa jest zanikający głos, stanowiący ledwie 
cząstkę fali dźwięków, która go porywa i unosi. Ulotność jego egzysten-
cji, przypadkowość zdarzeń, których doświadcza, przeciętność biografii 
nie przekreślają jednak osobistego wymiaru tej historii. Z dźwiękowych 
drobin, które dobiegają do nas z różnych stron – tak jak dobiegają do 
Krisa – rekonstruujemy niepowodzenia bohatera, jego napięcie spo-
wodowane brakiem pracy i wyrzutami żony, potem chwile satysfakcji, 
nawet szczęścia. Moment metafizyczny, kiedy Krisowi zdaje się, że lektor 
radiowy i nauczyciel angielskiego mówią tylko do niego, pozwala do-
świadczyć nie tyle choroby psychicznej młodego mężczyzny (jak w An-
dym), ile samotności tego ledwie zauważalnego bohatera naszych czasów. 

Man, czyli audioteksty losu
Krzysztof Czeczot pisze dramaty radiowe nowej generacji, a inspiracją 
dla jego twórczości jest nowa technologia – wykorzystywana do realiza-
cji słuchowisk, a zarazem metaforyzowana jako najważniejszy składnik 
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„obłędnej” świadomości ludzi współczesnych. Inaczej Tomasz Man, 
który podstawą swoich autorskich słuchowisk uczynił teksty o kształcie 
rozpisanego na głosy poematu, a technologię zaprzągł w konstrukcję 
doświadczenia o wymiarze tragicznym. Man nie stosuje didaskaliów, 
które w jakikolwiek sposób określałyby przestrzeń akustyczną jego 
sztuk. Mimo to nazywa je „audiotekstami”, zapisane słowo i poten-
cjalny dźwięk stawiając na tym samym poziomie. Autor często pracuje 
w formule postdramatycznej, jego postacie są narratorami własnych 
historii, które niekiedy zamieniają się w historię wspólną. „Audioteks-
tami” rządzi reguła retrospekcji, podlegająca nagłym komplikacjom 
i zaburzeniom, jak w Mojej Abbie z 2011 roku. 

Rzeczywistość w tym najbardziej znanym słuchowisku Mana multi- 
plikuje się. W jej warstwie współczesnej fikcyjny Reżyser postanawia 
zainscenizować wielki telewizyjny show, będący powtórką z historycz-
nej wizyty w Polsce szwedzkiego zespołu Abba, który w telewizyjnym 
programie Studio 2 wystąpił 13 października 1976 roku. Osią programu 
artysta pragnie uczynić spotkanie z Abbą dawnej fanki zespołu, którą 
współcześnie miałaby zastąpić jej córka. Fanka w młodości próbowała 
dostać się do Szwecji szybowcem, który się rozbił. Reżyser oczywiście 
pragnąłby powtórzyć także to spektakularne wydarzenie, ale kobieta 
stara się do tego nie dopuścić. Próbuje ostrzec córkę, jednak nie wprost, 
ale na zasadzie wewnętrznej podróży w przeszłość po trajektorii życia 
naznaczonego lotniczą katastrofą. Oto jak opisuje jej eksperyment autor 
słuchowiska:

Bohaterka „przemienia w głowie” Reżysera w Chłopaka, z którym też 
śpiewała piosenki Abby. Córkę, na samą siebie z czasów, gdy była nasto-
latką, a Ojca utożsamia z Mężem. Jej życie jest pewną „kalką” rodzinnych 
stosunków. Trafia na moment, kiedy jej narzeczony pakuje się. Za chwilę 
ma wyjść z domu i udać się na górę szybowcową skąd razem mają wylecieć 
szybowcem. Chłopak jest zaskoczony wtargnięciem jakiejś „pani” do jego 
pokoju. Kobieta stara się przekonać, żeby nie lecieli. Chłopak podejrzewa 
ją, że jest z Urzędu Bezpieczeństwa. Zostaje oskarżona o inwigilację. Nie 
udało się jej nakłonić do rezygnacji. Nagle „przenosi się” do Dziewczyny. 
Jest to ona sama, ale trzydzieści lat młodsza. Ją również próbuje przekonać 
do rezygnacji z ucieczki na szybowcu. Ostrzega ją, że lot zakończy się 
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tragicznie. Argumenty nie trafiają do przekonania Dziewczyny. Potrzeba 
ucieczki z ukochanym bierze górę nad rozsądkiem. Ostatnim człowiekiem, 
który może zabronić lotu szybowcem jest jej ojciec. W spotkaniu z ojcem 
[kobieta] udaje swoją matkę. Próbuje namówić go na interwencję. Ojciec 
jest zainteresowany „tą samą, a jednak inną” żoną. „Powrót do przeszło-
ści” nie przynosi zakładanych rezultatów. Projekcja wyobrażeń bohaterki 
o tym, co mogłaby powiedzieć, i jak postąpić, co zmienić, gdyby miała 
szansę „zawrócić czas”, skończyła się fiaskiem24.

Fanka Abby, choć po szybowcowej katastrofie przez pół roku leżała 
w śpiączce, zachowała miłość do szwedzkiego zespołu, który pozostał 
dla niej symbolem wolności, i zaraziła nią Córkę. Dlatego teraz obawia 
się o jej życie, a Man tę obawę dramatyzuje jako momentalne nałożenie 
czasów i tożsamości, możliwe do przeprowadzenia dzięki specjalnej 
kompozycji głosów w słuchowisku przestrzennym. Autor zapisuje je 
w postaci poetyckich monologów, ale w akustycznej realizacji tekstu 
komponuje je tak, jakby malował obraz, na który składa się wiele „plam 
dźwiękowych”. Każda z nich to oddzielne pole działania bohaterów, 
którzy nie tylko mówią, ale też odbierają telefon i wykonują różne czyn-
ności. Ta wielokanałowa przestrzeń jest także miejscem metamorfozy 
bohaterów. Gdy kobieta śpiewa przebój Abby, najpierw jej głos brzmi 
bardzo intymnie, ale po chwili nabiera koncertowej barwy, a zmiana 
ta sygnalizuje fikcyjną, dokonująca się tylko w świadomości bohaterki 
realizację jej marzeń, aby zaśpiewać ze sławnymi Szwedami. Głosy 
mają różną charakterystykę, która wskazuje na charakter postaci i ich 
stan wewnętrzny; także czas i okoliczności wydarzeń są płynne i dla 
słuchacza stanowią zagadkę. Niekiedy między postaciami zawiązuje się 
dialog, ale barwa ich głosów się nie zmienia, i wtedy orientujemy się, na 
ile realna jest ta rozmowa, a także z czego wynika i co znaczy kontakt 
bohaterów. W tekście dramatu Mana nic zmiany tej nie sygnalizuje, 
i nie wyłapiemy jej, jeżeli nie zestroimy się z postacią na poziomie jej 

24 T. Man: Muzyczność słuchowiska. Analiza czterech słuchowisk autorskich przy-
gotowanych w Teatrze Polskiego Radia. Niewydana rozprawa habilitacyjna złożona  
w bibliotece Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, filia we 
Wrocławiu. 
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afektu. Natomiast w słuchowisku afekt ten nabiera brzmienia, staje się 
elementem przestrzennego kolażu dźwiękowego, który kontemplujemy 
od wewnątrz, doświadczając wraz z bohaterką tragicznego rozczarowa-
nia – losu nie da się zmienić, a katastrofy uniknąć. 

Dźwięki naturalne, spreparowane i muzyczne zajmują w Mojej Ab-
bie tę samą pozycję, co głosy postaci, choć ich zakres akustyczny może 
być większy, a brzmienie potężniejsze. „Przy pisaniu tekstu Moja Abba 
brałem pod uwagę rytm, tonacje i teksty piosenek zespołu” – tłumaczy 
autor25. W słuchowisku komponuje kilka równoległych ścieżek dźwię-
kowych i dźwiękowych obrazów. Słyszymy koncert Abby w kiepskim, 
butlegowym nagraniu, urywki audycji telewizyjnych na temat zespołu, 
ale też odgłosy koncertowej publiczności i manifestacje uliczne. Dźwięk 
o specjalnym charakterze jest groźny, niepokojący i zagarniający całą 
przestrzeń – to odgłos powietrza uderzającego w ścianki szybowca, który 
brzmi jak memento. Dźwiękowy obraz nie pozostaje statyczny, zasadą 
jego funkcjonowania jest narastająca dynamika ambientów. Dźwiękowa 
historia kobiety zafascynowanej piosenkami Abby przechodzi w zgiełk, 
by nagle zapaść w ciszę, intymne zwierzenie, ciche nucenie przeboju 
Thank you for a music, które brzmi jak osobiste wyznanie samego autora. 

Linearny zapis „audiodramatu” Mana wymaga wyobraźni prze-
strzennej i dźwiękowej, a jego lektura jest równie fascynująca jak odbiór 
słuchowiska. Man nie stosuje zapisów typowych dla scenariusza radio-
wego, koncentrując się na poetycko skomponowanych słowach, a nie 
fonosferze, która stanowi miejsce puste i przeznaczone do wypełnienia. 
Nie objaśnia też zmian czasowo-przestrzennych w dramacie, charak-
teru doświadczeń jego bohaterów, różnic w statusie ontologicznym 
postaci. Zagadkę tych nagłych transformacji wyjaśniają tylko aluzje 
tekstowe, które są zarazem podpowiedzią realizacyjną. Autor wrzuca 
nas swoimi tekstami w sam środek pozornie płaskiego świata, który 
dzięki uważnej lekturze zyskuje nowy wymiar przestrzenny i czasowy 
z możliwością multiplikacji rzeczywistości. Mimo dzielącej bohaterów 

25 Ibidem.
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odległości i czasu, który upłynął lub jeszcze nie nadszedł, wszyscy tu 
ze sobą rozmawiają na zasadzie jednoczesności wyższego rzędu, którą 
ostatecznie jest autorska świadomość.

Bieliński, czyli nasłuchiwanie zaświatów 
Zasada ta rządzi też światem sztuki Mariusza Bielińskiego Księga psa, na 
podstawie której powstało jedno z najbardziej oryginalnych słuchowisk 
Sceny Teatralnej Trójki (reżyseria Waldemar Modestowicz, realizacja 
akustyczna Tomasz Perkowski, premiera 2009). Księga psa to dramat 
minimalny. Ciąg niczym nieoznaczonych, jednowersowych kwestii 
ledwie domyślnych postaci autor podzielił na sześćdziesiąt dziewięć 
części różnej długości, które odpowiadają scenom. Krótkie, zwięzłe, 
eliptyczne, niekiedy złożone z pojedynczych wyrazów – nie tyle repre-
zentują tu jakąś rzeczywistość, ile dają do niej dostęp. Sens, styl, forma 
gramatyczna słów pozwalają się zorientować, że głównymi bohaterami 
dramatu są mężczyzna i kobieta, całkowicie skoncentrowani na chorobie 
nowotworowej ich ukochanego psa. Z ich wypowiedzi domyślamy się 
też, że akcja utworu rozgrywa się w kilku miejscach: mieszkaniu, gabi-
necie weterynarza, w parku, piwnicy, samochodzie i trwa niecałe dwa 
tygodnie, podczas których pies traci siły, umiera i zostaje pochowany. 
Mężczyzna pełni też rolę narratora, ale jego relacja ogranicza się tylko 
do jednego planu dramatycznego. A jest ich w Księdze psa kilka; obok 
akcji i szczątkowej narracji, Bieliński uruchamia bowiem przynajmniej 
trzy równoległe kanały komunikacyjne o zagadkowym kształcie i cha-
rakterze. Na ślad pierwszego natrafiamy już w drugiej części utworu: 

I co panie doktorze? 
Porozmawiamy za chwilę. 
Siadamy na ławie pod ścianą. 
Leżę26.

Pierwsza linijka tego polilogu to kwestia mężczyzny, drugą wypo-
wiada weterynarz, trzecią znowu mężczyzna (jako narrator), czwartą 

26 M. Bieliński: Księga psa. W: Idem: Księga psa…, s. 371–372.
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natomiast – pies, a dobiega ona z zupełnie innego planu dramatycznego, 
który w tekście w ogóle nie zostaje zaznaczony. Jest to plan nadrealny, 
a zarazem wewnętrzny, pies bowiem nie tyle mówi ludzkim głosem, ile 
nim myśli. 

Kolejny plan należy do mężczyzny, który w dramacie nie tylko 
uczestniczy w akcji i relacjonuje wypadki, ale też medytuje nad zda-
rzeniami, a czyni to w sposób zaskakujący, w swojej refleksji łącząc 
umierającego psa z samym Bogiem:

Mój pies
I mój Bóg
Nic nie wiedzą
O śmierci
Więc jak mogliby
Umrzeć 
Przecież to niedorzeczne27.

Tego rodzaju medytacja, wewnętrzna lub wypowiedziana w samot-
ności, natychmiast otwiera kolejny plan dramatu, a jest nim monolog 
Boga, który dobiega do nas z zaświatów głosem przypominającym ten, 
który zapisał prorok w Księdze Powtórzonego Prawa:

Pomyślałem: pies
I stał się.
Wielki, 
Z obślinionymi faflunami,
Niedowidzący.
No taki
Pies.
Ponad osiemdziesiąt kilo…
Będą kłopoty ze stawami.

I powiedziałem:
Jesteś psem.
Choć coś mi szeptało:
Po co to wszystko?

Pies.

27 Ibidem, s. 373. 
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Przecież nie będę mu tego tłumaczył:

Jam jest Pan Bóg twój…
Chyba nie zrozumiał.
Pobiegł i obsikał drzewo28.

Mamy jeszcze plan retrospekcji, kiedy pies Marian cieszył swoich 
właścicieli witalnością, oraz plan wewnętrznych niby-rozmów czło-
wieka z chorym zwierzęciem. Wszystkie Bieliński komponuje na spo- 
sób linearny, w istocie jednak tekst Księgi psa jest projektem przestrzen-
nym i, choć nie został napisany jako scenariusz słuchowiska, właśnie 
w takiej formule realizacyjnej staje się zrozumiały i przejmujący. 

Słuchowisko w swojej warstwie realistycznej tworzy w słuchaczach 
złudzenie uczestnictwa w terapii psa, mozole opieki nad chorym zwie-
rzęciem, jego transportowaniu, grzebaniu. Natomiast wymiar nadrealny 
audycji, sygnalizowany modulacją aktorskich głosów, daje odbiorcy 
poczucie przekraczania granic ludzkiego doświadczenia i to w dwóch 
niedostępnych człowiekowi kierunkach: zwierzęcym i boskim. Podmio-
tem nasłuchującym jest mężczyzna, który prowadzi wewnętrzny dialog 
i z psem, i z Bogiem. Bieliński zrównał ich w tej odważnej medytacji 
teologicznej o sensie śmierci, co podchwycił Waldemar Modestowicz, 
partie umierającego zwierzęcia i jego Stwórcy powierzając jednemu 
aktorowi obdarzonemu wyjątkową głębią głosu – Mariuszowi Benoit. 
Głosom, w osobnym kanale, towarzyszą przejmujące odgłosy: sapanie 
przestraszonego, skomlenie cierpiącego, wreszcie westchnienie umiera-
jącego zwierzęcia. Wchodząc w sam środek tego przejmującego obrazu 
dźwiękowego, uczestniczymy w wielogłosowym misterium śmierci, 
w którym empatia wobec cierpiącego zwierzęcia silniej niż słowa 
oskarża niemiłosiernego Boga. W finale słyszymy trawestację Hymnu 
o miłości z Pierwszego listu do Koryntian św. Pawła: „Śmierć nigdy nie 
ustaje” – mówi Bóg, a niepogodzony ze śmiercią bohater opowiada sen 
o psim zmartwychwstaniu:

28 Ibidem, s. 373–374.
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Widziałem go 
Biegł po łące
Zielonej29.

Konkluzja
Księga psa uświadamia, że istotą dramaturgii o radiowym genotypie jest 
próba poszerzania i dynamizowania świadomości odbiorców poprzez 
uwewnętrznienie głosów postaci egzystujących w granicznej sferze 
„pomiędzy”: konkretnym i abstrakcyjnym, realnym i nadrealnym, 
fizycznym i metafizycznym, immanentnym i transcendentnym. Wizyta 
w ciele chłopca pogrążonego w śpiączce (W środku słońca gromadzi się 
popiół Artura Pałygi), myślany dialog sparaliżowanej kobiety z mówią-
cymi do niej członkami rodziny (Ciało moje Marka Pruchniewskiego), 
spotkanie z nieżyjącą matką w jej trzech fantomowych postaciach 
(Zimny bufet Zyty Rudzkiej), uwięzienie w wilczych wnętrznościach 
(W brzuchu wilka Roberta Jarosza), konfrontacja mordercy z „duchem 
powrotnikiem” zabitego chłopaka (Idę, tylko zimno mi w stopy Tomasza 
Mana) to jedynie niektóre z dramatycznych sytuacji projektowanych 
jako subiektywne doświadczenie odbiorcy zamkniętego w dźwięko-
wej kapsule. Dramaturgia o radiowym genotypie poszerza granice 
poznania, otwiera nieznane kanały komunikacji, czyni dostęp do 
przeczuwanego i rejestruje nieuchwytne. A wszystko to za pomocą 
słów, które czekają na wrażliwego czytelnika – i utalentowanego rea-
lizatora, wyposażonego w wyobraźnię i nowe technologie. To dzięki 
nim w nowych dramatach, zamienianych w słuchowiska, penetrujemy 
niedostępne terytoria – fizyczne, psychiczne i duchowe, niekiedy nawet 
spotykając zmarłych. Zarejestrowany głos osoby, która odeszła, nie jest 
bowiem jej dokumentalną reprezentacją, jak fotografia czy film30, ale 
utrwaloną realnością, możliwą do przy(wy)wołania za pomocą tech-
nologicznego medium. Głos Romana Wilhelmiego zabrzmiał w Andym 

29 Ibidem, s. 410.
30 H. Lethen: Cień fotografa. Obrazy i rzeczywistość. Przeł. E. Kalinowska. Kra-

ków 2016.
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Czeczota tak, jakby zmarły przed wielu lat aktor osobiście wziął udział 
w nagraniu. Z kolei w słuchowisku 0_2_0 Krzysztofa Bizio (premiera 
2018) do zanurzonych w radiowej fonosferze słuchaczy powraca Piotr 
Łazarkiewicz z jego charakterystyczną dykcją. Autor zapisuje słowa 
reżysera, dźwiękowiec – sięgając po radiowe dokumenty – przywraca 
im nowe, bardziej subtelne (bo tylko brzmiące) ciało, a potem włącza 
je w dramat fikcyjnej postaci, która w słuchowisku staje się medium 
dla zewnętrznych i wewnętrznych doświadczeń odbiorcy. Dramaturgia 
o radiowym genotypie to projekt metafizyczny.
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New Spaces of Subjectivity 
The radio genotype of contemporary dramaturgy
Summar y
According to Jacek Kopciński, the most important hero of the new Polish 
dramaturgy has become the dramatic discourse itself, freed from the regime 
of textual structure and traditional organization. The author argues that the 
dramatic collages, montages and hybrids recorded in the form of linguistic 
streaming reflect in their shape the way contemporary people communicate in 
mediated reality. The main feature of this process is the multichannel character 
of the message, which the author associates with new technologies of sound re-
cording, its broadcasting and reception in radio plays (5.1 surround sound sys- 
tem). A comparison of the poetics of contemporary dramas with works written 
especially for the radio (by authors such as Tomasz Man or Krzysztof Czeczot) 
reveals surprising similarities, the most important of which is a deep subjec-
tivization of the world presented in the drama. Analyzing Mariusz Bieliński’s 
works (and recalling the works of Zyta Rudzka, Artur Pałyga, Weronika Murek 
or Mateusz Pakuła), the author formulates a thesis on the radio genotype of 
new Polish drama, which rarely appears on stage, but is very often realized in 
the Polish Radio Theatre.
Keywords: Polish Radio Theatre, Polish contemporary drama, Polish drama 
after 1989, Polish dramaturgy

Neue Räume der Subjektivität 
Der Radio-Genotyp der zeitgenössischen Dramaturgie 
Zusammen fassu ng
Laut Jacek Kopciński wurde der dramatische Diskurs selbst, befreit aus dem 
Regime der textlichen Struktur und traditionellen Organisation, zur Hauptfi-
gur der neuen polnischen Dramaturgie. Der Argumentation des Autors zufolge 
spiegeln dramatische Collagen, Montagen und Hybriden, die als sprachliches 
Streaming aufgezeichnet werden, durch ihre Form wider, wie sich moderne 
Menschen in einer mediatisierten Realität verständigen. Das wichtigste 
Merkmal dieses Prozesses ist seine mehrkanalige Transmission, die der Autor 
mit den neuen Technologien der Tonaufnahme, Tonübertragung und des To-
nempfangs in einem Hörspiel (5.1 Surround Sound System) in Verbindung ge-
bracht hat. Wenn man die Poetik zeitgenössischer Dramen den speziell für das 
Rundfunk entstandenen Werken (von solchen Autoren wie Tomasz Man oder 
Krzysztof Czeczot) gegenüberstellt, lassen sich überraschende Ähnlichkeiten 
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feststellen. Die wichtigste von ihnen ist eine tiefgreifende Subjektivierung der 
dargestellten Welt des Dramas. In Anlehnung an die Analyse der Werke von 
Mariusz Bieliński (und unter Bezugnahme auf das Schaffen von Zyta Rudzka, 
Artur Pałyga, Weronika Murek oder Mateusz Pakuła) formuliert der Autor eine 
These über den Radio-Genotyp der neuen polnischen Dramaturgie, die zwar 
selten auf der Bühne erscheint, aber sehr oft von Teatr Polskiego Radia [Theater 
des Polnischen Rundfunks] aufgeführt wird.
Schlüsselwörter: Theater des Polnischen Rundfunks, zeitgenössisches polni- 
sches Drama, polnisches Drama nach 1989, polnische Dramaturgie

Nowe przestrzenie subiektywności
Radiowy genotyp dramaturgii współczesnej
St reszczen ie
Według Jacka Kopcińskiego najważniejszym bohaterem nowej polskiej dra-
maturgii stał się sam dyskurs dramatyczny, uwolniony spod reżimu tekstowej 
struktury i tradycyjnej organizacji. Autor przekonuje, że zapisywane w postaci 
językowego streamingu dramatyczne kolaże, montaże i hybrydy swoim kształ-
tem odwzorowują sposób komunikowania się ludzi współczesnych w zmedia-
tyzowanej rzeczywistości. Naczelną cechą tego procesu jest wielokanałowość 
przekazu, którą autor skojarzył z nowymi technologiami zapisu dźwięku, jego 
nadawania i odbioru w słuchowisku radiowym (system dźwięku przestrzen-
nego 5.1). Porównanie poetyki dramatów współczesnych z utworami pisanymi 
specjalnie dla radia (takich autorów jak Tomasz Man czy Krzysztof Czeczot) 
ujawnia zaskakujące zbieżności, wśród których najważniejszą jest głęboka su-
biektywizacja świata przedstawionego dramatu. Analizując utwory Mariusza 
Bielińskiego (i wspominając twórczość Zyty Rudzkiej, Artura Pałygi, Weroniki 
Murek czy Mateusza Pakuły), autor formułuję tezę o radiowym genotypie 
nowej polskiej dramaturgii, która rzadko pojawia się na scenach, za to bardzo 
często realizowana jest w Teatrze Polskiego Radia.
Słowa kluczowe: Polski Teatr Radiowy, polski dramat współczesny, dramat 
polski po 1989, dramaturgia polska
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Dramat i scenariusz czy dramat telewizyjny? 
Od Władysława Terleckiego do twórców XXI wieku

Nad teatrem telewizji zastanawiało się już wielu badaczy – widząc 
w nim albo bardziej teatr niż telewizję, albo specyficzne połączenie 
sztuki teatralnej i filmowej, czerpiące z konwencji tej pierwszej i moż-
liwości technicznych tej drugiej; czasami wiążąc spektakle telewizyjne 
tylko i wyłącznie z telewizyjnością i sztuką filmową1. Natomiast utwory 
dramatyczne pisane z myślą o realizacji telewizyjnej cieszą się już nieco 
mniejszym zainteresowaniem teoretyków2, choć już w ubiegłym wieku 
Jan Trzynadlowski wskazywał szczególne cechy tego typu tekstów i po-
stulował utworzenie nazwy gatunkowej – dramat telewizyjny3. Termin 
pozostał jednak mało popularny, choć można go znaleźć w słownikach, 
nawet internetowych. Częściej bowiem mówimy – i piszemy – o drama-
tach oraz scenariuszach niż o dramatach telewizyjnych. 

Aby dotrzeć do sedna problemu, warto wrócić do perspektywy 
XX wieku: najpierw zatem przyjrzymy się twórczości Władysława 
Terleckiego. To pisarz bardzo zainteresowany sztuką filmową, o czym 

1 Zob. m.in. J. Limon: Teatr drugi: Świat według kamery (telewizyjnej). W: Idem: 
Trzy teatry. Scena – telewizja – radio. Gdańsk 2003; Idem: Obroty przestrzeni. Teatr  
telewizji. Próba ujęcia teoretycznego. Gdańsk 2008; P. Wert: Widowisko tv jako forma  
podawcza epiki literackiej. W: Styl i kompozycja. Konferencje teoretycznoliterackie w Toru- 
niu i Ustroniu. Red. J. Trzynadlowski. Wrocław–Warszawa–Kraków 1965; J. Buch-
wald: Próba teorii spektaklu telewizyjnego. Warszawa 1976.

2 Warto przywołać artykuł Moniki Błaszczak poświęcony ekranom telewizyj-
nym oraz obiektywowi kamery jako motywom wpisanym w tekst dramatu (zob. 
M. Błaszczak: Dramat i teatr w obiektywie kamery. W: Między filmem a teatrem. Red.  
S. Bobowski, M. Lesiak, M. Różewicz. Wrocław 2012).

3 J. Trzynadlowski: Teatr „prawdziwy” a teatr telewizji. W: Idem: Sztuka słowa 
i obrazu. Studia teoretycznoliterackie. Wrocław 1982, s. 330.
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świadczą jego doskonałe scenariusze filmowe i telewizyjne, a także dra-
maty pisane dla Teatru Telewizji. Jego utwory dramatyczne stanowić 
będą podstawę do rozważań nad tym, w jaki sposób sztuka filmowa 
oraz formuła teatru telewizji mogą wpływać na dramat jako gatunek 
literacki. Natomiast niezwykła wyobraźnia tego pisarza dostarczy pod-
powiedzi, jakie mogą być wyznaczniki dramatu, który można nazywać 
telewizyjnym. Wyabstrahowany w ten sposób zbiór rozwiązań i tro-
pów ułatwi poszukiwanie „telewizyjności” w tekstach współczesnych 
dramatopisarzy. Najnowsze dramaty posłużą także do poszerzenia 
perspektywy rozważań i uściślenia wniosków.

Wyobraźnia filmowa
Janusz Krasiński wspominał, że Terlecki „Był tym rzadkim przypad-
kiem pisarza, któremu temat nie dojrzewał pod piórem. On, mając 
fenomenalną pamięć, swoje powieści tworzył w głowie i już gotowe 
przenosił tylko na papier”4. Relację przyjaciela potwierdzają materiały 
zgromadzone w archiwum Terleckiego5 – każda robocza wersja jego 
prozy złożona jest z zapisanych jednym rzutem na maszynę cząstek, 
czasem będących całym rozdziałem, częściej – rodzajem obrazu. Tak 
ukształtowane sekwencje narracyjne możemy śmiało porównać do 
pojedynczych scen filmowych. Terlecki stosował przy tym stały sposób 
zapisu – od razu na maszynie, zostawiając na pierwszej stronie duży 
górny margines, aby tam później wpisać tytuł lub numer sekwencji, 
ponieważ fragmenty te w różny sposób układał, czy – użyjmy nomen-
klatury filmowej – montował6.

4 J. Krasiński: Leszek. Wspomnienie o Władysławie Lechu Terleckim. „Dialog” 1999, 
nr 8, s. 139.

5 Archiwum Władysława Terleckiego znajduje się w zbiorach Zakładu Narodo-
wego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

6 Szerzej na temat metody twórczej Terleckiego zob. A. Kramkowska-Dąbrow-
ska: “Something like a honeycomb under construction” – about Władysław Terlecki’s  
archives and writing method. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 
2019, nr 9.
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Sam pisarz z kolei notował, że w procesie tworzenia nie zawsze był 
świadomy tego, czy z zapisków powstanie powieść czy scenariusz fil-
mowy: na przykład poszczególne cząstki prozy Odpocznij po biegu miały 
początkowo złożyć się na scenariusz filmowy, a nie powieść. Pisząc zaś 
Gwiazdę Piołun i Czarny romans myślał od razu o ich wizji filmowej7. 
Z jednej strony mamy więc szczególny sposób zapisu i pewien rodzaj 
wyobraźni, którą można nazwać obrazową i filmową; z drugiej – zain-
teresowanie sztuką filmową i, w pewnym sensie, tworzenie opowieści 
w dwóch językach: języku literackim oraz języku projektowania filmu.

Terlecki stworzył także bardzo dużo scenariuszy – nie tylko adap-
tacji własnych powieści, ale również scenariuszy oryginalnych: filmo- 
wych i telewizyjnych. W większości przypadków realizują one gatu-
nek noweli filmowej, czyli narracyjnego opisu wizji przyszłego filmu. 
W archiwum pisarza znajdziemy kilka zupełnie nieznanych scenariu-
szy telewizyjnych, niezwykle ciekawych, jak np. Biały chan, niestety 
niezrealizowanych. Jeśli przejrzeć dokładniej teczki z maszynopisami, 
wśród utworów wstępnie sklasyfikowanych przez Ossolineum jako 
opowiadania bądź powieści, znajdziemy nowele filmowe i projekty 
seriali telewizyjnych. Ze względu na sposób ich zapisu oraz piękny 
i staranny język rzeczywiście łatwo pomylić je z prozą literacką. 

Ponadto niektóre z opublikowanych dramatów Terlecki nazywał 
roboczo „sztukami telewizyjnymi” (Myśliwi, Mateczka, Śmierć w Tyflisie, 
Dragon) lub nawet nadawał im taki podtytuł. Istnieją również inedita, 
napisane z myślą o realizacji w Teatrze Telewizji. Są to: Kuzyni – wersja 
telewizyjna dramatu radiowego, powstała w ostatnich latach życia 
Terleckiego, Ściana – dramat rozgrywający się na Dworcu Centralnym 
w Warszawie, Tchórz – sztuka poświęcona procesowi Brzozowskiego 
oraz adaptacje powieści: Gwiazda Piołun oraz Wyspa kata.

7 Zob. nienumerowana karta, dołączona do maszynopisu powieści Odpocznij 
po biegu, Ossolineum: akc. 83/07. 
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Twórczość dramatyczna
Zatrzymajmy się przy dramatach Terleckiego pisanych dla teatru, ponie-
waż – paradoksalnie – to właśnie po doświadczeniach z teatrem żywego 
planu pisarz utwierdził się jako twórca sztuk telewizyjnych. Pierwsze 
dwa jego teksty dla teatru, Odpocznij po biegu oraz Czarny romans, jak 
wskazywała Ewa Wąchocka we wstępie do tomu Krótka noc, były  
autorskimi adaptacjami wykazującymi dużą zbieżność z pierwowzo-
rami, przez co trudno je uznać za utwory autonomiczne8. Przełomem 
okazał się dramat Dwie głowy ptaka, ponieważ tylko z pozoru może 
wydawać się rozpisaną na dialogi wersją powieści. 

Proza zawierała liczne fragmenty dokładnie opisujące stan świa-
domości głównego bohatera, zbliżające czytelnika do myśli, uczuć 
i rozterek Waszkowskiego. Tym sposobem autor na różne sposoby 
oświetlał meandry podjęcia przez naczelnika Warszawy decyzji o spi-
saniu dokładnych zeznań, skutkujących definitywnym zakończeniem 
powstania styczniowego. W napisanym dekadę później dramacie 
Terlecki przyjmuje inną strategię: Waszkowski prawie nic nie mówi lub 
odpowiada ogólnikami. Wynika to z wykreowanej przez autora sytuacji 
dramaturgicznej: bohater jest przesłuchiwany przez śledczych lub bywa 
zagadywany przez współwięźniów, w każdej chwili mogących okazać 
się donosicielami. Terlecki nie decyduje się przy tym na napisanie mo-
nologów, które Waszkowski mógłby wygłosić w samotności. Świadomie 
więc rezygnuje z tego wszystkiego, co było osią świata powieściowego 
i – choć fabularny ciąg zdarzeń jest ten sam – w dramacie opowiada 
już coś innego. Mówi bowiem, jak zauważyła Ewa Wąchocka, o nie-
rozstrzygalności zdrady9. Terlecki opuszcza myśli swojego bohatera, 
nie towarzyszy już mu – wystawia go na scenę, na widok publiczny. 
I patrzy na niego z zewnątrz, tak jak my wszyscy patrzymy na postacie 
z przeszłości – nie mając możliwości dotarcia do ich sposobu myślenia, 
postrzegania rzeczywistości czy uczuć. Opisy zdarzeń, sugestie doty-

8 E. Wąchocka: Po co nam historia? Dramaturgia Władysława Terleckiego. W: W. Ter- 
lecki: Krótka noc. Dramaty. Warszawa 2016, s. 8.

9 Ibidem, s. 18.
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czące kierunku działań bohatera a nawet jego emocji pochodzą od jego 
rozmówców.

Nie bez przyczyny mówimy tu o „obcych spojrzeniach” – metafora 
„patrzenia na bohatera”, którą na razie jedynie sygnalizuję, okaże się 
kluczowa w późniejszych projektach pisarza. Dwóch głów ptaka Terlecki 
nie pisał z myślą o realizacji telewizyjnej, choć później sztuka doczekała 
się premiery w Teatrze Telewizji. Perypetie związane z wystawieniem 
Dwóch głów ptaka w Teatrze Dramatycznym w 1982 roku, a także praca 
nad premierą telewizyjną (1993) skłoniły pisarza do wprowadzania 
zmian w tekście i przyjęcia konkretnych rozwiązań w scenariuszu 
telewizyjnym. 

Dramat i scenariusz
Dramat napisany w 1980 roku miał mieć swoją premierę pod koniec 
grudnia 1982, czyli niemal w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. 
To właśnie na potrzeby tego spektaklu, po dyskusji z jego realizatorami, 
Terlecki zdecydował się wprowadzić do tekstu nową scenę, kończącą 
spektakl słowem „zdrada”, wykrzyczanym przez siostrę Waszkow-
skiego10. Jednoznaczne nazwanie postawy Waszkowskiego miało 
oddalić od twórców podejrzenie, że propagują ideę uległości wobec 
władzy. Rzeczywiście, spektakl zapisał się w historii teatru (jak infor-
muje strona internetowa Teatru Dramatycznego) jako przejaw „oporu 
wobec ówczesnej sytuacji politycznej”11. Reakcje krytyków teatralnych, 
przede wszystkim wnikliwa recenzja Janusza Majcherka, wskazują 
jednak, że mimo dopisanej sceny, udało się twórcom spektaklu unik-
nąć jednoznaczności12. Dla samego Terleckiego jednak scena z Siostrą, 
okrzyk „zdrada”, były ciałem obcym w tkance utworu. W egzemplarzu 
teatralnym tekst dramatu jest przepisany z pierwodruku w „Dialogu”, 

10 Zob. Autor i aktor o spektaklu „Dwie głowy ptaka”. Z Władysławem Terleckim 
i Piotrem Fronczewskim rozmawia Anna Grzejewska. „Miesięcznik Literacki” 1984, nr 6, 
s. 54–55.

11 Historia Teatru Dramatycznego. http://teatrdramatyczny.pl/historia-teatru-3 
[dostęp: 15.07.2019].

12 Zob. J. Majcherek: „Dwie głowy ptaka”. „Dialog” 1983, nr 4.
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a dopisana rozmowa jedynie dołączona i nawet nie zintegrowana z po- 
zostałym tekstem. W zasadzie więc nawet nie wiadomo dokładnie,  
po której kwestii z zakończenia miała się zaczynać. 

Kiedy Terlecki przygotowywał tekst Dwóch głów ptaka na zamówie-
nie Teatru Telewizji, najpierw przepisał lub zlecił przepisanie tekstu 
z „Dialogu” i dołączył scenę z Siostrą, znowu nie integrując tych dwóch 
tekstów. Scena jednak pojawia się w scenariuszu przygotowanym 
w następnym etapie prac, ma także istotne znaczenie w zrealizowanym 
spektaklu. Działo się to już w latach dziewięćdziesiątych, zatem argu-
menty podnoszone w stanie wojennym zupełnie się zdezaktualizowały. 
Tym razem bardzo trudno jest wskazać przyczynę obecności, także 
i w tej realizacji, sceny rozmowy z Siostrą. 

Scena stanowi w scenariuszu ramę – otwiera sztukę i poprzedza 
ostatni jej moment, czyli powieszenie Waszkowskiego. Projekt spekta-
klu telewizyjnego zmienia więc stosunki czasowe dramatu – w tym 
ujęciu przesłuchania Waszkowskiego i jego pobyt w celi są retrospekcją, 
czasem teraźniejszym zaś: rozmowa z Siostrą i wykonanie wyroku 
śmierci. Rozmowa z Siostrą, podwojona, zyskuje na sile, jest kluczowa. 
Okrzyk „zdrada”, jak najsurowszy wyrok, towarzyszy Waszkowskiemu 
w drodze wzdłuż więziennych korytarzy. Najpierw wiedzie – już nie 
samego bohatera, ale odbiorcę sztuki – w retrospekcję śledztwa. Oto 
fragment scenariusza:

Słowa Siostry – Zdrada! – brzmią w uszach Waszkowskiego, gdy strażnicy 
prowadzą go korytarzem. Głuche ciężkie kroki, zdeformowane, pośpieszne 
bicie serca – taka jazda w ciemność. Dźwięk powoli niknie, aż do ciszy13.

Te same słowa odprowadzają Waszkowskiego także na szubienicę:

1.  Słychać z oddalenia słowa – zdrada, zdrada. Kamera zatrzymuje się –  
Waszkowski w kapturze na głowie zatrzymał się. Ręce siepaczy popy-
chające go dalej, oddala się w głąb korytarza aż do mroku.

2. Przełożenie dźwigni.
3. Prężący się sznur. 

13 Scenariusz Dwóch głów ptaka przechowywany jest w Archiwum Telewizji 
Polskiej. 
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4.  Otwiera się zapadnia. Spazmatyczny taniec nóg nad nią. Potem nieru-
chomość. Ściemnienie.

5. NAPISY KOŃCOWE.

Jest to opis ostatniego ujęcia, jakie miało pojawić się w spektaklu 
telewizyjnym14. Chwilę wcześniej, a także w scenie otwierającej scena-
riusz, Siostra błagała brata: „Nie milcz!”. Waszkowski pozostał jednak 
niemy podczas tego spotkania, a w pozostałych scenach – tak jak w tekś- 
cie publikowanym w „Dialogu” – jedynie zdawkowo odpowiadał na 
pytania. Tu także nie mamy wglądu w jego myśli, nie dzieli się nimi 
z nikim. Sednem pomysłu na realizację w Teatrze Telewizji było wpro-
wadzenie niemych scen – w których kamera towarzyszy więźniowi. Jest 
bardzo blisko niego, kiedy on się zatrzymuje, ona również. Ma poka-
zywać z bliska jego twarz oraz wszystko to, na co patrzy Waszkowski. 
Nie zawsze jednak oko kamery równe jest spojrzeniu bohatera – czasem 
pokazywany jest on jako postać stojąca tyłem do kamery. Najwięcej 
zaprojektowanych „dokrętek” filmowych składa się na obraz drogi 
Waszkowskiego korytarzami Cytadeli – jak się domyślamy, wprost na 
szubienicę. Wśród tych niezwykłych ujęć są także te pokazujące celę 
śmierci, sznur, na którym ma zawisnąć Waszkowski oraz test szubie-
nicznej zapadni.

Jedną z niemych scen Terlecki zapisał na kserokopii programu 
teatralnego z 1983 roku. Notatka, najpewniej wcześniejsza od scena-
riusza, wskazuje już kierunek jego powstawania, ów pomysł „scen 
bez dialogów”. Całkowicie oddane żywiołowi filmowemu, to znaczy 
ruchomemu obrazowi, pozbawione słów, w całości są nie komentu-
jącym obserwowaniem bohatera. Nie ma jednak ono nic wspólnego 
z obserwacją prowadzoną przez śledczych i współwięźniów. Patrzenie 
za pośrednictwem kamery jest towarzyszeniem bohaterowi, stanowi 
próbę odgadnięcia jego myśli, ale nie jest ich badaniem czy śledzeniem. 
Co więcej, za sprawą filmowych wstawek jasne staje się, że wszystko 

14 Spektakl w reżyserii Wojciecha Wójcika miał swoją premierę w Teatrze  
Telewizji 22 lutego 1993 roku. Zamykająca go scena jest jednak inna – Waszkowski 
zostaje wyprowadzony przez żandarmów na świeże powietrze i patrzy w słońce.
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to, co mówią inni wokół bohatera, w tym także to, co oznajamia Siostra 
o zdradzie, stanowi reprezentację różnych punktów widzenia, różnych 
osądów, zewnętrznych wobec myśli i motywacji Waszkowskiego.  
Są jednak z dużą siłą narzucane i głównej postaci, i odbiorcom sztuki. 
Zaprojektowane w scenariuszu (i w większości zrealizowane przez 
Teatr Telewizji) wstawki filmowe z jednej strony pokazują twarz Wasz-
kowskiego jako nieprzekraczalną barierę, z drugiej strony otwierają 
drogę do rozważania tajemnicy jego decyzji, wskazując punkt, do 
którego zmierzała – celę śmierci. 

Spojrzenie zapośredniczone przez oko kamery zostało więc 
sprzymierzone z intencją pierwotnego tekstu, ponieważ pointuje nie-
rozstrzygalność motywacji Waszkowskiego, a jednocześnie wzywa do 
jej rozważania, do podjęcia próby przybliżenia się do bohatera poprzez 
podążanie za nim, wczuwanie się w jego sytuację i uświadamianie sobie 
końca, z którym ostatni powstańczy naczelnik Warszawy się mierzył.

Na tym przykładzie możemy mówić o niezwykle ciekawym pro-
jekcie przełożenia dramatu literackiego na język teatru telewizji. Ma-
szynopis, podpisany nazwiskiem Terleckiego i złożony w telewizyjnym 
archiwum, nie został wprawdzie opatrzony określeniem „scenariusz”, 
ale właśnie ze względu na jego translatorski charakter – to znaczy 
zaprojektowanie takich obrazów, które są spójne ze znaczeniami dzieła 
literackiego, choć w nim pierwotnie nieobecne – może być scenariuszem 
nazywany. Oczywiście, o użytkowym charakterze tekstu i przeznacze-
niu go na potrzeby konkretnej realizacji telewizyjnej świadczy także 
wpisanie tam miejsca na napisy początkowe i końcowe15.

15 Na służebność scenariusza zarówno wobec przyszłej realizacji telewizyj-
nej czy filmowej, jak i pierwowzoru literackiego (jeśli taki w ogóle był) wskazują  
klasyczne już definicje tego gatunku. Zob. np. M. Karpiński: Scenariusz: niedoskonałe 
odbicie filmu. O sztuce scenariusza filmowego. Kraków 2004; M. Hendrykowski: Scena-
riusz filmowy. Teoria i praktyka. Poznań 2017.
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Oko kamery
We wrocławskim Archiwum Władysława Terleckiego znajdują się 
wydruki komputerowe zatytułowane Kuzyni, powstałe w latach dzie-
więćdziesiątych16. Jest to tekst rozpisany na dialogi w dwóch wersjach: 
z didaskaliami i bez nich. Pierwsza część dialogów prawie dokładnie 
pokrywa się z tekstem znanym jako dramat radiowy17, napisanym 
przez Terleckiego w latach sześćdziesiątych: jego bohaterem jest czło-
wiek oskarżony tuż po wojnie o przywłaszczenie mienia żydowskiego. 
Oskarżony powołuje się na pokrewieństwo z ofiarami Holocaustu, ale 
jego opowieści nie wydają się wiarygodne. Dramat radiowy w całości 
utrzymany był w konwencji groteski, zaś wypowiadane kwestie dema-
skowały samego mówiącego jako kłamcę i uzurpatora. Tekst powstały 
trzydzieści lat później wytraca te właściwości18.

Obie niepublikowane wersje z archiwum, ta z didaskaliami i ta bez 
nich, zbudowane są z trzech części nazwanych sądami: pierwszym, 
drugim (apelacyjnym) i trzecim (ostatecznym). Wersja bez didaskaliów 
jest wcześniejsza, robocza – autor robił na wydruku poprawki. Brak 
didaskaliów powoduje, że jest niepełna, jej status i przynależność ga-
tunkowa są niejasne. Rzecz ma się zupełnie inaczej w wersji z didaska-
liami. Na wydruku są już nieliczne odręcznie naniesione wskazówki 
dotyczące przeniesienia poszczególnych zdań w inne miejsce tekstu, 
pojawiają się także bardzo obszerne didaskalia, nie pozostawiające 
wątpliwości, że mamy do czynienia z medium telewizyjnym. Tekst roz-
poczyna się uwagami o charakterze techniczno-realizatorskim, które 

16 W. Terlecki: Kuzyni [wydruki komputerowe]. Archiwum Władysława Terlec- 
kiego, Ossolineum, akc. 98/2007/2; wszystkie cytaty z Kuzynów w tekście pochodzą 
z tego źródła. 

17 Pierwodruk Idem: Kuzyni. „Dialog” 1966, nr 8. Dramat radiowy z kolei po-
wstał na kanwie opowiadania drukowanego w zbiorze Idem: Sezon w pełni. Opowia-
dania. Warszawa 1966.

18 W moich rozważaniach zatrzymuję się jedynie na specyfice didaskaliów do 
Kuzynów. Pełną interpretację tego utworu zaproponowałam w tekście: A. Kramkow-
ska-Dąbrowska: O kilku warstwach zapomnienia – na przykładzie twórczości Władysława 
Terleckiego. W: Dramaty zapomniane – niedoczytane – pominięte. (Re)interpretacje. Red. 
M.J. Olszewska, A. Skórzewska-Skowron. Warszawa 2018.
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następnie przechodzą w klasyczne wskazówki odautorskie, lokalizujące 
scenę i opisujące wygląd oraz zachowanie bohatera:

1.  Wszystkie kwestie w sztuce wypowiadane przez Sędziów i Obrońcę 
padają z OFF-u – na ekranie widzimy tylko OSKARŻONEGO.

2.  W trakcie monologów OSKARŻONEGO pojawiają się czasem czarno-
-białe archiwalia z lat trzydziestych oraz panoramy kamery po zdję-
ciach z epoki filmowane na płynnych dojazdach aż do szczegółu, aż do 
rozmycia obrazu.

***
Pusta sala sądowa. Za barierką, przy pulpicie dla oskarżonego, stoi 

ok. 50-letni mężczyzna. Ubiór wskazuje na lata 60-te. […] Światła na sali 
sądowej są wygaszone. Przez okno wpada ukośne światło zmierzchu.

Oskarżony przygląda się z uwagą promieniom słońca na pulpicie, 
wsuwa ostrożnie rękę w światło i nagle cofa. […] W tym czasie z OFF-u roz-
lega się głos SĘDZIEGO.

Można by zatem sądzić, że mamy do czynienia z dramatem, jedynie na 
początku zaopatrzonym w uwagi charakterystyczne dla scenariusza. W ko-
lejnych jednak partiach tekstu odautorskiego te uwagi quasi-scenariuszowe 
i didaskalia dramatyczne łączą się. Dokładnie opisywany jest ruch kamery: 

Kamera panoramuje zdjęcie letniska; ganek, światło w oknie, czyjeś zdjęcie, 
przechodzi ze zdjęcia na zdjęcie, zahacza o kawałek sukna […]. Pod koniec 
monologu rozszerza nieco kąt widzenia i widzimy, że rozrzucone zdjęcia 
na stole wypadły z tomów akt. W kadr wchodzi ręka Sędziego – pomar-
szczona ręka starca, postukująca niecierpliwie w takt wypowiedzi […].

Wiele uwagi poświęca autor temu, aby za pośrednictwem kamery 
właściwie ukazać twarz Oskarżonego:

Z ciemności wyłania się twarz Oskarżonego oświetlona plamą porannego 
słońca. Kamera odjeżdża i widzimy, że OSKARŻONY jest stary. Siedzi 
w fotelu, z nogami owiniętymi kocem. Znajdujemy się w mieszkaniu na 
poddaszu. Jest biednie i pusto.

Tekst zamknięty jest takim oto opisem: „OSKARŻONY robi krok 
do przodu i znika w świetle, rozjaśniony, pusty ekran. Kamera pano-
ramuje, odwraca się za OSKARŻONYM i widzimy jego nieruchomą 
sylwetkę odpływającą w światło”. Filmowy język techniczny miesza się 
tu z pięknymi, poetyckimi frazami, by coraz bardziej im ustępować, 
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poddawać się regułom literackim. Od początku opis usytuowania 
kamery czy rodzaju kadrowania jest uzupełniany tym, co ma być 
widoczne. Zwróćmy jednak uwagę, że autor posługuje się formami 
pierwszej osoby liczby mnogiej czasu teraźniejszego, pisze: „widzimy”. 
Nie używa formy bezosobowej: „widać”; nie odsyła także do efektu 
przyszłej realizacji: „kamera panoramuje i dzięki temu będzie widać”. 
Terlecki prowadzi swoją opowieść w czasie teraźniejszym, łącząc czas 
pisania z czasem odbioru – czasem lektury! Co więcej, nawiązuje więź 
ze swoim czytelnikiem: wspólnie z nim, oczyma wyobraźni, ogląda 
projektowany obraz. Tym samym otrzymujemy bardzo wyraźną 
wskazówkę, że nie mamy do czynienia z dokumentem technicznym, 
mającym dać zarys przyszłego dzieła oraz instruować poszczególnych 
członków ekipy filmowej o ich zadaniach. Dzieło to bowiem konkrety-
zuje się tu i teraz, w akcie lektury19. 

Opisywana w didaskaliach kamera pełni rolę szczególną. Nie tylko 
kadruje i panoramuje, ale – co widzieliśmy w zakończeniu sztuki – jak 
człowiek odwraca się za odchodzącym w stronę światłości Oskarżonym. 
Jej zagadkowa antropomorfizacja sięga jednak o wiele dalej.

Jak już wspominałam, w opowiadaniu i dramacie radiowym 
mieliśmy do czynienia z groteskowymi, wręcz absurdalnymi wypo-
wiedziami Oskarżonego, powołującego się na nieżyjących znajomych, 
spalone zdjęcia, nieistniejące miejsca. W Kuzynach z lat dziewięćdzie-
siątych, gdy Oskarżony mówi o dowodach, w których istnienie nie 
jesteśmy w stanie uwierzyć, kamera pokazuje je wszystkie po kolei. 
Zdjęcia, okazuje się, istnieją, tylko wypadły z akt, a miejsca zostały 
uwiecznione na filmach. Twarz Oskarżonego, kiedy jest obserwowana 
przez kamerę, rozjaśnia się światłem słonecznym, promienie słońca 
tańczą na jego rękach. Wreszcie – widziany okiem kamery – Oskarżony 
odchodzi w światłość. Kamera pokazuje bohatera zupełnie inaczej, niż 
wynikałoby to z tekstu – zarówno wcześniejszego opowiadania, dra-

19 Rozumiem tutaj akt lektury w sposób klasyczny, za Romanem Ingardenem. 
Zob. R. Ingarden: O poznawaniu dzieła literackiego. W: Idem: Studia z estetyki. T. 1. War-
szawa 1966.
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matu radiowego, jaki omawianego wcześniej pierwszego wydruku bez 
didaskaliów. Spojrzenie kamery jest spojrzeniem obcym, postępującym 
wbrew znaczeniom wynikającym z tekstu, prezentującym świat przed-
stawiony tekstu w odwróconej optyce. To, co wydawało się kłamstwem, 
pod okiem kamery okazuje się prawdą. Ten zaś, który był uznawany 
za oszusta i matacza, opromieniony zostaje blaskiem porannego słońca, 
wreszcie odchodzi w światłość.

Relacja między obrazem z kamery a kwestiami bohaterów jest 
zatem zupełnie inna niż w przypadku scenariusza spektaklu telewizyj-
nego Dwie głowy ptaka, gdzie wprowadzone ujęcia filmowe wpisywały 
się w znaczenia dramatu. Jeśli uznawać tekst Kuzynów z archiwum Ter-
leckiego za scenariusz, byłaby to autoadaptacja przeciw adaptowanemu 
własnemu tekstowi literackiemu. O wiele bardziej prawdopodobna jest 
jednak teza, że mamy tu do czynienia z pracą nad osobnym dziełem – 
dramatem telewizyjnym. 

Didaskalia wprowadzone do nowego tekstu ustanawiają kamerę 
jako nowe spojrzenie na bohatera sztuki i opisywane przez niego zda-
rzenia z przeszłości. Obraz pokazywany przez kamerę kłóci się z tym, 
co bez jej spojrzenia wydawało się dobrze ugruntowanymi w tekście 
znaczeniami. Didaskalia i uwagi techniczne czytane z dialogami 
i monologami głównego bohatera składają się na nową całość. Terlecki 
powrócił do Kuzynów po trzydziestu latach i wtedy pod jego piórem 
tekst ów przerodził się z groteskowego zeznania fantasty-oszusta 
w niepokojącą opowieść o metafizycznej winie człowieka ocalonego 
z Zagłady. To odwracające znaczenia spojrzenie kamery można utożsa-
miać ze spojrzeniem autora, który po latach zaczyna zupełnie inaczej 
postrzegać swojego bohatera i jego historię.

Didaskalia dopisane do Kuzynów nie są więc jedynie opisem autor-
skiej koncepcji spektaklu telewizyjnego, lecz zupełnie nową wizją stwo-
rzonego wcześniej świata przedstawionego. Obecną w nich kamerę, jej 
ruch, pokazywane przez nią obiekty, należy przy tym rozumieć jako 
integralną część na nowo wykreowanego świata przedstawionego 
dramatu. Co więcej, sensy tej nowej całości dostępne są od razu, już 
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w lekturze – nie potrzebują aktualizować się w spektaklu telewizyjnym. 
Projekt ten bowiem jest wpisany w tekst dramatu tak, jak w dramat 
sceniczny autorzy wpisują swoją wizję spektaklu. Nie jest to zatem tekst 
służebny wobec przyszłej realizacji, ale sam w sobie zawierający pełnię 
znaczeń. Dlatego można go nazwać dramatem, a nie scenariuszem, 
a na dodatek – dramatem telewizyjnym, ponieważ istota telewizyjności 
(obraz rejestrowany przez kamerę) jest niezbywalnym składnikiem 
znaczeń tego tekstu. Co więcej, autor buduje napięcie między tym, co 
jest mówione, a tym, co jest rejestrowane przez kamerę. Z tego przeciw-
stawienia wyłania się globalny sens dramatu.

Definicje i współczesne przykłady
Pojęcie „dramat telewizyjny” nie jest nowe: w 1982 roku Jan Trzynadlow-
ski postulował – widząc rozwijającą się działalność Teatru Telewizji – 
utworzenie takiej nazwy dla „sztuk pomyślanych (skonstruowanych) 
wyłącznie dla […] małego ekranu”20. Sekcja polska Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych w swoim słowniczku interneto-
wym podaje definicję dramatu telewizyjnego, jako „dramatu pisanego 
z uwzględnieniem specyficznej techniki telewizyjnej (możliwość 
montażu filmowego, efektów elektronicznych itp.), przeznaczonego do 
realizacji na małym ekranie”21. 

To lapidarne wyjaśnienie niewątpliwie oddaje istotę tego gatunku. 
Wymaga jednak szerszych, opisowych dopowiedzeń, ponieważ jesteś- 
my w stanie od razu stwierdzić, że nie może chodzić tylko o posłużenie 
się przez autora zewnętrznymi wobec tekstu – a więc tylko powierz-
chownie współgrającymi z jego znaczeniami – środkami filmowymi czy 
nowinkami technicznymi. Z dotychczasowych rozważań nad utworami 
Terleckiego wyłania się zarys doprecyzowanej definicji gatunku, jakim 
jest dramat telewizyjny. Byłby to taki utwór literacki, w którym zdoby-
cze technologiczne filmu oraz elementy wypracowanej już, różnorodnej 

20 J. Trzynadlowski: Teatr „prawdziwy” a teatr telewizji…, s. 330.
21 Definicja wraz z opisem dostępne na stronie: http://www.aict.art.pl/slownik/

dramat-telewizyjny/ [dostęp: 15.07.2019].



Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska172   

konwencji teatru telewizji stają się niezbywalną, znaczeniotwórczą 
składową tekstu. 

Nie wystarczy bowiem stwierdzić, że w didaskaliach pojawiają się 
instrukcje co do ustawienia bądź ruchu kamery czy opisy stylizacji 
ujęć. W takiej sytuacji bowiem możemy mieć przecież do czynienia ze 
scenariuszem. Albo, przeciwnie – uznając informacje odautorskie o cha-
rakterze realizacyjnym za wskazówki techniczne, zewnętrzne wobec 
tekstu – możemy dramat literacki uznać za scenariusz. Potrzebna jest 
więc interpretacja nakierowana na wyłonienie sposobu funkcjonowania 
„telewizyjności” w utworze. Przykładem niech będzie utwór Chciałam 
ci tylko powiedzieć Małgorzaty Imielskiej, mimo że został on sklasyfi-
kowany przez autorkę jako „scenariusz spektaklu telewizyjnego”22. 
Warto zauważyć, że w tym tekście najwięcej informacji o tym, co ma 
się pojawić na ekranie, dotyczy ekranu telewizora, na którym bohaterka 
ogląda pamiątkową kasetę VHS. Opisywany obraz stanowi więc część 
świata przedstawionego, a nie projekt ukazania tego świata. Świat 
przedstawiony tego utworu jest bowiem rozpięty między oglądaniem 
przez bohaterkę nagrania VHS a sytuacją jego nagrywania.

Zauważmy, że dramat jest tekstem literackim pozostawiającym 
pewne miejsca niedookreślone, które mogą być realizowane w różny 
sposób, umożliwiając aktualizowanie się tekstu w wielu realizacjach, 
często do siebie niepodobnych. O zakwalifikowaniu Chciałam ci tylko 
powiedzieć jako scenariusza mogła zdecydować precyzja, z jaką świat 
przedstawiony w utworze jest wykreowany, co z kolei może sugerować 
jednorazowość tego projektu (co jest jedną z głównych cech scenariusza 
jako tekstu użytkowego). Trop taki jest jednak dość mylący, zwłaszcza, 
że teksty nazywane zwykle scenariuszami literackimi lub nowelami 
filmowymi nie opierają się wcale na szczegółowości.

Nie o stopień szczegółowości tu bowiem chodzi, a uczynienie z ele-
mentów opisu języka filmowego chwytów literackich, które staną się 

22 M. Imielska: Chciałam ci tylko powiedzieć. Scenariusz spektaklu telewizyjnego. 
„Dialog” 2002, nr 5–6.
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niezbywalną częścią dzieła literackiego. W sztuce telewizyjnej Marka 
Pruchniewskiego Łucja i jej dzieci23 istotna jest gra konwencją filmu 
dokumentalnego, osadzenie akcji w kluczowych dla społeczności wiej-
skiej miejscach – domu z podwórzem, przydrożnej kapliczce i kościele –  
co w realizacji telewizyjnej implikuje konieczność ukonkretnienia tych 
miejsc, nagrania ujęć w plenerze. Ostatnie didaskalia, opisujące ruch 
kamery i pokazywany przez nią obraz, są pointą całego spektaklu: 
„Kamera oddala się. Obejmuje coraz większą przestrzeń. Widać zakręt 
drogi, domy, przystanek, figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem, wieżę 
kościoła, las”24. To panoramiczne ujęcie rozciąga dramat Łucji na całą 
społeczność, nie izoluje jej losu, wręcz przeciwnie – sugeruje możliwość 
jego powtarzalności.

Spektakl telewizyjny Łucja i jej dzieci otrzymał Grand Prix na 
festiwalu Dwa Teatry, zaś Marek Pruchniewski został nagrodzony za 
tekst. Pisarz niedługo później napisał swój dramat o Łucji jeszcze raz, 
tym razem przeznaczając go do realizacji teatralnej. Nie ma tu już ujęć 
plenerowych, ale pozostają – jedynie zasygnalizowane – najważniejsze 
miejsca, w których rozgrywają się sceny: wiejski dom, podwórze, teren 
wokół figury Matki Boskiej, mieszkanie przyjaciółki. W zakończeniu 
brak już panoramicznego ujęcia wsi – całość kończy się pytaniem 
Księdza: „Dlaczego nikt mi nie powiedział?” i didaskaliami: „Nikt nie 
odpowiada”25. Zamiast epickiej panoramy – dramatyczne milczenie. 
Cisza ta przenosi zadane pytanie na publiczność, oglądającą spektakl, 
lub czytelnika, pochylonego nad tą wersją dramatu.

Łatwość częstej zmiany pleneru to możliwość techniczna, która 
jednak wcale nie musi wpływać na sensy utworu lub może je tylko 
nieznacznie rozszerzać. Chciałam natomiast zwrócić uwagę na pewien 
aspekt jej wykorzystania w tekstach dramatycznych, wynikający 

23 M. Pruchniewski: Łucja i jej dzieci. W: Pokolenie porno i inne niesmaczne utwory 
teatralne: antologia najnowszego dramatu polskiego. Wybór: R. Pawłowski. Kraków 2004.

24 Ibidem, s. 241.
25 M. Pruchniewski: Łucja i jej dzieci. W: Trans/formacja. Dramat polski po 1989 

roku. Antologia. T. 2. Wybór i wstęp: J. Kopciński. Warszawa 2013.
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wprawdzie z technicznych zdobyczy filmu i telewizji, ale związany 
bezpośrednio z utrwaleniem się sposobu percepcji ruchomego obrazu 
przez widzów. Jest to możliwość nie tylko płynnego zmieniania miejsca 
akcji, ale także przenoszenia jej w czasie. Dzięki montażowi, efektom 
dźwiękowym (to z kolei zabieg często stosowany w radiu) widzowie 
bardzo łatwo odnajdują się w tej konwencji. Jest ona o wiele bardziej 
czytelna i mniej wymagająca niż w teatrze, a opiera się na podobnym 
efekcie jak w radiu. To dlatego dramat Krzysztofa Bizia Fotoplastikon, 
napisany pierwotnie dla radia, mógł stać się literacką podstawą dla 
spektaklu Teatru Telewizji26. W Fotoplastikonie zmienną jest czas: w tym 
samym mieszkaniu, na przestrzeni stu lat, ukazano losy wielu osób. 

Najbardziej spektakularny przykład wykorzystania tej szczególnej 
właściwości obrazu telewizyjnego, jaką jest elastyczność czasoprze-
strzenna, stanowi Falowiec Moniki Milewskiej27, będący udramatyzo-
waną wersją jej powieści. Autorka w swoim dramacie telewizyjnym 
zagina czasoprzestrzeń: bohater przechodząc między mieszkaniami 
tego samego bloku przenosi się w czasie, same zaś mieszkania także 
się zmieniają. Tylko jego lokum pozostaje niezmienne, jakby nie pod-
dające się upływowi czasu. Podobnie jak w Fotoplastikonie, niezwykła 
właściwość obrazu telewizyjnego stanowi oś konstrukcyjną dramatu, 
siłę napędową jego akcji i siedlisko znaczeń. 

Przykłady można by mnożyć, zwłaszcza jeśli rozszerzylibyśmy 
zmienność czasoprzestrzenną o możliwości ukazywania różnych 
przestrzeni mentalnych, snów czy wyobrażeń. Warto jednak wspo-
mnieć sztukę, podobnie jak Falowiec nagrodzoną i zrealizowaną przez 
Teatrotekę: Wasza Wysokość Anny Wakulik w reżyserii Agnieszki 
Smoczyńskiej. Nie sposób także nie przywołać – i choć pokrótce nie 
omówić – dramatu Dwadrzewko Lidii Amejko28. To dzięki wpisanej 

26 Tekst nie był publikowany. Spektakl w reżyserii Piotra Łazarkiewicza miał 
premierę w 2005 roku.

27 Tekst, nagrodzony w 2019 roku na festiwalu „Teatroteka Fest”, nie był pub-
likowany.

28 L. Amejko: Dwadrzewko. Sztuka telewizyjna. „Dialog” 1996, nr 5–6.
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w tekst technice telewizyjnej możliwe staje się symultaniczne ukazywa-
nie w jednym wrocławskim domu życia dwóch rodzin: tej współczes-
nej, osiedlonej po wojnie, oraz tej zamieszkującej dom w przeszłości. 
Montaż telewizyjny pozwala na nałożenie na siebie dwóch obrazów 
tak, aby oba były rozpoznawalne, a jednocześnie można było odczuć, 
że pochodzą z różnych porządków czasowych. W lekturze opis tego 
zabiegu oznacza coś zupełnie innego niż gdybyśmy czytali o wyob-
rażeniu współistnienia tych dwóch porządków. Mamy tu bowiem do 
czynienia ze swoistą realnością jednoczesnego doświadczenia świata 
teraźniejszego i tego z przeszłości, ukazywanego za pośrednictwem 
medium telewizyjnego29. Techniczna sztuczka umożliwia zatem 
wyrażenie podstawowego sensu utworu: ukazania niemal dotykalnej 
obecności zmarłych w świadomości (a nawet nieświadomości) ludzi 
żyjących. Telewizyjność scala więc w dramacie dwa światy: materialny 
i duchowy. Tak naprawdę jednak, pisząc o sztuce Amejko, należałoby 
zacząć od tego, że kamera w jej utworze jest nawet pewnym gadżetem, 
służącym kreacyjnej zabawie. Już na samym początku pomaga autorce 
zrealizować żartobliwy koncept (w tonacji czarnego humoru), który ma 
pokazać największe niepokoje wewnętrzne bohatera. Oto bowiem ka-
mera – niczym sonda – wdziera się siłą do gardła Mężczyzny i wyzwala 
opowieść o jego przeszłości. Nie jest więc przypadkiem, że swojemu 
tekstowi Amejko nadała podtytuł „sztuka telewizyjna”.

Ciekawym polem do obserwacji są także dramaty nagradzane na 
festiwalu Dwa Teatry – jury już od drugiej edycji konkursu przyznaje 
nagrody za utwory dramatyczne będące podstawą dla realizacji tele-
wizyjnej. Jednak, o czym warto pamiętać, wiele wyróżnionych tekstów 
jest dramatami, które nie noszą epitetu „telewizyjne”, ponieważ są tak 
skonstruowane, że bez szczególnych zabiegów adaptacyjnych mogą 
być realizowane zarówno w telewizji, jak i na scenie. Interesujący jest 
także przykład Walizki Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk, z sukcesami 

29 W tym kontekście słowo „medium” zaczyna zbliżać się do znaczenia po-
pularnego zwłaszcza pod koniec XIX wieku, kiedy określano w ten sposób osobę 
pośredniczącą w nadprzyrodzonych kontaktach ze zmarłymi.
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wystawianej na deskach teatralnych, a mieszczącej w sobie i żywioł 
telewizji, i radia (nagrodzonej zarówno w kategorii radiowej, jak i te-
lewizyjnej w tym samym konkursie w 2015 roku)30. Są wreszcie (tamże 
nagradzane) dramaty, które na pierwszy rzut oka nie wyróżniają się 
„telewizyjnością”, jednakże – po uruchomieniu lektury ukierunkowanej 
na wyłonienie wizji spektaklu telewizyjnego zawartej w tekście – ujaw-
niają nowe sensy.

Warto w tym miejscu zatrzymać się przy nagrodzonym w 2018 
roku Marszałku Wojciecha Tomczyka31. Bardzo istotnym elementem tego 
utworu są lustra stanowiące nie tylko wystrój wnętrz, ale ogniskujące 
spojrzenia bohaterów dramatu. Lustra, a także ekrany – jako motywy 
często występujące w dramacie współczesnym i teatrze – doczekały 
się monografii autorstwa Moniki Błaszczak32. Lustra w dramacie Tom-
czyka poddają się dobrze tradycyjnym interpretacjom oraz tropom 
podpowiadanym przez autorkę książki. Jeśli jednak będziemy czytać 
Marszałka jako dramat telewizyjny, to znaczy – na przykład – będziemy 
rozpatrywać lustra jako część scenografii, poddawanej pracy kamery, 
odnajdziemy w tekście nowe znaczenia.

Zupełnie inaczej bowiem rozumiemy postać przeglądającą się 
w lustrze, jeśli spektakl ma się rozgrywać na deskach teatralnych, 
a inaczej – jeśli mamy zobaczyć taką scenę za pośrednictwem ka-
mery. W pierwszym przypadku obserwujemy bowiem gest przeglą-
dania się w lustrze, w drugim – mamy szansę ujrzeć ten sam obraz, 
widziany w lustrze przez bohatera. Jednocześnie możemy obserwować 
aktora grającego z własnym odbiciem – oglądając jego twarz jako obli-
cze postaci oraz doskonale widząc reakcję aktora na to, co on sam widzi 
w lustrze. W realizacji telewizyjnej lustrzany obraz może wypełnić cały 
kadr albo tylko jego część, ukazać widzowi to samo, co widzi postać, 

30 Zob. interpretacje tego dramatu: A.R. Burzyńska: Usłyszeć Zagładę. Słuchowi-
ska Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk i Zofii Posmysz. W: Świat (w) polskiej dramaturgii naj-
nowszej. Red. J. Kopciński. Warszawa 2016; A. Kramkowska-Dąbrowska: Nostalgiczne 
pudełko. Paradoks radia jako reliktu przeszłości w dramaturgii ostatnich lat, ibidem. 

31 W. Tomczyk: Marszałek. W: Idem: Dramaty. Warszawa 2018.
32 M. Błaszczak: Ekrany i lustra w polskim dramacie współczesnym. Poznań 2009.
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lub postawić widza w roli podglądającego. W dramacie Tomczyka bo-
haterowie obserwują w lustrach samych siebie lub inne postaci, czasem 
dostrzegają w lustrze przedmiot, który mają za sobą. Dramatopisarz 
prowadzi grę odbić, krzyżowania spojrzeń, zwielokrotniania postaci, 
gestów autokreacji i samokontroli, a gra ta w takim natężeniu wydaje 
się niemożliwa w teatrze. Można ją rozpoznać w czasie lektury oraz 
podczas oglądania spektaklu telewizyjnego. Warto przy tym podkreś- 
lić, że reżyser realizacji w Teatrze Telewizji wziął udział w tej grze, 
grając jednocześnie z tekstem: nie wykorzystał wprawdzie wszystkich 
pomysłów Tomczyka, ale jednocześnie wprowadził własne, jeszcze 
bardziej multiplikując kombinację spojrzeń i ich odbić33. 

Gatunek jako punkt wyjścia interpretacji
Dotychczasowe rozważania prowadzą do bardzo prostej konkluzji: 
warunkiem koniecznym dramatu telewizyjnego jest taka obecność 
w tekście specyficznych elementów techniki filmowej i telewizyjnej, aby 
stały się one integralną częścią znaczeń utworu. Zantropomorfizowane 
oko kamery (czasem „nieposłuszne” wobec kwestii wypowiadanych 
przez bohaterów), „znaczące” plenery, telewizyjne efekty zmienności 
czasowej i przestrzennej, obrazy telewizyjne oglądane przez bohaterów, 
wreszcie znane rekwizyty teatralne widziane w nowy, zapośredni-
czony przez kamerę sposób – to tylko niektóre przykłady telewizyjnych 
technikaliów, pod piórem utalentowanych pisarzy zyskujących rangę 
chwytów literackich.

Ostatnim – i najważniejszym – wnioskiem niech okaże się jednak 
ten: w szukaniu cech „telewizyjności” w dramatach nie chodzi tak 
naprawdę o ścisłość definicji, ale o poszerzenie pola interpretacji i uru-
chomienie znaczeń dzieła, które bez tego dookreślenia gatunkowego 
mogą pozostać nierozpoznane.

33 Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy Adam Woronowicz grający Bartla 
stwierdza: „Nawet się dziś nie ogoliłem” i markuje spojrzenie w lustro, które nie 
jest jednak pokazane widzowi telewizyjnemu. Spektakl w reżyserii Krzysztofa Lan-
ga miał premierę w Teatrze Telewizji w 2017 roku.
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Drama and screenplay or television drama?  
From Władysław Terlecki to 21st-century creators
Summar y
The main purpose of this article is to identify the most important features of 
television drama as a literary genre. The author first considers the differences 
between a drama written for television and a screenplay. Then she describes 
how television props and the achievements of the cinematic art can function 
in dramas as specific literary tricks and thus become an inseparable, meaning-
-creating part of the world presented in television dramas. The basis for con-
sideration is the work of Władysław Terlecki, primarily his drama Two Heads 
of a Bird and an unpublished and unrealized version of his drama Cousins.  
On the other hand, the works of Wojciech Tomczyk, Marek Pruchniewski, Lidia 
Amejko, Krzysztof Bizia and Monika Milewska, among others, were used as 
examples of contemporary “televisionness” of dramatic texts. 
Keywords: television drama, Television Theatre, screenplay, Władysław Terlecki 

Drama und Drehbuch oder Fernsehdrama? 
Von Władysław Terlecki bis zu den Autoren des 21. Jahrhunderts
Zusammen fassu ng
Das Hauptziel des vorliegenden Artikels ist es, die wichtigsten Merkmale 
des Fernsehdramas als literarischer Gattung zu definieren. Der Autor nimmt 
zuallererst die Unterschiede zwischen einem für das Fernsehen geschriebenen 
Drama und einem Drehbuch unter die Lupe. Danach wird erläutert, wie die 
im Fernsehen eingesetzten Requisiten und die Techniken der Filmkunst als 
spezifische literarische Kunstgriffe in Dramen funktionieren können und somit 
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zu einem untrennbaren, bedeutungstragenden Bestandteil der dargestellten 
Welt eines Fernsehdramas werden. Die Grundlage der Betrachtungen bildet 
das Schaffen von Władysław Terlecki, vor allem sein Drama Dwie głowy ptaka 
[Zwei Vogelsköpfe] sowie die weder veröffentlichte noch aufgeführte Fassung 
seines Dramas Kuzyni [Die Vettern]. Als Beispiele für die zeitgenössische 
„Fernsehhaftigkeit“ dramatischer Texte werden u.a. die Werke von Wojciech 
Tomczyk, Marek Pruchniewski, Lidia Amejko, Krzysztof Bizia und Monika 
Milewska angeführt.
Schlüsselwörter: Fernsehdrama, Teatr Telewizji [Fernsehtheater], Drehbuch, 
Władysław Terlecki

Dramat i scenariusz czy dramat telewizyjny? 
Od Władysława Terleckiego do twórców XXI wieku
St reszczen ie
Głównym celem artykułu jest wyłonienie najważniejszych cech dramatu 
telewizyjnego jako gatunku literackiego. Autorka rozważa najpierw różnice 
między dramatem pisanym na potrzeby telewizji a scenariuszem. Następnie 
opisuje, w jaki sposób rekwizyty telewizyjne oraz zdobycze sztuki filmowej 
mogą funkcjonować w dramatach jako specyficzne chwyty literackie, a tym 
samym stają się nierozerwalną, znaczeniotwórczą częścią świata przedsta-
wionego dramatów telewizyjnych. Podstawą do rozważań jest twórczość 
Władysława Terleckiego, przede wszystkim jego dramat Dwie głowy ptaka 
oraz niepublikowana i niezrealizowana wersja dramatu Kuzyni. Natomiast za 
przykłady współcześnie rozumianej „telewizyjności” tekstów dramatycznych 
posłużyły utwory m.in. Wojciecha Tomczyka, Marka Pruchniewskiego, Lidii 
Amejko, Krzysztofa Bizia oraz Moniki Milewskiej. 
Słowa kluczowe: dramat telewizyjny, Teatr Telewizji, scenariusz, Władysław 
Terlecki
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Słowo/obraz/scena 
Intersemiotyczny przekład opowiadania 

Intensamente azules [Intensywnie niebieskie] 
Juana Mayorgi

Zdaniem Julia Cortázara: „Opowiadanie, które ma w nas wywołać 
wrażenie, że przeczytaliśmy opowiadanie warte zapamiętania, warte 
przeczytania, zawsze będzie takim opowiadaniem, które nieuchronnie 
zatrzaskuje się w sobie”1. Idąc tym tropem, postaram się wykazać, 
w jakim stopniu twierdzeniu Cortázara odpowiada utwór Intensamente 
azules [Intensywnie niebieskie] Juana Mayorgi. Można go określić jako 
(filozoficzne) opowiadanie ilustrowane lub opowiadanie fantastyczne. 
Mayorga podjął się także dodatkowego zadania – stał się adaptatorem 
i reżyserem scenicznej wersji swojego utworu. Twórcza adaptacja teks-
tów epickich nie należy we współczesnym teatrze do rzadkości, lecz 
w tym przypadku pozwala na wyróżnienie kolejnej fazy przekładu 
intersemiotycznego2, któremu podlega opowiadanie Mayorgi. Najpierw 
słowo zostaje wyrażone poprzez cykl obrazów-ilustracji, a następnie 
przepisane na audiowizualny język sceny. W niniejszym artykule 
przyjrzymy się strukturze i metodom kolejnych przepisywań. 

1 J. Cortázar: O literaturze. Wykłady w Berkeley, 1980. Przeł. I. Krupecka. Gdańsk 
2016, s. 27. 

2 Według klasycznej definicji Romana Jakobsona „Przekład intersemiotyczny 
lub transmutacja (transmutation) stanowi interpretację znaków językowych za po-
mocą znaków pozajęzykowych systemów znakowych”. R. Jakobson: O językoznaw-
czych aspektach przekładu. Przeł. L. Pszczołowska. W: Idem: W poszukiwaniu istoty języ-
ka. Wybór pism. Red. M.R. Mayenowa. Warszawa 1989, s. 373.
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1
Od momentu swego debiutu w roku 1989 do dnia dzisiejszego – czyli 
w ciągu trzech dekad – Juan Mayorga napisał blisko czterdzieści pełno-
spektaklowych utworów, wśród których dominują trzy typy: dramaty 
historyczne, dramaty filozoficzne i dramaty współczesne podejmujące 
zagadnienia ważkie społecznie, takie jak emigracja czy terroryzm. 
Rodowód jednej tylko sztuki ma związek z biografią hiszpańskiego 
autora – w utworze El chico de la última fila [Chłopiec z ostatniej ławki] 
udramatyzował pomysł, który podsunął mu pewien uczeń. Było to 
przed wieloma laty, gdy Mayorga, z wykształcenia filozof i matematyk, 
prowadził lekcje matematyki w jednym z madryckich liceów. 

W roku 2017 ukazał się utwór odmienny od całej dotychczasowej 
twórczości Mayorgi: Intensamente azules – opowiadanie komediowe o cha-
rakterze stricte autobiograficznym (lub mające sprawiać takie wrażenie). 
Jego genezą jest anegdota z życia prywatnego Mayorgi, którą pozwolę so-
bie przytoczyć: przed kilkoma laty, w czasie Wielkiego Tygodnia, drama-
topisarz wybrał się z rodziną do Andaluzji. Na początku podróży stłukły 
mu się jego zwyczajne okulary i – nie mając innego wyjścia – włożył ko-
rekcyjne okulary pływackie w kolorze niebieskim, które jakiś czas wcześ-
niej dostał od dzieci na urodziny i akurat miał je ze sobą. Kiedy poszedł 
do optyka z nadzieją, że uda mu się rozwiązać problem w ciągu kilku 
godzin, usłyszał, że nie ma na to szans aż do końca Świąt Wielkanocnych 
i przez tydzień musi używać niebieskich okularów pływackich. Tak też 
uczynił. Dramatopisarz-krótkowidz usprawiedliwiająco wyjaśnia, że jego 
jedynym celem było zachowanie cielesnej integralności: „Zrobiłem to bez 
żadnej chęci prowokowania, po prostu nie było innego sposobu, abym 
nie rozbił sobie głowy. Mam pięć dioptrii w każdym oku” – powiedział 
w jednym z wywiadów3. Właśnie w ciągu tego niezwykłego tygodnia 
narodził się pomysł napisania Intensamente azules.

3 F. Elidrissi: „Intensamente azules”, las gafas de Juan Mayorga. „El Mundo” 
15.01.2019, https://www.elmundo.es/madrid/2019/01/15/5c3cdf53fc6c833e228b4697.html  
[dostęp: 14.04.2019]. Ten i wszystkie pozostałe cytaty z języka hiszpańskiego w tłu-
maczeniu autorki artykułu. 
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W utworze Mayorgi obecna jest idea fantastyczności, tak jak 
ją ujmuje Julio Cortázar w wykładzie zatytułowanym Opowiadanie 
fantastyczne I: Czas: „[…] fantastyczność nigdy nie wydawała mi się 
fantastycznością, tylko jedną z możliwości i twarzy, jakie może ukazać 
nam rzeczywistość, jeśli z jakiegoś bezpośredniego lub pośredniego 
powodu zdołamy otworzyć się na to, co nieprzewidziane”4. Mayorga 
tak właśnie postępuje. Skoro nie może używać zwyczajnych szkieł, nosi 
niebieskie okulary pływackie jakby nigdy nic i rejestruje zmiany, jakie 
jego postępowanie przynosi. Początek tej historii ma pewien pozór 
prawdopodobieństwa, a sam dramatopisarz opowiadał ją w trakcie 
wywiadów telewizyjnych z kamienną twarzą. Zmianie rekwizytów 
optycznych towarzyszy jednak szereg o wiele mniej prawdopodobnych 
zdarzeń i dość szybko dochodzimy do przypuszczenia, że cała historia 
została przez Mayorgę wymyślona i skonstruowana z dużą precyzją. 
Podobnie jak w kilku swoich dramatach5, autor prowadzi z czytelnikiem 
grę i zachęca go do samodzielnej oceny zdarzeń. Warto podkreślić, że 
fantastyczność pojawia się już w drugim akapicie opowiadania:

Tego ranka, gdy się zbudziłem, zobaczyłem, że moje okulary są 
stłuczone i włożyłem okulary pływackie. Spędziłem dzień czytając Don 
Kichota. Zrozumiałem rzeczy, których nie rozumiałem nigdy wcześniej. 
Wszystko, co dotąd przeczytałem, przeczytam raz jeszcze w moich okula-
rach pływackich, począwszy od szkolnego elementarza, na Krytyce czystego 
rozumu skończywszy. Przeczytam książki, których nigdy nie ośmieliłem się 
otworzyć. Będę zgłębiał mechanikę kwantową i teorię względności. 

Przeczytałem w moich okularach pływackich Świat jako wola i przedsta-
wienie Artura Schopenhauera. Zrozumiałem wszystko6.

Niebieskie okulary stają się atrybutem o nadzwyczajnej mocy, re-
flektorem oświetlającym rzeczywistość. Dzięki nim postać będąca alter 
ego Mayorgi widzi świat w nowych barwach (dosłownie i w przenośni), 

4 J. Cortázar: O literaturze…, s. 60.
5 Np. El jardín quemado czy El Cartógrafo. Drugi z utworów (Kartograf), został 

przetłumaczony na język polski przez Martę Jordan i znajduje się w bazie utworów 
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

6 J. Mayorga: Intensamente azules. Segovia 2017, s. 14. 
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jakby oglądała go po raz pierwszy. Przypomina w tym wspomnianego 
w cytacie Don Kichota, który zamiast logicznego porządku rzeczy, 
wybiera własny, alternatywny. Bohater przeżywa także rodzaj podróży 
inicjacyjnej. Alienuje się od rodziny, by poświęcać czas studiom nad 
Schopenhauerem w kręgu nowych znajomych, do których zalicza się 
sam król Hiszpanii. W osobowości bohatera zachodzą zmiany (na 
tyle poważne, że żona wysyła go do terapeuty), zwraca baczną uwagę 
na rzeczy, których przedtem nie dostrzegał, zdobywa wiedzę i nowe 
doświadczenia. W końcu następuje proces reintegracji i powrót prota-
gonisty na łono rodziny. 

Czytelnicy Mayorgi mogą zadać sobie pytanie: czy okulary pływac- 
kie są rodzajem maski? On sam odpowiada, przytaczając zasłyszane 
zdanie, że nos klauna to najmniejsza maska świata; taki drobiazg 
zmienia sposób, w jaki ktoś mówi i chodzi, ale także sposób, w jaki 
postrzegają go inni. Podobnie jest z okularami pływackimi używanymi 
poza pływalnią: „Z jednej strony są maską, z drugiej strony demaskują 
świat” – twierdzi Mayorga7. W swoim opowiadaniu przedstawia skrajne 
reakcje ludzi spotkanych w supermarkecie, w barze czy na klatce 
schodowej8. Jedni się odsuwali, zdezorientowani lub przestraszeni, inni 
podchodzili, aby zapytać, czy nie potrzebuje pomocy. Tych nasz bohater 
bał się najbardziej. Warto dodać, że w jego wypowiedziach – zwłaszcza 
dotyczących relacji z domownikami – jest zawarta duża doza autoironii, 
tak jak we fragmencie: 

Moja najmłodsza córka poprosiła, żebym nie chodził patrzeć jak 
gra [w koszykówkę – K.Ł.] w okularach pływackich. Kiedy próbowałem 
jej wytłumaczyć, że dzięki nim w końcu rozumiem reguły i właściwie 
interpretuję zagrania, odpowiedziała, że mogę oglądać jej grę w okularach 
pływackich wyłącznie wtedy, kiedy nie siedzę razem z innymi rodzicami. 

7 Wątek maski pochodzi z audycji radiowej El Cuentahilos, w której gościli 
Juan Mayorga oraz ilustrator Daniel Montero Galán. Program został wyemitowany 
20.12.2017 w Radiu M21. Podcast jest dostępny w Internecie: https://www.m21radio.
es/player [dostęp: 19.04.2019].

8 Akcja opowiadania rozgrywa się w Madrycie, gdzie Juan Mayorga mieszka 
od urodzenia.
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Moja średnia córka poprosiła, abym nie przychodził na jej ślub, jeśli 
mam zamiar to zrobić w okularach pływackich. „Nie wiedziałem, że masz 
narzeczonego” – odpowiedziałem. „Nie mam. To tylko ostrzeżenie”.

Mój najstarszy syn zaprosił mnie na zebranie, żeby porozmawiać 
„o czymś, co dotyczy nas wszystkich”. Domyślam się, o co chodzi. Mam 
nadzieję, że nie każą mi wybierać9.

Fakt, że uznany i popularny w Hiszpanii dramatopisarz po raz 
pierwszy stworzył autofikcjonalną prozę, nie uszedł uwadze krytyków 
i dziennikarzy. W jednym z wywiadów Mayorga został zapytany 
o powód przejścia od literatury dramatycznej do prozy. Odpowiedział 
w swoim stylu, tj. niejednoznacznie, że tak się może na pozór wydawać, 
jednak dla niego Intensamente azules to utwór, który pragnie być wy-
powiedziany na głos, zaś ilustracje tylko dodatkowo wydobywają jego 
potencjał sceniczny. Dlatego sam autor używa zarówno określenia relato 
(opowiadanie), jak i określenia texto teatral encubierto (ukryty/potencjalny 
tekst teatralny)10. 

Rodzi to podejrzenie, że kwalifikacje gatunkowe utworów nie są dla 
Mayorgi zbyt istotne. Potwierdzenie można znaleźć w tekście pt. Prólogo 
(Prolog), zamieszczonym na stronie internetowej producenta spektaklu 
opartego na Intensamente azules, firmy Entrecajas Producciones: „Bardzo 
szybko poczułem, że ten tekst – dziennik, opowiadanie, komentarz do 
Schopenhauera, poemat lub czymkolwiek on jest i którego biograficzne 
pochodzenie podaje w wątpliwość mój młodszy brat – powinien zostać 
wypowiedziany, przyoblec się w ciało, stać się teatrem”11. Te słowa 
przywodzą na myśl obserwację Stanisława Balbusa, który w szkicu 
Zagłada gatunków napisał: 

Gatunki zanikają, ale gatunki powstają i trwają. Ciągle, z każdym 
nowym utworem i w każdym nowym utworze. Odnosi się wrażenie, że 
nie one mają kłopot z własnymi bezgatunkowymi (a więc jakby z niepra-

 9 J. Mayorga: Intensamente azules…, s. 22.
10 Wypowiedź Mayorgi znalazła się w programie radiowym El Cuentahilos,  

zob. przypis nr 7.
11 J. Mayorga: Prólogo, http://entrecajas.com/obras-en-cartelera/intensamente-azu 

les/prologo/, [dostęp: 22.04.2019].
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wego łoża) narodzinami. I nie ich rodzic – autor. Kłopot należy dopiero do 
(profesjonalnych) odbiorców. A polega na tym, „gdzie to umieścić”, „jak 
to czytać”, w ostateczności więc: „jak zaklasyfikować”? A zatem przede 
wszystkim jest kłopotem badaczy literatury12.

2
Integralną część książkowego wydania Intensamente azules stanowią 
ilustracje Daniela Montero Galána. Dzięki jego twórczemu udziałowi 
dokonuje się pierwsza faza intersemiotycznego przekładu opowiada-
nia Mayorgi – czytelnicy otrzymują „plastyczny ekwiwalent sensów 
konotowanych przez dzieło literackie”13. Związek między dziełem 
literackim i plastycznym zostaje ufundowany w tym przypadku – tak, 
jak w większości utworów ilustrowanych – na łączności treściowej14. 
W artykule Między słowem a obrazem – kiedy rysunek staje się ilustracją 
Anita Wincencjusz-Patyna określa cechy ilustracji przeznaczonych 
dla dorosłych czytelników. Ze strony ilustratora mamy wówczas do 
czynienia „z pozostawianiem odbiorcy szerokiego spectrum możliwości 
odczytania zaproponowanej wizualizacji, z dużą swobodą ekspresji, 
sugestią bardziej niż eksplikacją, impresją raczej aniżeli konkretyzacją, 
z poszerzaniem pola semantycznego i interpretacyjnego, a nie ze spro-
wadzeniem ilustracji do postaci precyzyjnego komunikatu”15. Montero 
Galán wpisuje się w ten model. Jego ilustracje stanowią dowcipny ko-
mentarz, a zarazem intelektualne dopełnienie tekstu. Chętnie posługuje 
się ironią i sarkazmem, dodając do tego nuty magii i abstrakcji. Jeśli 
chodzi o technikę, najczęściej używa akwareli i flamastrów. Wybiera 
żywe, intensywne kolory, lubi, gdy kolor wibruje. 

12 S. Balbus: „Zagłada gatunków”. W: Genologia dzisiaj. Red. W. Bolecki, I. Opacki. 
Warszawa 2000, s. 20.

13 Tak właśnie Seweryna Wysłouch definiuje „ilustrację jako przekład interse-
miotyczny”. Zob. S. Wysłouch: Literatura a sztuki wizualne. Warszawa 1994, s. 100. 

14 Zob. K. Szewczyk-Haake: Poza tematem. Uwagi o badaniu związków między teks-
tem literackim a ilustracją. W: Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka  
jutra. Red. E. Szczęsna, M. Leszczyński, P. Kubiński. Kraków 2017, s. 233–248.

15 A. Wincencjusz-Patyna: Między słowem a obrazem – kiedy rysunek staje się ilustra-
cją. „DYSKURS: Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu” 2013, nr 16, s. 238.
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W przypadku Intensamente azules zadaniem, jakie postawił przed 
sobą artysta, było zanurzenie się w świecie Mayorgi. Miał w tym 
niejakie doświadczenie, bo już wcześniej projektował okładki i ilu-
stracje do jego książek, wydanych przez wydawnictwo La Uña Rota, 
np. okładkę antologii Teatro 1989–2014. Pojawia się na niej miasto, kolory 
podstawowe, geometryczne formy. Ilustrując Intensamente azules Mon-
tero Galán zapragnął ukazać to miasto od wewnątrz, zobaczyć, co się 
w nim dzieje. W jednej z rozmów16 zdradził, że postanowił wejść do 
wnętrza głowy Mayorgi, patrzeć jego oczami, oglądać świat na nowo 
przez jego okulary pływackie. Ponieważ, jak dodał, Mayorga ma bardzo 
dobrze poukładane w głowie, czuł się tam komfortowo. Na początku 
pracy ilustrator ufał związkom i skojarzeniom, jakie powstawały w jego 
wyobraźni w trakcie lektury, po czym rozbudowywał ich sieć. W tym 
miejscu możemy powrócić na chwilę do Cortázara, który stwierdził, że 
dobre opowiadanie „nie tylko utrwala się w pamięci, ale także wywo-
łuje serię konotacji, umysłowych i psychicznych otwarć”17. Jaką strategię 
ilustratorską zastosował Montero Galán? Po raz kolejny używając barw 
podstawowych, nadał elementom kompozycji geometryczne kształty, 
w czym można upatrywać inspiracji kubizmem. Zilustrował konkretne 
sceny z opowiadania Mayorgi, uwzględniając rekwizyty obecne w tekś- 
cie. Zachował nastrój panujący w warstwie literackiej – wykorzystał iro-
nię i nieco absurdalne poczucie humoru, którymi posłużył się Mayorga 
w opisie nietypowego okresu ze swojego życia. 

Na jednej z ilustracji zostało przedstawione zebranie członków 
klubu „El Número i”, czyli nowych znajomych protagonisty, którzy, 
podobnie jak on, noszą różnokolorowe okulary pływackie, są pesymi-
stami i studiują Schopenhauera. Nazwa klubu – „Liczba i”, czyli liczba 
urojona – odwołuje się do matematycznego wykształcenia Mayorgi. 
Z drugiej strony ma też związek z Schopenhauerem, który twierdzi, 
że świat jest naszym przedstawieniem, wyobrażeniem (a więc istnieje 

16 Montero Galán opowiedział o swojej pracy nad ilustracjami do Intensamente 
azules we wspominanym już programie radiowym El Cuentahilos. Zob. przypis nr 7. 

17 J. Cortázar: O literaturze…, s. 29.
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relatywnie, wyłącznie w związku z podmiotem), zaś czas jest iluzją18. 
W warstwie ikonicznej Montero Galán odwołał się także do sztuki 
pop-artu, tworząc zwielokrotniony portret Artura Schopenhauera, na 
podobieństwo znanych portretów (choćby Marylin Monroe) wykona-
nych przez Andy’ego Warhola.

Możemy dostrzec w pracach Montero Galána przykład „trans- 
imaginacji”19, która daje możliwość spojrzenia na tekst poprzez rysu- 
nek – dzięki sile wyobraźni ilustratora ukazuje utwór z innej perspek-
tywy. Ciekawa jest w tym kontekście uwaga Mayorgi, który stwierdził, 
że wydanie książkowe opowiadania Intensamente azules jest odpowied-
nie także dla osób, które nie znają języka hiszpańskiego. Jego zdaniem 
Montero Galán przedstawił stworzoną przez niego historię w sposób 
tak piękny i precyzyjny, że stała się ona autonomicznym bytem. Można 
ją śledzić i cieszyć się nią, nie rozumiejąc słów20. 

3
Inną formą, dzięki której odbiorca może obcować z treścią Intensamente 
azules, do czego konieczna jest jednak znajomość języka oryginału, jest 
inscenizacja sceniczna opowiadania. Mayorga przygotował ją osobi-
ście – spektakl wystawiony 8 czerwca 2018 roku w El Teatro Bulevar de 
Torrelodones był czwartą premierą w jego reżyserskim dorobku.

Na początku twórcy nie byli pewni, jaką formę przyjmie przedsta-
wienie: 

18 Zob. M. Karpiński: Cztery aspekty woli. Odczytywanie Schopenhauera. „Teksty 
Drugie” 2003, nr 6, s. 65–66.

19 „O ile opisywanie słowami zawartości i charakteru rysunku można by okreś- 
lić mianem transkrypcji, o tyle sytuację odwrotną, czyli właśnie zobrazowanie  
rysunkiem krótkiego utworu czy fragmentu tekstu chciałoby się nazwać trans- 
imaginacją. Mamy bowiem do czynienia z tekstem poprzez rysunek, utwór zostaje 
ukazany z drugiej strony. To właśnie tłumaczenie łacińskiego prefiksu trans- pod-
powiada, że rysunek będący ilustracją staje się innym spojrzeniem na to samo, już 
opisane literacko”. A. Wincencjusz-Patyna: Między słowem a obrazem…, s. 238–239. 

20 Jest to kolejna wypowiedź Juana Mayorgi z programu radiowego El Cuenta-
hilos. Zob. przypis nr 7.
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W sali prób odbył się rodzaj walki – relacjonuje César Sarachu, wyko-
nawca monodramu, wcielający się w alter ego Mayorgi. Kiedy zaczynaliśmy, 
nie wiedzieliśmy, co się z tego narodzi, czy będzie to komedia czy dramat. 
To jest tekst tak otwarty, i jednocześnie na początku wydawał nam się tak 
mało teatralny, że musieliśmy odbyć trudny, zaskakujący i bardzo piękny 
proces, w trakcie którego powoli odkrywaliśmy różne rzeczy21. 

Choć materiał był zajmujący jako opowiadanie i precyzyjnie zorga-
nizowany – składał się z kilku modułów tematycznych (np. „z rodziną 
w domu”, „z królem w pałacu”, „w barze El Número i”), zmieniających 
się w podobnych odstępach czasu – nie gwarantowało to jeszcze 
sukcesu na scenie. Aktor mógł się łatwo zamienić w kogoś, kogo po 
hiszpańsku nazwalibyśmy cuentacuentos, a po angielsku storyteller – opo-
wiadaczem lub gawędziarzem – a nie taki był cel. Twórcy wybrali więc 
bardzo ekspresyjny rodzaj aktorstwa z elementami pantomimy. César 
Sarachu odgrywa na scenie wszystkich bohaterów opowiadania, czyli 
np. trójkę dzieci Mayorgi i jego coraz bardziej podejrzliwą żonę, króla 
i jego ochroniarza oraz oczywiście protagonistę. Ponieważ dysponuje 
wyrazistą mimiką oraz naturalną vis comica (moglibyśmy go porównać 
do brytyjskiego komika Rowana Atkinsona, wcielającego się w postać 
Jasia Fasoli w serialu BBC), publiczność jest zauroczona i rozbawiona, 
nim wypowie pierwsze słowo22. Na scenie jest niewiele rekwizytów, 
lecz każda z postaci ma swój atrybut, np. główny bohater – niebieskie 
okulary pływackie, najstarszy syn Mayorgi – spray do grafitti, a jedna 
z córek – piłkę do koszykówki. 

Spektakl Intensamente azules został przygotowany w duchu estetyki 
minimalizmu, bliskiej Mayordze w każdej dyscyplinie artystycznej, 
którą się zajmuje, niezależnie od tego czy jest to dramatopisarstwo, 
eseistyka czy reżyseria. Na scenie nie leje się wody ani nie ma żad-
nej wirtualnej rzeczywistości. Tylko aktor w niebieskich okularach, 
kilka przedmiotów i słowa. Mayorga-inscenizator nie korzysta z multi-

21 F. Elidrissi: „Intensamente azules”…
22 Czynię te obserwacje na podstawie własnych doświadczeń – miałam okazję 

oglądać próbę generalną spektaklu Intensamente azules w madryckim centrum kul-
tury Centro Cultural La Elipa 31.05.2018. 



Kamila Łapicka190   

mediów i cyfrowych trików, choć nie jest im przeciwny z zasady, ani nie 
neguje ich manifestacyjnie. Przypomina tylko w ten sposób, że punktem 
odniesienia w jego pracy teatralnej zawsze są Ateny23. Żadna technologia 
nie może się z nimi równać. Nie ma bowiem lepszego efektu specjalnego 
niż ten, który widz jest w stanie stworzyć mocą własnej wyobraźni, zaś 
wrażliwe ciało aktora jest najdoskonalszym instrumentem scenicznym. 
Mayorga sądzi, że spektakl będzie w stanie wzbogacać doświadczenie 
widza – co jest jednym z najważniejszych elementów misji teatru – tylko 
do momentu, gdy po obu stronach rampy nie zabraknie śladu człowieka24. 

Adaptacja i inscenizacja Mayorgi stanowią kolejną fazę intersemio-
tycznego przekładu jego opowiadania – najpierw słowo zostało zobra-
zowane w formie plastycznej, a następnie poddane scenicznej translacji 
(co zaowocowało nową wersją tekstu). W warstwie wizualnej paralele 
pomiędzy ilustracjami a sposobem zagospodarowania przestrzeni tea-
tralnej nie są oczywiste, co mogłoby się zdarzyć, gdyby scenografię do 
przedstawienia zaprojektował Daniel Montero Galán. Mayorga zaprosił 
jednak do współpracy Alejandra Andujara, który odpowiadał za stronę 
plastyczną jego wcześniejszych inscenizacji25. Ich wyróżnikiem była 
prostota i pewna zachowawczość w doborze barw, pojawiających się na 
scenie. Zmiana optyki jest głównym przedmiotem fabuły i kolejnych 
przepisywań. To dzięki niej utwór Mayorgi „zatrzaskuje się w sobie” 
lub – innymi słowy – stanowi „układ zamknięty”26, spełniając warunek 
postawiony przez Cortázara wartościowemu opowiadaniu. 

23 „Horyzont sceny zawsze znajduje się w Atenach. Tam spotykają się cztery 
wielkie filary teatru, do którego aspiruję: akcja, emocje, poezja i myśl”. J. Mayorga: 
„No podemos banalizar lo que está pasando”. [Wywiad przeprowadzony przez redak-
cję portalu Objetivodigital.com]. 11.04.2018. http://objetivodigital.com/116825/cultura/
juan-mayorga-no-podemos-banalizar-lo-que-esta-pasando/ [dostęp: 23.06.2018]. 

24 Refleksje na temat stosowania nowoczesnej techniki w teatrze zawarł  
Mayorga w eseju Experiencia. Zob. J. Mayorga: Experiencia. W: Idem: Elipses. Segovia 
2016, s. 125–127.

25 Nim wyreżyserował Intensamente azules (2018), Mayorga poddał próbie  
sceny trzy dramaty własnego autorstwa: La lengua en pedazos (2012), Reikiavik (2015),  
El Cartógrafo (2016).

26 J. Cortázar: O literaturze…, s. 27.
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W Intensamente azules „układ” zostaje spojony motywem biblijnym. 
Na pierwszych stronach książkowego wydania autor umieszcza prolog 
historii, którą za chwilę nam opowie. W ostatnim zdaniu prologu in-
formuje, że okładki gazet zapowiadają potop27. To dlatego ludzie czynią 
przygotowania – zaopatrują się w butle i maski płetwonurków, widuje 
się przechodniów w płetwach. Niebieskie okulary pływackie wpisują 
się w ten nieco abstrakcyjny krajobraz nader dobrze. I okazują się przy-
datne. Finał utworu przynosi bowiem oczekiwany kataklizm: „I nagle 
dom zaczyna wibrować, jakby unosił się na wodzie, i moja najmłodsza 
córka wyglądając przez okno mówi: »Jest, już nadszedł. Potop!«”28. 

Jednak czy dla autora Intensamente azules potop jest naprawdę  
kataklizmem w rozumieniu biblijnej kary i zagłady skażonej części 
ludzkości? Wydaje się, że jego wizja nie nosi znamion apokalipsy. Jest 
raczej pochwałą czystej imaginacji, która „z całą swobodą otwiera się 
na totalną fikcję w opowiadaniach, które nazywamy fantastycznymi, 
w opowiadaniach o tym, co ponadnaturalne, gdzie wyobraźnia modyfi-
kuje prawa naturalne, przekształca je i ukazuje świat w odmienny sposób 
i w innym świetle”29. Mayorga wyjaśnia bowiem wątek potopu w tonie 
podobnym do przywołanej przed chwilą wypowiedzi Cortázara: „Przez 
[niebieskie – K.Ł.] okulary ogląda się podwodny świat, świat jakby po 
przejściu potopu, który przynosi możliwość odnowy, aby wszystko 
było widziane w sposób inny niż dotąd i uległo zmianie”30. Możemy 
tu dostrzec pewną niekonsekwencję, bo skoro potop następuje dopiero 
na końcu utworu, Mayorga przez cały czas antycypuje doznania swego 
bohatera, jednak w świecie, w którym wytwórnia Disneya decyduje 
się nakręcić musical oparty na książce Świat jako wola i przedstawienie, 
obiecując widzom happy end, wszystko jest możliwe. 

27 J. Mayorga: Intensamente azules…, s. 11. 
28 Ibidem, s. 60.
29 J. Cortázar: O literaturze…, s. 26. 
30 R. García: Juan Mayorga mira el mundo tras los cristales de unas gafas de  

natación. „El País”, 06.06.2018, https://elpais.com/cultura/2018/06/06/actualidad/1528 
281331_805816.html [dostęp: 23.04.2019].
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Word/Image/Scene. An intersemiotic translation of the short story  
Intensamente azules [Intensely blue] by Juan Mayorga
Summar y
In 2017, Juan Mayorga, one of Spain’s most staged contemporary playwrights, 
published a work entitled Intensamente azules (Intensely Blue). The author, who 
writes dramas that are classical in form, presented for the first time a prose 
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autobiographical work with a comedic character. It can be described as a fan-
tasy story or a (philosophical) illustrated story, since Daniel Montero Galan’s 
drawings constitute an essential part of the book publication – a witty commen-
tary and at the same time an intellectual complement to the text. Their author 
has executed the first phase of an intersemiotic translation of Mayorga’s story, 
interpreting the word through the visual image. The next phase, carried out 
by the author himself, was the translation of the short story into the language 
of the stage – the result was the performance staged in 2018. The subject of 
this article is the characterization and mutual correspondence of the successive 
rewritings. 
Keywords: Juan Mayorga, illustrated short story, intersemiotic translation, 
Spanish contemporary theater

Wort/Bild/Bühne. Eine intersemiotische Übersetzung der Erzählung 
Intensamente azules [Intensives Blau] von Juan Mayorga
Zusammen fassu ng
Im Jahre 2017 veröffentlichte Juan Mayorga, einer der meist aufgeführten zeit-
genössischen spanischen Dramatiker, das Werk Intensamente azules [Intensives 
Blau]. Der für seine klassischen Dramen bekannte Autor schuf zum ersten Mal 
ein autobiografisches Prosawerk mit einem komödiantischen Charakter. Es 
kann als Fantasy-Erzählung oder (philosophische) Bildergeschichte bezeichnet 
werden, denn die Zeichnungen von Daniel Montero Galán bilden einen we-
sentlichen Bestandteil der Buchveröffentlichung – sie enthalten einen witzigen 
Kommentar und bieten eine intellektuelle Ergänzung für den Text. Ihr Autor 
vollbrachte die erste Phase der intersemiotischen Übersetzung der Erzählung 
Mayorgas, indem er das Wort in bildlicher Form interpretierte. Die nächste 
Phase, vom Autor selbst ausgeführt, war die Übertragung der Erzählung 
in die Bühnensprache – im Resultat entstand das im Jahre 2018 aufgeführte 
Theaterstück. Das Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, die Charakteristik und 
gegenseitige Beziehung zwischen den aufeinanderfolgenden Umschreibungen 
darzustellen. 
Schlüsselwörter: Juan Mayorga, Bildergeschichte, intersemiotische Überse- 
tzung, zeitgenössisches spanisches Theater
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Słowo/obraz/scena. Intersemiotyczny przekład opowiadania 
Intensamente azules [Intensywnie niebieskie] Juana Mayorgi
St reszczen ie
W roku 2017 Juan Mayorga, jeden z najchętniej wystawianych hiszpańskich 
dramatopisarzy współczesnych, opublikował utwór pt. Intensamente azules 
[Intensywnie niebieskie]. Autor piszący klasyczne w formie dramaty po raz 
pierwszy zaprezentował prozatorski utwór autobiograficzny o charakterze ko-
mediowym. Można go określić jako opowiadanie fantastyczne lub (filozoficzne) 
opowiadanie ilustrowane, ponieważ rysunki Daniela Montero Galána stanowią 
istotną część książkowej publikacji – dowcipny komentarz a zarazem intelektu-
alne dopełnienie tekstu. Ich twórca dokonał pierwszej fazy intersemiotycznego 
przekładu opowiadania Mayorgi, interpretując słowo poprzez obraz plastyczny. 
Kolejną fazą, dokonaną przez samego autora, była translacja opowiadania na 
język sceny – w jej wyniku powstał spektakl wystawiony w roku 2018. Przed-
miotem niniejszego artykułu jest charakterystyka i wzajemna korespondencja 
kolejnych przepisywań. 
Słowa kluczowe: Juan Mayorga, opowiadanie ilustrowane, przekład interse-
miotyczny, hiszpański teatr współczesny
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Kiedy muzyka jest działaniem 
Kontaminacje gatunkowe nowego dramatu

Odrodzone związki

Dramat na powrót sprzymierza się z muzyką – można by powiedzieć, 
obserwując polską scenę teatralną ostatnich dekad. Trudno dziś właś-
ciwie o spektakl bez muzyki, czy to granej „na żywo” przez grupę 
instrumentalistów, czy – jak bywa najczęściej – odtwarzanej lub wytwa-
rzanej za pomocą elektronicznych urządzeń. Jej teatralna żywotność, 
która zdaje się czymś nowym w porównaniu z nieodległą przeszłością, 
wygląda nieco inaczej na tle długiej tradycji, potwierdzającej wielowie-
kowe rozmaite związki dramatu z muzyką, sięgające greckiego antyku. 
Naturalnie, mariaż ten ma dziś niejeden rys swoisty, wpisuje się w inny 
historycznie kontekst. Teatr polski w ciągu ostatnich blisko trzydziestu 
lat przeszedł głębokie przemiany estetyczne, wprowadził na scenę 
nowe tematy i mocno wpłynął na przeobrażenia w zakresie form pisar-
skich, a równocześnie zacieśnił relacje z nowymi mediami. Na fali tych 
zmian, zrywając stopniowo z paradygmatem dramatycznym, również 
przyspieszył proces swego umuzycznienia1. Co więcej, muzyczność na 
różne sposoby zaczęła przenikać się z multisferą dźwiękową – zmierza 
ku dźwiękowości, jest przez nią niepostrzeżenie wypierana albo się 
w niej zatapia; podobnie zresztą jak od wielu już lat dzieje się w samej 
muzyce2. Awangarda muzyczna XX wieku, także jazz nowoczesny 

1 Zob. A.R. Burzyńska: Polski teatr współczesny z ducha muzyki. „Teatr” 2015, nr 11.
2 Erica Fischer-Lichte pisze generalnie o dźwiękowości, która w nowym teatrze 

i w performansie wchłania muzyczność, choć autorka oczywiście wyodrębnia kate-
gorię muzyczności w dawnym teatrze. Zob. E. Fischer-Lichte: Estetyka performatyw-
ności. Przeł. M. Borowski, M. Sugiera. Kraków 2008, s. 194–210.
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(zwłaszcza free jazz) czy pewne odmiany rocka progresywnego rady-
kalnie przesunęły granice muzyki, torując drogę szerokiemu jej pojmo-
waniu. W dążeniach tych kapitalną rolę odegrało – i odgrywa – nie-
typowe użycie instrumentów muzycznych, wykorzystanie rozmaitych 
obiektów jako źródeł dźwięku, wyzyskanie brzmień elektronicznych, 
jak też przebogatych możliwości operowania ludzkim głosem. Zbli-
żone metody rozbudowywania i heterogenicznej aranżacji przestrzeni 
akustycznej spotkać można dziś w teatralnych przedstawieniach, kiedy 
głos aktora, instrumenty oraz różnego rodzaju dźwięki quasi-muzyczne 
i niemuzyczne stają się niemal równorzędnymi elementami. Jeśli „po-
wszechna tendencja do umuzyczniania nie tylko języka stanowi istotny 
aspekt użycia znaków w teatrze postdramatycznym”3, to jednocześnie 
względną integralność i znaczenie zachowuje sam żywioł muzyczny 
w bardziej lub mniej „rdzennej” postaci. 

Nic dziwnego, że przemiany teatralnej estetyki znajdują widoczne 
odzwierciedlenie w dramatach i pisanych dla sceny tekstach, choć zależ-
ność ta ma też inne przyczyny. Rozpoznawalną cechą dramaturgii tea-
tralnej ostatniej doby jest udział muzyki, nie tylko w charakterze oprawy 
lub motywu ornamentacyjnego – muzyki projektowanej jako nośnik 
znaczenia (referencjalnego, konatywnego, emotywnego, poetyckiego) 
i środek retoryczny, która może następnie, choć nie zawsze musi, być 
tkanką spektaklu. Temu nowemu, czy raczej spiralnie powracającemu, 
zjawisku warto przyjrzeć się w perspektywie genologicznej, w historii 
bowiem połączenia dramatu z muzyką niejednokrotnie prowadziły do 
wykształcenia nowych form gatunkowych (dramma per musica, opera, 
dramat muzyczny, wodewil, śpiewogra, musical itd.). Z miejsca nasuwa 
się więc pytanie, w jakiej mierze inkorporowane do tekstów elementy 
(nieraz też techniki) muzyczne wpływają na transformacje gatunkowe 
najnowszej polskiej dramaturgii. Pytanie chyba z góry skazujące odpo-
wiedzi na prowizoryczność, nieprecyzyjność w sytuacji nieodwracal-

3 H.-T. Lehmann: Teatr postdramatyczny. Przeł. D. Sajewska, M. Sugiera. Kraków 
2004, s. 141.
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nego już zatarcia granic między gatunkami dramatycznymi, literackimi 
i pozaliterackimi, w obliczu hegemonii form niestabilnych, jak również 
rozchwiania tradycyjnych kategorii gatunkowych – z jednej strony4, 
a z drugiej – dużej swobody autorów w czerpaniu z repertuaru daw-
nych i nowszych konwencji, zdecydowanie preferujących gatunkowy 
synkretyzm. Teatr, jak inne sztuki, zwłaszcza performatywne, podlega 
kulturowym procesom konwergencji, których rezultatem „są między 
innymi transpozycje intermedialne, czyli, najogólniej ujmując, rozmaite 
transfery i formy przenikania się różnych mediów”5. 

Dlatego zamiast pytać o to, czy komponenty muzyczne, współ-
określające kształt utworu, pozwalają opatrzyć go którąś z istniejących 
nazw gatunkowych i w ten sposób umieścić go w obrębie jakiejś spójnej 
klasyfikacji, spróbuję zastanowić się nad dwiema sprawami, które nie 
muszą zamykać się w porządku formalnych podziałów. Zobaczyć, po 
pierwsze, jak muzyczność funkcjonuje w strukturze słownej tekstu, 
stając się tym samym narzędziem przedstawiania rzeczywistości, eks-
presji, działania, a po drugie, jak dalece współdecyduje o „nieczystej” 
(mieszanej, hybrydycznej czy wręcz jednorazowej) formie utworów. 
Wbrew pozorom kwestia gatunkowej specyfiki współczesnej twórczości 
dramatycznej – w tej perspektywie – nie zostaje unieważniona, punkt 
ciężkości przesuwa się bowiem na to, co pobudza ruch, zmianę.

W teatrze, rzecz jasna, muzyki słuchamy – to podstawowy sposób 
istnienia, właściwy temu medium. Autorzy najchętniej korzystają dziś 
właśnie z możliwości, jaką stwarza teatralne przeznaczenie dramatu 
(nawet jeśli ich teksty dalekie są od modelu dramatycznego) – włącza-
nia muzyki w jej naturalnej postaci, która następnie winna zabrzmieć 
w spektaklu. Przeszczepienia faworyzujące muzykę realną to zresztą 
namacalny dowód, że jest ona zjawiskiem zdecydowanie odmiennym 
od wymiarów muzyczności w dziele literackim – nie wyłączając drama-

4 Zob. D. Ratajczakowa: Galeria gatunków widowiskowych, teatralnych i drama-
tycznych. Poznań 2015. 

5 A. Hejmej, T. Górny: Wstęp. W: Transpozycje. Muzyka w nowoczesnej literaturze 
europejskiej. Red. A. Hejmej, T. Górny. Kraków 2016, s. 5. 
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tycznego – jakie wyróżniają teoretycy. Klasyfikacja, którą wprowadził 
u nas Michał Głowiński, pogłębił i zmodyfikował (według założeń 
Stevena Paula Schera) Andrzej Hejmej, a do dramatu zaadaptowała 
i rozwinęła Marta Karasińska, obejmuje trzy poziomy: instrumenta-
cję dźwiękową i prozodię, tematyzację muzyki oraz upodobnienie 
konstrukcyjne utworu do kompozycji muzycznej6. Rzeczywiście, nie 
zaś potencjalnie, brzmiąca muzyczność wykracza poza te zjawiska, 
a uobecnia się przede wszystkim dzięki powtórzeniu i przetworzeniu. 
Jej reprezentatywnym przejawem jest cytat, najpopularniejszy w nowej 
dramaturgii, dominujący środek inkrustowania tekstu, cytat – repro-
dukcja, remiks, reminiscencja – zarówno muzyki instrumentalnej, jak 
i – zwłaszcza – piosenki czy pieśni. Użycie „gotowych” składników 
muzycznych, choć trwale zapisane w tradycji dramatyczno-teatralnej, 
wydaje się dziś symptomatyczne o tyle, że stanowi nieoddzielny aspekt 
typowych sposobów konstruowania scenicznych utworów, jeszcze 
jeden wariant intertekstualnych przeróbek, nawiązań, rekombinacji, 
zszywania cytatów. Drugi rodzaj spotykanych współcześnie powiązań 
z muzyką, znacznie jednak rzadszy, mieści utwory budowane na wzór 
form muzycznych. Obie te odmiany – adaptacja muzycznych zapoży-
czeń oraz upodobnienie konstrukcyjne – pozwalają traktować muzycz-
ność jako składnik świata przedstawionego i jako element struktury 
tekstu, odciskający (mniej lub bardziej) swój ślad w tkance języka. Ale 
też każda z nich pociąga za sobą nieco inne mutacje z punktu widzenia 
genologii.

(Nie)poprawne życie piosenki 
Piosenka – najbardziej rozpowszechniony gatunek muzyczny w dzisiej-
szej dramaturgii – sceniczną karierę zawdzięcza bez wątpienia otwarciu 
teatru na kulturę popularną. Uprzywilejowana i niezwykle użyteczna 

6 M. Głowiński: Muzyka w powieści. W: Idem: Narracje literackie i nieliterackie. Kra-
ków 1997; A. Hejmej: Muzyczność dzieła literackiego. Toruń 2012; M. Karasińska: Muzy-
ka i dramat. Razem czy osobno? W: Muzyczność w dramacie i teatrze. Red. E. Rzewuska, 
J. Cymerman. Lublin 2013. 
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w komunikacji z odbiorcą forma muzyki – co istotne, muzyki z teks-
tem – bywa że w sporej mierze kształtuje przebieg programowanego 
przez autorów teatralnego zdarzenia. Stała się na tyle częstym kompo-
nentem, że – pewnie dlatego – mało kto widzi potrzebę, by umieszcze-
nie piosenkowych wstawek zaakcentować dodatkową informacją (poza 
zapisem w didaskaliach) czy quasi-genologicznym dookreśleniem, jak 
np. kiedyś uczynił Witkacy, opatrując Szewców podtytułem: narodowa 
sztuka ze „śpiewkami”7. Wyjątkiem byłby Michał Kmiecik – jego filmowe 
porównanie Być jak Steve Jobs uzupełnia fraza: ballada o lekkim zabarwie-
niu heroicznym. Także Artur Pałyga – podający w tytule Nieskończonej 
historii skład zespołu wykonawczego: na trzydzieści postaci, chór i orkiestrę 
dętą – chociaż w tym przypadku uściślenie wiąże się nie tyle z obec-
nością muzycznych segmentów, ile raczej ukształtowaniem dramatu na 
podobieństwo kompozycji muzycznej. To prawda, że o przesiąknięciu 
współczesnej dramaturgii kulturą muzycznych gatunków popularnych 
nic nie świadczy lepiej jak transplantacja muzyki rockowej, różnych 
nurtów, często w jej nieco śmieciowym czy też kontrkulturowym wy-
daniu. Ale jednocześnie w ostatnich kilkunastu latach wyraźnie widać 
wzrost zainteresowania polską tradycją, również osadzoną w popu-
larnym obiegu – powrót do repertuaru narodowego, patriotycznego, 
śpiewnika żołnierskiego i partyzanckiego, do którego autorzy sięgają 
jednak w niekanoniczny, przeważnie wywrotowy sposób. Wraz ze swo-
istą rewitalizacją rodzimych źródeł następuje także ożywienie pieśni 
obcych, zwykle wykonywanych po polsku.

W takiej czy innej odmianie i pieśń, i – zwłaszcza – piosenka są 
nadzwyczaj swobodnymi tworami kultury, nie respektują granic ani 
porządków gatunkowych. Stąd ich naturalna, a cenna dla dramato-
pisarzy, łatwość asymilowania się z rozmaitymi formami, utworami 
wielogatunkowymi lub o nieokreślonej gatunkowości. Jeśli dawniej 
użycie piosenki bywało nieraz przełamaniem konwencji, od czasu dra-

7 O autorskich nazwach gatunkowych pisze Anna Krajewska: Dramat genolo-
gii, czyli o gatunkach współczesnego dramatu. W: Genologia dzisiaj. Praca zbiorowa. Red. 
W. Bolecki, I. Opacki. Warszawa 2000.
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matu romantycznego coraz słabiej – jako naruszenie – postrzeganym 
(przykładem Dziady, Kordian), to dziś tego rodzaju zabiegi mogą być 
jedną z miar, nie tylko oznak, „ruchomości” gatunków dramatycznych. 
Czasem zdają się zwiastować narodziny nowych postaci gatunkowych 
lub prowadzić do ustanowienia jedynie form tymczasowych, efeme-
rycznych, a nawet jednorazowych. Spójrzmy zatem najpierw, w jakich 
konfiguracjach, w jak rozmaitych odsłonach pisarstwa dla teatru wystę-
puje piosenka lub pieśń. 

Łączy się z dramatem realistycznym przechodzącym w groteskę 
(Cukier Stanik Zyty Rudzkiej, Holyfood Marka Kochana), groteską 
asymilującą konwencję baśni (Człowiek ze śmieci Ewy Lachnit), z dra-
matem biograficznym okraszonym fantastyką (Popiełuszko Małgorzaty 
Sikorskiej-Miszczuk) lub przybierającym kształt anegdoty (Sienkiewicz 
superstar Jana Czaplińskiego), z dramatem pamięci (Pęknięta, obwią-
zana nitką Rudzkiej, Trash story Magdy Fertacz); wplata się do tekstu 
teatralnego opartego na recyklingu (Bitwa warszawska 1920 Pawła De-
mirskiego) lub paradokumentalnego (Transfer! Dunji Funke, Jana Klaty 
i Sebastiana Majewskiego, III Furie Fertacz i Sikorskiej-Miszczuk). Partie 
słowno-muzyczne, czasem instrumentalne, mieści w sobie melodramat 
skrzyżowany z komedią (Czwarta siostra Janusza Głowackiego), komedia 
wypierana przez farsę (Testosteron Andrzeja Saramonowicza), dramat 
aktualizujący formułę epicką (Być jak Steve Jobs Kmiecika) czy wreszcie 
typowa parafraza (Życie seksualne dzikich Marcina Cecko, Casablanca 
Michała Siegoczyńskiego, węglowy blues w Łysku z pokładu Idy Czap-
lińskiego). Ta łatwość adaptacji sprawia, że piosenkowe/pieśniowe 
interludium staje się czymś w rodzaju międzygatunkowego voyageura 
albo – przęsła. 

Stosowaniu muzycznych zapożyczeń sprzyja hybrydyzacja tekstów 
teatralnych – a tę muzyczne aplikacje ze swej strony jeszcze potęgują. 
Piosenka, czy też pieśń, wnosi własne konwencje (opisowe, wyraże-
niowe, estetyczne) i w dramaturgicznej transpozycji efekt polega w isto-
cie na tym, jak zostaną one przyswojone lub przestrojone. Nie odgrywa 
tu zresztą większej roli różnica między pieśnią – umiejscowioną ze 
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względu na poetycki tekst w wyższym rejestrze, a piosenką – należącą 
do muzyki rozrywkowej i ludowej8. O wyborze utworu nie decyduje 
zatem jego położenie na genologicznej mapie, rozstrzyga o tym jego 
popularność – trwałe miejsce w przestrzeni symbolicznej. Piosenka ze 
swej natury jest silniej skonwencjonalizowana. Stanisław Barańczak, 
rozpatrując PRL-owskie mechanizmy spłycania i ideologizacji kultury, 
pisał, iż konwencjonalizacja stosowanych w piosence rozwiązań arty-
stycznych przekłada się w rezultacie na pojemność znaczeniową słów. 
Spostrzeżenie to z powodzeniem odnieść można nie tylko do twórczości 
w kulturze masowej PRL-u. Tekst słowny piosenki lubi „stałe sposoby 
wysławiania się”, czerpie ze swoistej topiki, która obejmuje „słowa-
-klucze, powtarzalne motywy obrazowe i symbole, a także obarczone 
symbolicznym znaczeniem typy bohaterów lirycznych”9. Właśnie ten 
stylistyczny genotyp, przywiązanie do wypróbowanych wzorców, a po-
nadto konserwacja piosenek w społecznym odbiorze, dają autorom tym 
dogodniejszą możliwość manipulowania utrwaloną w nich metaforyką 
oraz zawartością myślową i emocjonalną. Stanowią źródło nieskrępo-
wanej gry znaczeń – znaczeń dających się w procesie recyklingu łatwo 
modyfikować, odwracać, przewartościowywać. W ten sposób każdy 
komponent słowno-muzyczny, zarówno pieśń, jak piosenka, pomnaża 
zespół aktualizowanych w utworze dramatycznym reguł przedstawia-
nia/odbioru. 

Zwielokrotnienie to staje się widoczne zwłaszcza wówczas, gdy 
użyta kompozycja, jej treść obwarowana gatunkową konwencją, 

8 Różnice między pieśniami a piosenkami na przykład ze śpiewnika narodo-
wo-patriotycznego (żołnierskimi, partyzanckimi itp.) są dość nieostre. W wydaw-
nictwach poświęconych tej twórczości niekiedy ten sam utwór raz może być „pieś-
nią”, kiedy indziej „piosenką”, a zbiory zatytułowane Pieśni przeważnie zawierają 
piosenki. Zob. Z. Adrjański: Pieśni sercu bliskie. Warszawa 1976; Ojców naszych śpiew: 
pieśni patriotyczne. Wyb. i oprac. M. Straszewicz. Komorów 1992; Pieśni patriotyczne 
z komentarzami. Oprac. E. Kubski, M. Wiśniewski. Bydgoszcz 2017; Portale interneto-
we (Cyfrowa Biblioteka Polskiej Piosenki, tekstowo.pl) generalnie stosują określenie 
„piosenka”. 

9 S. Barańczak: Czytelnik ubezwłasnowolniony. Perswazja w masowej kulturze lite-
rackiej PRL. Paryż 1983, s. 77.
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jest rozbieżna, choć niekoniecznie sprzeczna, z rozwijającą się na 
scenie opowieścią. Inaczej mówiąc, gdy kontekst odsłania rozdźwięk 
z macierzystą zawartością oryginału, wydobywając (mniej lub bardziej) 
intertekstualny konflikt. Prostsze pod tym względem, co nie znaczy 
mniej interesujące, okazują się harmonijne relacje między sceniczną 
narracją a śpiewem, który pełni funkcje tradycyjnie uznawane za 
dopełniające koherentnie akcję. Jest na przykład oprawą zdarzeń lub 
rodzajem ilustracji. W Czwartej siostrze Janusza Głowackiego rosyjska 
piosenka śpiewana przez bohaterki w czysto konwencjonalny sposób 
przywołuje na moment nostalgiczny klimat, a monolog Koli (czwartej 
„siostry”), wspominającego swą trudną młodość, przeplatają strofy 
piosenki o suce-saperce10. Piosenkowe przerywniki w Testosteronie, 
między innymi przebój sprzed lat Niebo z moich stron, podobnie jak 
rozlegające się raz po raz gitarowe wprawki, są muzyczną sygnaturą 
środowiska, w którym rozgrywa się akcja komedii Saramonowicza11. 
W wersji zbliżonej do scenicznych form muzycznych tego typu poza-
dialogowe wstawki mogą też nabierać znaczenia dramatycznego, jak 
w Człowieku ze śmieci Ewy Lachnit12. Ballada aktorki teatru ulicznego 
nie tylko przedstawia zwięzłą akcję, równoległą do historii wyrzuconej 
na margines społeczności, ale buntowniczy, demaskatorski śpiew ma 
również wpływ na to, co dzieje się w głównym planie. Na analogicznej 
zasadzie działa Międzynarodówka w Ciemnym lasie Andrzeja Stasiuka13. 
Intonowana przez jednego ze wschodnich robotników staje się kartą 
przetargową w negocjacjach z niemieckim pracodawcą, językiem siły 
i groźby. 

W takim charakterze – akcesorium poszerzającego repertuar 
środków i technik dramaturgicznych, bez prowokowania napięć mię-
dzygatunkowych – równie dobrze sprawdza się muzyka bezsłowna. 

10 J. Głowacki: Czwarta siostra. „Dialog” 1999, nr 10. 
11 A. Saramonowicz: Testosteron. W: Pokolenie porno i inne niesmaczne utwory  

teatralne. Antologia najnowszego dramatu polskiego w wyborze Romana Pawłowskiego. 
Red. H. Sułek. Kraków 2004.

12 E. Lachnit: Człowiek ze śmieci. „Dialog” 1996, nr 5–6. 
13 A. Stasiuk: Ciemny las. Wołowiec 2007. 
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Motyw z kwintetu Schumanna nucony w Verklärte nacht Michała Bajera 
znakomicie podkreśla, a zarazem uwieloznacznia i dynamizuje relacje 
między dwiema starszymi kobietami, z lekka tylko odsłaniając ich 
niejasną przeszłość14. Dźwięki muzyki klasycznej, „urywki Wagnera, 
a może coś zupełnie innego”, wprawdzie zniekształcone, rozbrzmie-
wające na początku Ciemnego lasu, tworzą typową muzyczną dekorację. 
Melodia harmonii w Czwartej siostrze Głowackiego, której rzewny akom-
paniament nie bardzo zestraja się z opowieściami Koli – dziecka ulicy, 
później gwiazdy amerykańskiego kina – podobnie jak wspomniane 
przed chwilą piosenki, zgrabnie osadzone w świecie przedstawionym, 
intensyfikuje poetykę groteski. Dźwięki ostrej rockowej muzyki po-
wracające w Testosteronie, niczym intermedium albo kurtyna oddzielają 
kolejne sceny. Wszystkie te realizacje to jeszcze jeden przejaw bogactwa 
i różnorodności cenionych od dawna ról oraz sposobów stosowania 
muzyki w teatrze dramatycznym, dającej się elastycznie modelować 
w ramach różnych form gatunkowych i estetyk, ale zarazem niemal 
podręcznikowy przykład tego, jak dalece muzyka, w takim czy innym 
wydaniu, stymuluje i zabarwia odbiór na poziomie emocjonalnym. 
Działa na semantycznych obrzeżach, lecz zwykle mniej lub bardziej je 
też poszerza. 

Tymczasem jednak to nie powiązania poprawne i zharmonizo-
wane stanowią specyficzny rys muzyczności najnowszej dramaturgii. 
Dużo bardziej znacząca jest tendencja przeciwna – rozłam między 
płaszczyzną dyskursywną i wymową scenicznej opowieści a żywiołem 
słowno-muzycznym, rozłam, którego wyrazem są też celowe kolizje 
gatunkowe i estetyczne. Ostatnie dwie dekady upływały pod znakiem 
poszukiwania nowych sposobów ujęcia tematyki historycznej oraz 
form dramatyzacji pamięci i właśnie z rozwojem nowych narracji 
historycznych wiąże się obfitość rozwiązań opacznych, przekornych, 
wywrotowych. Powroty do przeszłości, które mają na celu rewizję 

14 M. Bajer: Verklärte nacht. W: Echa, repliki, fantazmaty. Antologia nowego dramatu 
polskiego. Red. M. Sugiera, A. Wierzchowska-Woźniak. Kraków 2005. 
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jej oficjalnych interpretacji i zarazem sproblematyzowanie konwencji 
pamięci kolektywnej, legitymizują swoistą karierę narodowo-patrio-
tycznych pieśni i piosenek wojskowych. Znane melodie służą bowiem 
nie tyle prostemu, mechanicznemu wzbudzaniu skojarzonych z nimi 
odczuć, ile naruszaniu, wprawianiu w ruch indywidualnych i zbio-
rowych emocji, by poprzez takie działanie uwieloznaczniać odbiór 
przedstawionej na scenie historii. Tak samo ważne jak ekspresyjne 
własności melodii i rytmu są więc słowa z ich symboliką głęboko za-
kotwiczoną w polskiej świadomości. Względna prostota i przejrzystość 
wymiaru emocjonalnego piosenki i pieśni – atrybut gatunku – jest 
naturalnym sprzymierzeńcem zakładanego przez autorów efektu per-
cepcji, tyle tylko, że efekt ten powstaje niejako wbrew tradycji oddzia-
ływania utworów: rozpoznanie emocji nie ma prowadzić do tego, żeby 
odbiorca im się poddał, lecz sprawić, by się wobec nich dystansował, 
albo nawet je kontestował. Za pośrednictwem piosenki czy pieśni, 
dzięki ich wartości emocjonalnej, reprezentowane są wspólnotowe 
wyobrażenia i przekonania, klisze indywidualnej i zbiorowej pamięci, 
utarte kody odbiorcze, do których autorzy odwołują się po to, aby je 
łamać.

Krytyczny potencjał takiej metody idzie w parze z innowacjami 
tekstowymi. Gra dysonansów między przejętym utworem, tym, jak 
żyje on w naszej świadomości, a dramaturgią i poetyką sytuacji, 
w której wybrzmiewa, wpisuje się z zasady w afabularny model 
tekstów teatralnych. Mechanizm działania wokalnych wstawek, w ra-
mach takiej konstrukcji, reguluje ponadto forma, jaką przybiera cytat: 
od przytoczenia utworu in extenso, przez kompilację fragmentów, po 
luźny, wieloelementowy kolaż. Włączone do Bitwy warszawskiej 1920 
piosenki tylko na pierwszy rzut oka mogą wydać się przeciwwagą 
dla publicystycznych dyskusji, którymi wypełniony jest utwór15. Białe 
róże i Wojenko wojenko ostentacyjnie przywołując legendę Legionów, 

15 P. Demirski: Bitwa warszawska 1920. W: Transfer! Teksty dla teatru. Antologia. 
Red. J. Krakowska. Warszawa 2015.
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są zarazem narzędziem demitologizacji antybolszewickiej kampanii 
w zestawieniu z brawurowo ukazanym przez Demirskiego obrazem 
ideowych i politycznych waśni, trywialnych aspektów wojny – i ak-
tywności jej uczestników. Sentymentalną wojenną symbolikę tej 
klasyki gatunku kontrapunktuje z kolei humorystyczna „żurawiejka” 
(Szable do boju, lance w dłoń, bolszewika goń, goń, goń). A inne piosen-
kowe intermedia, jak ludowe Zachodźże, słoneczko z jednej strony, 
z drugiej rosyjska Katiusza, choć mają bardziej ilustracyjny charakter, 
dodatkowo jeszcze nasilają brzmienie kontrastów – ideowych, ale 
i stylistycznych. Przypomnienie całych utworów wydaje się więc 
nieodzowne, aby móc zderzyć je z prezentowaną na scenie wersją wy-
darzeń z przeszłości. Podobnie w demaskatorskich III Furiach Fertacz 
i Sikorskiej-Miszczuk – nostalgiczna piosenka Gdzie są kwiaty z tamtych 
lat16, na początku i w zakończeniu sztuki, buduje ramę, odcinającą 
utwór zarówno od rewizji heroiczno-ofiarniczego obrazu narodowej 
historii, jak i od formującej językowo tę rewizję ostrej groteski17. Iro-
nicznego wydźwięku nabierają zwłaszcza słowa refrenu „Kto wie, czy 
było tak?” w kontekście podjętego przez autorki problemu odsłaniania 
niebohaterskich zachowań Polaków w czasie drugiej wojny. 

Inną kombinacją wyzwalającą grę znaczeń przez przypominanie 
tego, co znane, jest zestaw fragmentów – na przykład w Popiełuszce Si-
korskiej-Miszczuk18. Wiązanka popularnych pieśni i piosenek, spiętych 
botaniczną metaforyką – śpiewają kolejno Wierzby, Maki, Jabłonie, Cha-
bry, Rozmaryn, Róże – zwieńczona hymnem Boże, coś Polskę otwarcie 
nawiązuje do wegetatywnej stylizacji wcześniejszego kazania księdza. 
Tę próbkę bogoojczyźnianej taktyki perswazyjnej tłumaczy raczej gest 
autorskiej przekory niż kryterium prawdy biograficznej. Nagromadze-
nie znanych motywów patriotycznych to figura, która owszem oddaje 

16 Kompozycja amerykańskiego piosenkarza Petera Seegera Where Have All the 
Flowers Gone, u nas bodaj najbardziej znana w wykonaniu Sławy Przybylskiej.

17 M. Fertacz, M. Sikorska-Miszczuk: III Furie. W: Transfer!…
18 M. Sikorska-Miszczuk: Popiełuszko. W: Trans/formacja. Dramat polski po 

1989 roku. Antologia 2. Wybór i wstęp J. Kopciński. Warszawa 2013. 
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sens działalności kapłana, ale przede wszystkim za pomocą gotowych 
znaków odnosi się do postaci Popiełuszki, jaką wykreowała zbiorowa 
wyobraźnia. Co więcej, muzyczny centon jest motywem nastrojonym 
polemicznie wobec tradycji gatunku reaktywowanego w dramacie 
Sikorskiej-Miszczuk. Swą osobliwą zawartością, pomieszaniem tonów 
lirycznych i lekkich ze wzniosłymi, demonstruje ujęcie tematu męczeń-
skiej śmierci w oderwaniu od martyrologicznego wzorca, odnawiając 
w ten sposób schemat gatunkowy misterium. Dlatego spośród innych 
rozwiązań kwestionujących tradycyjne narracje historyczne może 
najmocniej narzuca pytanie o możliwość uwiarygodnienia dostępu do 
przeszłości.

Kluczem do składanki muzycznych cytatów w Popiełuszce jest 
nasza wspólna pamięć – sekret oddziaływania (i czytelność rozmai-
tych funkcji tego zbiorku w utworze) polega na ożywieniu skojarzeń 
słuchaczy. Podobne rozpoznanie w przypadku Pękniętej, obwiązanej 
nitką Zyty Rudzkiej wymaga już pewnego wysiłku pamięci odbiorców. 
Kolaż złożony z pamięciowych okruchów – pojedynczych, oderwanych 
fraz i słów, kaleki wyciąg ze śpiewnika narodowego – wcale jednak 
nie ma skłaniać do odświeżenia i próby rekonstrukcji całości w ich 
oryginalnym brzmieniu. Daje za to wgląd w krajobraz pamięci boha-
terki, ale chyba i w naszą, nieuchronnie blednącą. Jest czymś między 
eksklamacją a melorecytacją alegorycznej postaci nazwanej Memorias 
(czyli Wspomnienia):

O mój rozmarynie rozwijaj się
Rozwijaj
Rozwijaj
Ja lufę ja ze spalonych wsi Ja z głodujących miast
Tam pod dębem, gdzie w wojence padł. Raz dwa, trzy (…)
Zakwitały pęki białych róż Żołnierz dziewczynie nie skłamie.
Róże Białe róże
Maki Maki z Monte Casino Spalone wsie (…)
Pęki białych róż Przyszła zima, opadł róży kwiat.
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Biały krzyż nie wie, kto pod nim
Biały krzyż nie wie
Kto pod nim śpi [… itd.]19

W Bitwie warszawskiej 1920, III Furiach, Popiełuszce rozbijanie utrwa-
lonych mocą tradycji sposobów myślenia o historii, mające prowadzić 
do przenicowania narodowych mitów, wynikało między innymi 
z odpowiedniego wyzyskania gatunkowych właściwości piosenki lub 
pieśni – uproszczonego przekazu, (re)produkowania wizji przeszłości 
zakorzenionej w popularnym obiegu. Było więc efektem wyobcowania 
lub zmiany stylu odbioru tych utworów w nowym otoczeniu. Nato-
miast w Pękniętej, obwiązanej nitką Rudzka przeprowadza demontaż 
figur pamięci zbiorowej dzięki radykalnej ingerencji w samą tkankę 
piosenek, a jednocześnie unaocznia pułapki pamięci indywidualnej, 
gdy zapisane w niej doświadczenie trudno oddzielić od mistyfikacji. 
„Kolaż to kompozycja najdoskonalej symultaniczna, zestawienie […] 
nieprzystających do siebie elementów, które zostały wyrwane z jakichś 
kontekstów i je reprezentują, ale zestawione razem tworzą nową jakoś-
ciowo całość”20. Relacje dwustronne – zaskakujące czy konfliktogenne – 
w dramacie Rudzkiej zastępuje konstelacja niejasnych, potencjalnych 
powiązań. W rezultacie montaż cytatów, a więc uprzedmiotowionych 
tekstów – jak pisze Ewa Wiegandt – „wyznacza międzytekstowe, bez-
słowne napięcie – »międzytekstowie«, które nie jest znaczeniem, lecz 
jego możliwością”21.

Poetyka piosenki i pieśni przez swą klarowność i przystępność 
relatywizuje przestrzeń dyskursywną i w zgodzie z zasadą teatru 
epickiego dopisuje opowieści inną perspektywę. Powszechnie znane 
kompozycje, umieszczone w kontrze wobec nowych narracji historycz-

19 Z. Rudzka: Pęknięta, obwiązana nitką. W: Eadem: Zimny bufet. Kraków 2012, 
s. 245.

20 E. Wiegandt: Powinowactwa przez kompozycję (w literaturze nowoczesnej). W: In-
tersemiotyczność: literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie). Red. S. Balbus, A. Hejmej, 
J. Niedźwiedź. Kraków 2004, s. 381. 

21 Ibidem, s. 381–382. 
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nych, które mają wydobywać na światło to, co wyparte z kolektywnej 
i indywidualnej świadomości, odgrzebywać pokłady niepamięci, stają 
się rozsadnikiem nieoczekiwanych sensów. Mimo określonych powin-
ności ideowych mogą być zarazem źródłem doznań w rodzaju wzru-
szenia, przyjemności, reminiscencji – w tym tkwi właśnie atrakcyjność 
muzycznych odniesień jako połączenia znajomych treści z funkcjami 
ludycznymi. Piosenki i pieśni są matrycą obramowanych wyrazistą 
konwencją gatunkową emocji i na tych emocjach grają z odbiorcami 
autorzy sztuk. Sposób zrelatywizowania muzycznej wstawki jako 
„przedmiotu przedstawionego”, usytuowania jej względem narracji, 
nie jest więc obojętny również dla postaci gatunkowej całości. Nie 
tylko w utworach dramatycznych, poddających krytycznej weryfikacji 
historię – także w tych mówiących o naszej współczesności, jak Holyfood 
Marka Kochana22. Muzycznym katalizatorem w sztuce jest Marsz świętej 
Cecylii, religijna pieśń ułożona ku czci sztucznie kreowanej świętej, 
której kult ma odświeżyć i uatrakcyjnić wizerunek kościoła w dobie 
wszechpotężnego konsumpcjonizmu, a przy okazji napędzić klientelę 
do podupadającego baru. Pieśń, skomponowana rzekomo przez samego 
Eltona Johna – a może kontrafaktura wykorzystująca istniejącą już 
melodię do nowo napisanego tekstu – to jeszcze jeden prefabrykat z in-
strumentarium groteski w dramacie Kochana. Jak cała „kanonizacyjna” 
mistyfikacja, odwołując się do pseudoreligijnych uczuć, sfabrykowana 
pieśń ma je zarazem rozniecać, jest wiec w istocie giętkim, nieróżnym 
od innych narzędziem marketingu. Pozorny dysonans między retoryką 
i sensem przekazu a jego przeznaczeniem nadaje ton cierpkiej ironii 
groteskowemu, krytycznemu obrazowi współczesnego świata. Odwrot-
nie w Ciemnym lesie Stasiuka. Pieśń Kiedy ranne wstają zorze wyłamuje 
się z językowej i obrazowej groteski sztuki i – jakby na przekór nie-
poprawnemu wykonaniu (papieros, wódka) i niezgodnemu z praktyką 
religijną użyciu – jest czymś, co przypomina dawny rytuał czuwania 
przy zmarłych. 

22 M. Kochan: Holyfood. W: Echa, repliki, fantazmaty… 
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Słowno-muzyczne poszerzenie tekstu, motywowane przede wszyst-
kim tematycznie, rzutuje jednocześnie na gatunkowe kontaminacje. 
Kluczowe znaczenie ma z pewnością stopień nasycenia tego rodzaju 
komponentami – im większy, tym utwór bliższy jest formie muzycznej. 
Rzecz jednak w tym, że w opisie takich zestrojeń trudno oprzeć się 
na ściślejszych kryteriach. Krzyżówką z pogranicza teatru dramatycz-
nego i teatru muzycznego może być na przykład Nasza jest noc Piotra 
Rowickiego czy Być jak Steve Jobs Kmiecika; w stronę muzyczności 
wyraźnie ciągną teksty teatralne Mateusza Pakuły. Z punktu widzenia 
problemu odkłamywania przeszłości sztuka Rowickiego nie odbiega od 
Bitwy warszawskiej 1920, III Furii i innych tekstów tego nurtu, wyróżnia 
się natomiast nagromadzeniem partii śpiewanych23. Ryzyko takiego 
ukształtowania, jakie w tym przypadku stwarzał temat tabu – istnienie 
polskich obozów pracy po drugiej wojnie – równoważy do pewnego 
stopnia metateatralna konstrukcja, nie niweluje jednak mnożonych 
umyślnie ostrych kontrastów. Rowicki bowiem układa nie tylko akcję 
sceniczną, ale i partyturę seansu teatralnego jako próby wytrzymałości 
widowni. Poręcznym instrumentem percepcji szokowej są właśnie 
piosenki i pieśni; różnej kategorii i proweniencji: modlitewne – Kiedy 
ranne wstają zorze, które śpiewa Chór Działkowców podczas grillowa-
nia, to znów Chór Więźniów w świecie opuszczonym przez Boga; God 
bless America i Boże, coś Polskę, swoisty agon dwóch patriotyzmów na 
tle obozowego bezprawia i okrucieństwa; niegdysiejsze sentymentalne 
szlagiery (Nasza jest noc, W małym kinie, Umówiłem się z nią na dziewiątą), 
które akompaniują drastycznym opowieściom Komendanta o popełnio-
nych przez niego zbrodniach; czy wreszcie składanka legionowej Szarej 
piechoty i Ułanów w wykonaniu żołnierzy dezerterów. Połączenie for-
muły paradokumentu ze scenariuszem wokalnym, z założenia kontro-
wersyjne, może wywołać zamierzony efekt pod warunkiem zerwania 
z utartym stylem odbioru. Wielość muzycznych cytatów, z dodatkiem 
kilku scen tanecznych, sprawia, że utwór Rowickiego właściwie unie-

23 P. Rowicki: Nasza jest noc. „Dialog” 2017, nr 12. 
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ważnia ramy gatunkowe – jest czymś na kształt obozowo-działkowego 
musicalu czy upiornej śpiewogry.

Do teatru muzycznego upodabnia się również Być jak Steve Jobs 
Michała Kmiecika, postdramatyczny fresk o polskiej transformacji24. 
Pokrewieństwo z teatrem epickim, którego – nie tylko w wymiarze for-
malnym – jest ów fresk spadkobiercą, gwarantuje tym razem względną 
gatunkową spoistość. Nieprzypadkowo głównym instrumentem efektu 
osobliwości jest postać pożyczonej od Brechta Matki C. Od Pieśni: jej 
głosem rozbrzmiewa nie tylko otwierający song, ale i wykonywany na 
nowo repertuar popularnych zespołów rockowych (Pidżama Porno, TSA, 
Kazik Staszewski, Big Cyc, U2). Z piewczyni bezwzględnych praw wojny 
Brechtowska Courage przeistacza się w komentatorkę wykluwającego się 
w Polsce pod koniec lat osiemdziesiątych kapitalizmu i jego grzechów 
pierworodnych. Tekst Kmiecika jest niemal tak samo gęsto utkany 
partiami muzycznymi, jak Nasza jest noc Rowickiego, ale inaczej niż 
w przywołanych wcześniej utworach to właśnie muzyczne performanse 
zasadniczo określają perspektywę oglądu przedstawionej na scenie 
rzeczywistości – a nie przeplatane z nimi wypowiedzi. Tworzą ekspre-
sywny, choć niejednorodny korelat akcji, zespalając się istotnie w rodzaj 
„ballady” (jak głosi podtytuł), co oznacza zmianę relacji między planem 
zdarzeniowym i warstwą muzyczną. Narracyjne epizody są niejako tylko 
egzemplifikacją zjawisk i nastrojów, które w latach przełomu potrafili 
celnie uchwycić i oddać muzycy rockowi czy (słowami Asnyka) bard kra-
kowskiej Piwnicy pod Baranami, Jacek Wójcicki. W dialogu z sytuacjami 
scenicznymi, jako interpretacyjna podbudówka, rezonują proste a zara-
zem mocne przekazy mówiące o wolności, zdradzie ideałów Solidarności 
i egoizmie klasy politycznej, o nadziei i utraconych złudzeniach. 

Sprawa muzyczności ma jeszcze dodatkowy aspekt w związku 
z powszechną dziś w teatrze infiltracją innych kodów pozamuzycz-
nych. Twórczość teatralna Mateusza Pakuły, modelowy przykład tej 

24 M. Kmiecik: Być jak Steve Jobs. Bohaterowie polskiej transformacji. Ballada o lekkim 
zabarwieniu heroicznym. W: Transfer!…
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strategii pisarskiej, nie tylko obfituje w fuzje międzygatunkowe, po-
wiązania między rodzajami sztuk (teatr–muzyka), ale nade wszystko 
przedstawia się odbiorcy jako splątana sieć relacji o charakterze 
intermedialnym. Swoje teksty zazwyczaj buduje Pakuła jak mozaikę 
medialnych zapożyczeń, gdzie na równych prawach sąsiadują ze sobą 
filmy i scenariusze gier komputerowych, teksty literackie i nieliterackie, 
piosenki i muzyka instrumentalna, a „zwornikiem” jest paradoksalnie 
wielość estetyk. Trudno jednak nie zauważyć, że te różnopochodne 
i wielopostaciowe konglomeraty, przesiąknięte kulturą gatunków 
popularnych, czy to w jej nieco kampowym, czy też kontrkulturowym 
wydaniu, uświęcają faktycznie dramaturgię gadulstwa. Muzyka nie 
jest więc jedynym partnerem pomocnym w konstrukcji scenicznego 
świata, choć bez wątpienia jest partnerem pierwszoplanowym, często 
walcząc niemalże o autonomię. Nie tylko dlatego, że poza słowami ma 
po prostu największy udział w projektowanym przez autora spektaklu. 
Przetworzenia i nawiązania do filmów lub innych wytworów kultury 
artystycznej i nieartystycznej są zawsze czymś zapośredniczonym, 
kryją się w języku, rzadziej w znakach ikonicznych, gdy tymczasem 
segmenty muzyczne mają przywilej bezpośredniej, żywej obecności 
jako muzyka in actio. Wprowadza ona element zabawy, jest jednym ze 
sposobów ustanawiania kontraktu z publicznością, kontraktu przybie-
rającego nieraz perwersyjną, prowokacyjną postać, chwilami okraszoną 
odrobiną czarnego humoru. Sugeruje klimat zabawy, by tym jaskrawiej 
obnażyć też estetyczne i emocjonalne zgrzyty, które wbrew pozorom 
braku sensu podtrzymują całkiem niezabawną sceniczną rzeczywi-
stość. Zarówno sekwencje muzyczne, jak i inne akcesoria z imaginarium 
kultury popularnej, są wehikułem – a nie jedynie „oprawą” – mrocznej 
wizji antropologicznej Pakuły, której zalążkiem jest bezwzględna 
diagnoza cywilizacyjna. Jako dowód niech posłuży jedna z licznych 
realizacji tej metody przetasowywania porządków wartości i znaczeń – 
interferencje muzyki i opowieści w Na końcu łańcucha25. Otwierająca 

25 M. Pakuła: Na końcu łańcucha. Kraków 2011. 



Ewa Wąchocka212   

sztukę ckliwa, dziecięca piosenka pięcioletniej dziewczynki, śpiewana 
do wtóru z brzmieniem grunge’owym, to preludium brutalnego wido-
wiska spod znaku „teatru okrucieństwa”, opartego na motywach Tytusa 
Andronikusa Szekspira oraz Anatomii Tytusa Heinera Müllera. Tę samą 
piosenkę już niebawem przejmuje krwiożercza królowa Tamora, pod-
mieniona następnie przez postać niewinnej Lawinii, a grunge’owy 
zespół niezmordowanie towarzyszy kolejnym obrazom ekscesu. 

Pakuła traktuje muzykę jak równorzędną oś dramaturgii spektaklu 
i miernik jego mocy ekspresywnej, nie tylko wtedy, gdy z premedytacją 
gra rażącymi napięciami. Chętnie wykorzystuje zarówno technikę sam-
plowania, jak i możliwość kreowania muzyki „na żywo” (Biały dmucha-
wiec, dylogia Na końcu łańcucha), cytuje cudze kompozycje i pisze słowa 
piosenek, wyznaczając sobie jako autorowi rolę DJ, performującego 
swoje teksty (Mój niepokój ma przy sobie broń). W odróżnieniu od więk-
szości polskich dramaturgów najczęściej sięga po utwory anglojęzyczne, 
z rozmaitych obszarów muzyki rockowej. Mimo że części muzyczne 
wchodzą w wielorakie interakcje z ciągiem zdarzeń i sytuacji, to prawie 
każda taka ekspozycja śpiewu lub formy instrumentalnej zmienia się 
w rodzaj występu, mini performans w ramach spektaklu, niejednokrot-
nie z całym sztafażem właściwych takiemu działaniu środków; scena 
przypomina estradę. W rezultacie, reżyserowane przez Pakułę w fazie 
pisania widowisko balansuje między przedstawieniem teatralnym 
a koncertem, eklektycznym co prawda, ale nieskąpiącym wielości 
wrażeń, zgodnie z formatem składanki miksowanych ze sobą utworów 
i muzycznych fragmentów.

Muzyczne upodobnienia
Przeobrażeniom gatunkowym na swój sposób sprzyjają powroty do tra-
dycji związane z reaktywowaniem klasycznych gatunków muzycznych. 
Nie są one tak reprezentatywne, jak transmisja wytworów kultury po-
pularnej, niemniej zaświadczają na równi o silnych związkach współ-
czesnej dramaturgii z muzyką. Poza tym, owocują odniesieniami do 
większych form, przejmowanych na zasadzie cytatu, transformacji albo, 



Kiedy muzyka jest działaniem… 213

co najbardziej interesujące, nawiązania kompozycyjno-konstrukcyjnego. 
W wyniku aplikacji małych form wokalnych (w rodzaju piosenki, 
pieśni, ballady) bądź instrumentalnych powstają różnorakie połączenia 
(intertekstualne, intersemiotyczne), choć w większości trudno mówić 
tu o scaleniu, z reguły dostajemy mieszanki gatunkowe. Natomiast 
inną strukturę relacji ustanawia naśladowanie formy muzycznej, które 
prowadzi do przenikania się dwu dziedzin sztuki. Trzeba jednak 
dodać, że – podobnie jak dźwiękowość muzyczna dzieła literackiego – 
natura czy artystyczna tożsamość upodobnień konstrukcyjnych wciąż 
pozostaje sporna. Przekonanie o istnieniu głębokich paralelizmów 
między literaturą i muzyką, widocznych zwłaszcza w twórczości awan-
gardowej, ściera się ze sceptycyzmem badawczym, każącym uznać, że 
muzyczność w tekście literackim (dramatycznym), o ile w ogóle nie jest 
mitem, sprowadza się do retorycznej gry autora z odbiorcą, do różnego 
rodzaju konwencji – zabiegów kontekstualizowania i ujawniania skład-
ników muzycznych, a wydobycie muzycznego nacechowania takich 
rozwiązań uzależnione jest od subiektywnego podejścia interpretatora 
i przyjętej przez niego metodologii. Dziś – jak podsumowuje wielo-
letnią debatę Andrzej Hejmej – badaniom tych związków towarzyszy 
świadomość zasadniczych ograniczeń wynikających z odrębności 
dwóch różnych dyscyplin sztuki. Zatem „odchodzi się także od bezkry-
tycznego forsowania muzycznych analogii i kontekstów w literaturze 
za rozlicznymi postulatami artystycznymi”, co nie oznacza jeszcze, że 
ginie metaforyczne użycie terminów muzycznych26. Intencja autora, jak 
wiadomo, nie zawsze musi wskazywać najwłaściwszy trop i raczej nie 
powinna być motywem rozstrzygającym o sprofilowaniu interpretacji. 

W tradycji dramatu polskiego znaleźć można szereg innowacyjnych 
realizacji na potwierdzenie niejednoznacznego statusu muzyki w tek-
ście literackim: od utworów, w których muzyczność, przede wszystkim 
w zakresie instrumentacji dźwiękowej, jest cechą dystynktywną, a więc 

26 A. Hejmej: Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej. 
Kraków 2008, s. 57. 
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klasycznego pod tym względem Judasza z Kariothu Karola Huberta Ro-
stworowskiego czy – współcześnie – Porwania Europy Jarosława Marka 
Rymkiewicza, Koczowiska Tomasza Łubieńskiego, po takie, w których 
zdaje się wartością zależną od optyki i ucha interpretatora. Za ideą mi-
metyzmu konstrukcyjnego dobitnie przemawia twórczość dramatyczna 
Bogusława Schaeffera – jedyne w swoim rodzaju pole eksperymentu 
wiążącego się z translokacją technik kompozytorskich. Ale i oryginalne 
próby innych współczesnych dramatopisarzy poniekąd uchylają nie-
ufność tych badaczy, którzy twierdzą, iż literatura, medium językowe, 
usiłuje zawłaszczyć obce sobie tworzywo27. Teatralny wymiar dramatu 
stanowić może właśnie wyzwanie do imitowania w scenicznym mate-
riale muzycznych albo quasi-muzycznych struktur. 

Aby uchwycić nawiązania konstrukcyjne do gatunków muzycz-
nych, nie wystarczy przyjrzeć się kompozycji świata przedstawionego, 
rozwojowi akcji wraz z ujęciem postaci. Należy także wsłuchać się w ję-
zyk i wybrzmiewające w nim tropy stylizacyjne, jakie mogą przybliżać 
barwę, nastój, specyfikę wyrazową adaptowanej formy. Znakomitym 
wyobrażeniem o formach intermedialnych przetworzeń – i dwóch róż-
nych strategiach – może być dziś transpozycja requiem, które odżywa 
w dramatach Wiesława Myśliwskiego i Tomasza Mana28. Obaj autorzy 
wprost zaznaczają to odniesienie, Myśliwski w tytule – Requiem dla 
gospodyni – Man w podtytule swej Katarantki oraz arbitralnym przejęciu 
muzycznego wzorca konstrukcyjnego, z podziałem na dziewięć części 
opatrzonych łacińskimi nazwami. Powinowactwa z mszą żałobną ujaw-
nia także Nieskończona historia Artura Pałygi – lamentacyjny charakter 

27 W radykalnej wersji stanowisko to przedstawił Tadeusz Szulc w pracy Mu-
zyka w dziele literackim (Warszawa 1937). Wskazywał, że nie ma żadnych istotnych 
związków między strukturą utworu muzycznego i strukturą utworu literackiego, 
muzyka może być jedynie jego przedmiotem, uznając tym samym za bezzasadne 
przypisywanie utworom literackim zdolności wywoływania przeżyć muzycznych. 
Por. także M. Głowiński: Literackość muzyki – muzyczność literatury. W: Idem: Poetyka 
i okolice. Warszawa 1992. 

28 T. Man: Katarantka. „Dialog” 1998, nr 4; W. Myśliwski: Requiem dla gospodyni. 
„Dialog” 2000, nr 10. 
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wyodrębnia jedną z sekwencji w wielogłosowym scenicznym reportażu 
(opowiadaniu), w strumieniu monologów, które spina jedynie temat 
śmierci29. W sztuce Myśliwskiego muzyka wypełnia swym czystym 
brzmieniem świat dramatu, chóralny śpiew z towarzyszeniem instru-
mentów, choć dobiega spoza przestrzeni scenicznej, stanowi niemal 
stały akompaniament rozgrywającej się na scenie akcji. Partie wokalne 
chóru w Katarantce są nieproporcjonalnie skąpe, ograniczają się do wiel-
kopostnej pieśni Któryś za nas cierpiał rany, przywołanej dwukrotnie siłą 
wspomnień głównej bohaterki; raz po raz dają się za to słyszeć melodie 
i słowa dalekie od religijnej podniosłości. 

Muzyka w Requiem dla gospodyni ma dwojakie oblicze. Realistyczna 
i poetycka sztuka Myśliwskiego ukazuje zmierzch dawnego obyczaju 
czuwania przy zmarłych, toteż śpiew autentyczny, źródłowy zastępuje 
reprodukcja – do wykonania żałobnych pieśni trzeba było zaangażo-
wać trzech „zawodowych” muzyków z miasta. Zgodnie z umownym 
podziałem przestrzeni na uświęconą i świecką, canto żałoby płynie 
z ciemności, z przyległej izby, gdzie złożono ciało zmarłej Gospodyni. 
Na początku, w trakcie przygotowań do wieczornego zgromadzenia, 
słyszymy śpiew męskiego tercetu, który po chwili narasta przechodząc 
w brzmienie wieloosobowego chóru. Chóralny śpiew powraca i przyci-
cha, jego animatorem jest wiejski odmieniec Boleś, guślarz odprawia-
jący swój intymny rytuał żałoby w rozmowach z widmem Gospodyni: 
mistrz ceremonii, zarazem strażnik pamięci o wszystkich zmarłych we 
wsi, który ma tajemną władzę nad muzyką. To ona, a nie ustalony pro-
gram wynajętego zespołu, zakreśla metafizyczny horyzont nocy czu-
wania. Requiem jako forma muzyczna w swych przemiennych zasadach 
konstrukcji mszy zakłada kontrapunkty, łączące potęgę wstrząsającego 
doświadczenia śmierci z intymnym ukojeniem. W sensie praktycznym 
muzyka najprawdopodobniej pochodzi z nagrania, technologiczny ma-
newr nie niweczy jednak jej tajemnicy ani nie osłabia zdolności działa-
nia, modulującego żałobny nastrój. Świetnie uzmysławia to finał, kiedy 

29 A. Pałyga: Nieskończona historia. W: Idem: Powrót bogów. Kraków 2017. 
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donośny elegijny śpiew synchronizuje się z obrazem chóru kościelnego 
na ekranie telewizora. Jednocześnie zaś splata się z monologiem nieży-
jącego już Bolesia w przejmujący, liryczny dialog – requiem zarówno dla 
Gospodyni, jak i pasterza odmieńca, dla odchodzącego świata wiejskiej 
kultury. 

Jaka muzyka zatem – sakralna, liturgiczna – wypełnia dramat?  
Myśliwski nie określa formy ani zawartości fragmentów wokalnych, 
czy ich potencjalnego źródła, sygnalizuje jedynie, bardzo dokładnie, 
kolejne wejścia (a jest ich kilkanaście) oraz zmiany natężenia śpiewu. 
Requiem dla gospodyni objawia więc swą gatunkową tożsamość jako pre-
cyzyjnie skomponowana partytura słowno-muzyczną, w której muzyka 
nie tylko prowadzi temat śmierci – wyznacza jego rejestr emocjonalny – 
lecz stanowi także ekspresyjny podkład sytuacji scenicznych. Albo ich 
przeciwwagę – znak transcendencji, niepojęty już dla zdecydowanej 
większości postaci, konsekwentnie adresowany do odbiorcy. W drugim 
akcie, przechylającym się w stronę sztuki obyczajowej, to muzyce nade 
wszystko przypada rola uobecniania zdarzenia śmierci. Segmentacja 
tekstu – i zarazem organizacja akcji – wprawdzie nie odwzorowuje 
wiernie typowej dla muzycznego requiem struktury, ale w aspekcie pro-
cesualnym i wyrazowym, dzięki architektonice partii chórowych, ich 
rytmowi i wzbudzanym przez nie napięciom, nawiązuje do konstrukcji 
muzycznej. W tym sensie dramat Myśliwskiego, choć nie usiłuje powta-
rzać formy muzycznej, zezwala na interpretację w kategoriach drama-
turgicznej transpozycji. I w pełni zachowuje właściwą requiem możność 
oddziaływania na przeżycia odbiorców. 

Bodaj większą przeszkodę do pokonania miał Tomasz Man, nie-
mal całkowicie rezygnując ze stosownej muzyki i przerzucając ciężar 
transplantacji requiem na kompozycję elementów rzeczywistości przed-
stawionej oraz ujęcie formy dramatycznej. Tyle że jego Katarantka ogni-
skuje się nie wokół śmierci, lecz umierania i – jak dyktuje literacki topos 
odchodzenia – rozgrywa się głównie w przestrzeni pamięci. Nie dziwią 
więc łacińskie tytuły poszczególnych części na wzór oznaczeń z układu 
muzycznego, które mają to odniesienie uczytelniać. Odpowiedników 
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treści muzycznych requiem wypadałoby szukać, jeśli już nie w samych 
tytułach, to w ukształtowaniu zdarzeń i sytuacji, rozkładzie akcentów 
narracyjnych czy tonacji uczuciowej wypowiedzi. Dramat żegnania się 
z życiem starej, niewidomej kobiety, owszem, rysuje się klarownie, gdy 
prześledzić jego kolejne odsłony: Introitus Requiem aeternam – modlitwa, 
Kyrie eleison – błaganie (skierowane i do Boga, i do swego alter ego), 
Dies irae – bolesne wspomnienie z młodości (rozegrane w konwencji 
farsy), Offertorium – doświadczenie rozdwojenia na „ja” i „nie-ja” itd., 
aż po Communio Lux aeterna – tragikomiczne pogodzenie się z losem. 
Wzbogaceniem tego układu jest dodane w drugim akcie In paradisum – 
fantasmagoria spotkania z Aniołem, ukazująca symbolicznie śmierć. 
Nazwy mają charakter metaforyczny, bywa że kłócą się ze stylem 
i wymową scen. Ale czy dramat starości nabrałby innych znaczeń, 
gdyby zmienić tytuły części albo w ogóle je odrzucić? I czy tak samo 
narzucałby podobieństwo do requiem, gdyby nie konotacje muzyczne 
wywołane przez nazwy formy muzycznej i jej części? Intermedialna 
fuzja dramatu subiektywnego, jakim jest Katarantka, z gatunkiem mu-
zycznym okazuje się próbą cokolwiek zwodniczą ze względu na kłopot 
z przeniesieniem muzycznych zasad konstrukcyjnych w obręb utworu 
dramatycznego. 

Różnicę między tymi dwiema drogami uwyraźnia jeszcze zde-
rzanie ze sobą odmiennych gatunków, mianowicie sposób, w jak 
zaburzany zostaje sam porządek requiem i jego podniosły charakter. 
W sztuce Myśliwskiego dochodzi do bezpośredniego starcia między 
dwoma rodzajami muzyki, do dramatycznego pojedynku tworzącego 
scenerię monologu jednej z córek. Hałaśliwą młodzieżową muzykę 
dobywającą się z telewizora, która towarzyszy wrzaskliwemu potokowi 
słów dziewczyny, stopniowo równoważy melodyczna harmonia chóru, 
by na koniec zabrzmieć zwycięsko forte. W sztuce Mana nie ma takiej 
muzycznej konfrontacji ani też nie uderza nas poważniejsze zakłócenie 
tonacji requiem, ponieważ „mszę żałobną”, rozwijającą się przeważnie 
w pamięci starej kobiety, stale przełamują – w planie fabularnym – mo-
tywy gatunkowo i stylistycznie niejednorodne. Śpiewy niższej prowe-
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niencji – sentymentalna piosenka bohaterki oraz szydercza rymowanka 
dzieci z podwórka – właściwie wpisują się w tę niekanoniczną fakturę 
utworu. Pierwsza uruchamia falę wspomnień – lirycznych, bolesnych, 
ale i groteskowych. Druga, na samym początku i później  powtórzona, 
jest zapowiedzią śmierci Katarantki, a zarazem kumuluje w sobie agre-
sywność świata zewnętrznego.

Widać zatem, że dosłowne przeniesienie struktury formalnej  
w obręb dramatu nie przesądza o upodobnieniu do gatunku muzycz-
nego. Imitacyjna kompozycja Mana nie wydaje się lepiej przystawać 
do requiem niż bardziej suwerenny pod tym względem utwór Myś- 
liwskiego, który – omijając ścisłe reguły innej sztuki, zespolony z muzyką 
sakralną – prezentuje odmianę dramatyczno-muzyczną requiem. Gatun-
kowa translokacja współgra oczywiście tak w jednym, jak w drugim 
przypadku z metaforycznym sensem tego określenia. Requiem dla gospo-
dyni jednak bliższe jest – jako całość – muzycznej formie, choć struktura 
tekstu nie odzwierciedla struktury dzieła muzycznego. Wspólna obu 
tym koncepcjom pozostaje rekontekstualizacja gatunku. Zarówno Man, 
jak Myśliwski, asymilując gatunek powszechnie uznawany za wysoki, 
modyfikują właściwy mu tryb wykonania (liturgiczny, estradowy), by 
nobilitować osobę, postać „adresatki” – niezależnie od efektu adaptacji 
dramaturgii i estetyki muzycznej do dramatu scenicznego. 

Podobną zasadę krzyżowania się „wysokiego” z „niskim” wciela 
także Nieskończona historia. To jednak nie tyle próba restytuowania 
szacownej formy, respektująca „pamięć gatunkową”, ile swobodna 
trawestacja wzorca umownie opatrzonego znakiem dawności czy do-
stojeństwa. Artur Pałyga, sięgając do tradycji antycznej, wprowadza na 
scenę Chór z Przewodnikiem, jako medium narracji, w strofach komen-
tarza lub we wspólnym opowiadaniu towarzyszący postaciom. Śpiew 
czy raczej melorecytacja przysługuje też zwyczajnym mieszkańcom, 
a nawet rzeczywistości nieożywionej. Te formalne rozwiązania, prze-
jęte z klasycznych gatunków, bezceremonialnie wpisują się w poetykę 
codzienności – sztuka oscyluje między montażem kameralnych scen 
a oratorium „na trzydzieści postaci, chór i orkiestrę dętą”. Opowieść 
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o jednym dniu z życia lokatorów kamienicy, dniu śmierci starej kobiety, 
otwiera uwertura w wykonaniu Chóru. Muzyczną konwencję trywial-
nie i komicznie rewaloryzuje aria „gospodarcza”, odśpiewana przez 
(zmarłą) Dworniczkową. Po niej do akcji wkraczają domowe sprzęty, 
naczynia, bibeloty. Przedstawiony w kronikarskim skrócie, głosami 
Kalendarza i Starej Pożółkłej Gazety, obraz monotonnego życia boha-
terki wieńczy modlitwa. Chór, na przemian z Przewodnikiem, intonuje 
litanię za duszę zmarłej do wypełniających jej życie „opuszczonych” 
przedmiotów. W wyolbrzymieniu, na prawach kontrapunktu, mieszają 
się rejestry stylistyczne – litanijne eksklamacje zastępuje adoracja do-
świadczenia egzystencjalnej prostoty, niezmienności, rutyny, a w tle ani 
na chwilę nie cichnie pulsujący rytm rockandrollowej muzyki. Hiper-
bola błahego staje się figurą retoryczną, uprawomocniającą powołaną 
przez Pałygę metafizykę codzienności. Połączenie wzniosłej muzyczno-
-religijnej formy z afirmacją życiowego konkretu oznacza więc swoisty 
akt sakralizacji, który ma uchronić od niepamięci mały, swojski świat 
bohaterki, osobę zmarłej i jej życie wydobyć na moment z kręgu pospo-
litości. Chwyt transformowania muzycznych kodów, wytrącanych z ich 
pierwotnych orbit, na przekór tradycyjnemu ich przyporządkowaniu 
i zastosowaniu pracuje też w odmienny sposób. W arii właściciela 
zakładu pogrzebowego podkreśla obłaskawienie i przytłoczenie 
śmierci przez wyestetyzowany ceremoniał pochówku. Rzeczowy opis 
świadczonych usług i żałobnych rekwizytów, nierzadko ocierających się 
o kicz, w powiązaniu z koturnowością muzycznej ramy, w jaką ten opis 
został wtłoczony, składają się na tragifarsowy efekt.

Na podstawie tekstu łatwo można ocenić stopień umuzycznienia 
Nieskończonej historii, ale już niekoniecznie charakter brzmienia. Czy 
„aria” jest raczej nazwą umowną i dopuszcza szeroki margines moż-
liwości wykonania, czy też istotnie ma być przeniesieniem konwencji 
śpiewu oratoryjnego/operowego, przełamanej nutą parodii? A chór – czy 
jego partie buduje śpiew melodyczny, melodeklamacja czy po prostu 
rytmizowana mowa? W praktyce kształt muzyczny, a także sceniczny 
utworu, jak zwykle, skonkretyzują decyzje realizatorów. Z pewnością 
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jednak jako owoc nowych strategii pisania dla teatru sztuka Pałygi 
przyswaja sporo cech oratorium, tj. formy muzyki dramatycznej, która 
opiera się na współdziałaniu części solowych i chóralnych, bez akcji 
scenicznej (w Nieskończonej historii ogranicza się ona do minimum), 
często z epicką partią narratora, wprowadzającego postacie i objaśniają-
cego akcję dramatyczną (którego rolę przejmuje tu właśnie chór)30. Ale 
to oratorium naszej (po)nowoczesnej epoki, ery komputerów, internetu, 
bezustannego ruchu, nasycone hałasami miasta. W zasadzie odchodzi 
od tematyki religijnej – choć obficie wyzyskuje modlitewne cytaty 
i parafrazy, choć jednym z kluczowych motywów jest poszukiwanie 
Boga czy może raczej tęsknota za czymś, co mogłoby odsłaniać wymiar 
metafizyczny ludzkiej egzystencji. Nieskończona historia to oratorium, 
w którym autor z premedytacją przeplata sacrum z profanum. Re-
aktywując przestrzeń mitu, otwiera się na czas historyczny, na życie 
codzienne i nie stroni od tonacji buffo. 

Zwrot w stronę muzyki ma niewątpliwie ogromny wpływ na 
przeobrażenia gatunkowe współczesnej twórczości dla teatru, porów-
nywalny z radykalnymi modyfikacjami klasycznych kategorii drama-
tycznych (jak akcja, fabuła, postać, czas) i zapewne nie mniejszy niż 
przechwytywanie formatów typowych dla innych mediów (filmowych, 
telewizyjnych itp.). W przypadku łączenia tekstu autorskiego z elemen-
tami wokalno-instrumentalnymi o muzycznym konturze – a, w kon-
sekwencji, także kształcie gatunkowym całości – decyduje nie tylko 
względnie proste kryterium objętości tego rodzaju wstawek, występu-
jących najczęściej w postaci gotowych przytoczeń z zasobów kultury. 
Decyduje również moc sprawcza, nośność w warstwie znaczeniowej. 
Utwór muzyczny (zazwyczaj zaś słowno-muzyczny), włączony do 
dramatu, ma niesamodzielny status, a jego odbiór przebiega inaczej niż 
wówczas, gdy funkcjonuje autonomicznie. W zamian zyskuje niejako 
drugie życie, dzięki osadzeniu i/lub przewartościowaniu w nowym 
kontekście, jako źródło napięć i komplementarnych, nieoczekiwanych, 

30 Mała encyklopedia muzyki. Red. S. Śledziński. Warszawa 1981, s. 715. 
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ukrytych znaczeń. Na tym polega jego rola z perspektywy gatunkowej 
modernizacji i w tym sensie – zwłaszcza w użyciach nietypowych, dy-
wersyjnych – jest zdarzeniem dramatycznym. Zdarzeniem, które, szcze-
gólnie w tekstach dla teatru postdramatycznego, z reguły nie wypływa 
z konwencjonalnej funkcji posuwania akcji naprzód – rozgrywa się na 
płaszczyźnie dyskursu i ma wzmacniać performatywne oddziaływanie 
spektaklu. 

W przypadku nawiązań konstrukcyjnych miernikiem gatunkowych 
transgresji mógłby być stopień zbliżenia do kompozycji muzycznej, 
gdyby nie kontrargument, że podobieństwo to w praktyce nie tak łatwo 
ocenić. Czy zatem nieostrość kryteriów winna zniechęcać do poszu-
kiwania tajemnicy efektywności takich związków? Nie, skoro formy 
muzyczne, wobec erozji form dramatycznych, stają się dla współczes-
nych dramatopisarzy nie tylko kopalnią rozwiązań artystycznych, ale 
i doskonałym narzędziem przekazu. Rzecz jasna, rozpatrując pisarskie 
transpozycje z pogranicza, gdzie spotykają się dramat i muzyka, można 
mówić jedynie o realizacjach przybliżonych z powodu odmienności 
tworzyw obu sztuk. Jedno wydaje się pewne. Tym, co niezmiennie 
wyzwala transformacyjną energię wszystkich tych muzycznych nawią-
zań, zarówno pojedynczych komponentów, jak i form czy technik, jest 
zawarty w nich ładunek dramatyczny. Uwierzytelnienie nowych możli-
wości artystycznych zależy już od sposobu aktualizacji tego potencjału.

Spojrzenie na problem gatunkowości wędruje między perspektywą 
ewolucji współczesnych praktyk pisania dla sceny a perspektywą od-
bioru. Muzyczność najnowszej dramaturgii to, z jednej strony, zjawisko 
nie tylko audialne, lecz także czynnik genologiczny. Dlatego domaga 
się opisu sposobów użycia środków i technik innej sztuki w utworach 
dla teatru. Choć jest jednym z wyrazistych świadectw zmieniającej 
się tożsamości dramatu, to przecież nie pozwala zapomnieć i o jego 
muzycznych początkach, i o wielowiekowej symbiozie z muzyką i śpie-
wem, a dziś otwarcie wskazuje możliwość nieustannej mediacji mię-
dzy różnymi gatunkami wypowiedzi. Z drugiej strony, muzyczność 
implikuje podejście uwzględniające wzajemne oddziaływanie na siebie 
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tekstu dramatycznego/spektaklu i odbiorcy, szczególnie na poziomie 
emocjonalnym. Emocje doświadczone i zaświadczone w utworze, 
również dzięki działaniom muzycznym, stają się pobudzeniami czytel-
nika/widza, współuczestniczącego w rozwoju wydarzeń. Poruszenie, 
emocjonalna odpowiedź na przedstawioną historię wydaje się nieod-
zownym warunkiem odbioru. Nie zawsze chodzi o tożsamość doznań, 
jaką rodzi identyfikacja z postaciami, albo odwrotnie – o postulowany 
przez awangardę XX wieku (od Brechta) efekt obcości i pożądany wtedy 
dystans. Autorzy teatralni najchętniej projektują teraz taki sposób 
odbioru, który zakłada emocjonalną „współ- i rozbieżność, polegającą 
na przemieszczaniu się między różnymi poziomami tekstu”31. Projekto-
wana w tekście i w interakcji z tekstem dramaturgia muzyczna – akom-
paniament, współdziałanie, wzmocnienie, kontrapunkt – odgrywa 
w tym dynamicznym procesie niebagatelną rolę. 

Jego mechanizm można przyrównać do opisanego przez Claire 
Petitmengin wzajemnego przenikania się znaczenia odczuwanego 
i pojęciowego32. To pierwsze wiąże się właśnie z emocjonalną percepcją 
muzyki, jest wartością przedrefleksyjną, rodzącą się niemal natych-
miast w reakcji na dane przeżycie, intuicyjną i przedwerbalną, która 
skrywa dopiero zalążek myśli. Drugie – znaczenie pojęciowe – powstaje 
w efekcie różnicowania pierwszego, jeszcze niejasnego, niekiedy in-
tensywnego wrażenia, w procesie kształtowania myślowych obrazów, 
uczuć i pojęć. Petitmengin pokazuje, że sens pojęciowy rzadko wynurza 
się w precyzyjnej, skończonej postaci i że nawet wówczas, gdy się wy-
krystalizuje, nie ustaje przedrefleksyjna aktywność. W odbiorze muzyki 
autonomicznej faza tworzenia się znaczenia odczuwanego jest natural-
nie najistotniejsza i nie musi prowadzić do myślenia pojęciowego. Z od-
biorem muzyki funkcjonującej w obrębie dramatu jest już inaczej. Nie 

31 P. Czapliński: Poetyka afektywna i powieść o rodzinie. W: Kultura afektu – afek-
ty w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektywnym. Red. R. Nycz, A. Łebkowska, 
A. Dauksza. Warszawa 2015, s. 373.

32 C. Petitmengin: Ku źródłom myśli. Gesty i transmodalność: wymiar przeżywanego 
doświadczenia. Przeł. E. Bodal, A. Tuszyński. „AVANT” 2012, nr 3. 
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wyklucza on możliwości czystych odczuć, ale zawsze w grę wchodzi 
także słuchanie muzyki „uchem umysłu”, stymulowane kontekstowo, 
zwłaszcza jeśli jest to muzyka ze słowami. Dlatego – zważywszy zamie-
rzone przez twórców reakcje odbiorcze, intensywność emocji w kon-
frontacji z refleksją – nie jest obojętna gatunkowa identyfikacja użytego 
materiału muzycznego lub adaptowanej konstrukcji. Choć współcześnie 
dominuje estetyka agatunkowości, a regułę stanowi hybrydyzacja form 
wypowiedzi, to gatunki muzyczne zachowały swą rozpoznawalność, 
jaką zapewniają pewne wyobrażenia o nich i dyrektywy słuchania. Pa-
leta emocji wzbudzanych w trakcie lektury lub przedstawienia utworu 
dramatycznego wzbogaconego muzycznie zależna jest więc od tego, 
czy pozostają one w zgodzie z wpisanym w gatunek muzyczny stylem 
odbioru, czy są prowokowane w grze z nastawieniami i oczekiwaniami 
odbiorców, czy też rozniecane wbrew ich przyzwyczajeniom. Tę grę 
każdorazowo reguluje opowieść. W takiej czy innej konfiguracji spotka-
nie to uruchamia złożony, wielostopniowy proces odbioru, który może 
okazać się frapującym, głębokim albo niepokojącym doświadczeniem, 
emocjonalno-intelektualnym zdarzeniem.
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When music is action 
Genre contaminations of the new drama
Summar y
Musicality is a strong, often inseparable feature of recent Polish dramas and 
texts for theater. Its characteristic manifestations include choral parts (singing 
or recitative), songs (usually quotations of well-known works and remixes), or 
operations on language which bring out its sound qualities. Ewa Wąchocka 
analyses two most important musical phenomena in contemporary drama, 
crucial from the genological perspective: the assimilation of songs and com-
positional-structural references. The use of ready-made verbal and musical ele-
ments clearly indicates the transformation of the dramatic text itself and, at the 
same time, the change of its status and meaning in the theatrical performance. 
The inlays usually go beyond the traditional role of musical scenery, consti-
tute more than just a commentary or an aesthetic sign, and not infrequently 
function in a manner similar to musical theater genres (such as musical, song-
-play, concert). Expanding the text with songs or chants, motivated primarily 
thematically and ideologically – like in the case in dramaturgy presenting new 
historical narratives – simultaneously affects genre contaminations. It testifies 
to the infiltration of popular genres into theater, while works built on the model 
of musical forms, which are rarer, harken back to the tradition of high genres 
(requiem, oratorio). Both forms of music in the transpositions of contemporary 
playwrights take on a performative character, becoming events that combine 
music and text in action. 
Keywords: drama, musical forms, song and chant, requiem, oratorio, transpo-
sition, popular genre culture, high genres, performativity
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Wenn Musik zur Handlung wird 
Gattungskontaminationen des neuen Dramas
Zusammen fassu ng
Die Musikalität ist ein starkes, oft untrennbares Attribut der neuesten polni- 
schen Dramen und Theaterwerke. Zu ihren charakteristischen Erscheinungsfor-
men gehören Chorpartien (Gesang oder Melorezitation), Songs, Lieder (meistens 
Zitate aus bekannten Werken und Remixe) bzw. Operationen an der Sprache, 
die deren Klangqualitäten hervorbringen. Ewa Wąchocka analysiert die zwei 
wichtigsten musikalischen Phänomene in der zeitgenössischen Dramaturgie, 
die aus der gattungsbezogenen Perspektive entscheidend sind – die Assimi-
lation von Liedern und Songs und die kompositorisch-konstruktiven Bezüge. 
Die Anwendung von fertigen textmusikalischen Elementen weist deutlich auf 
die Transformationen des dramatischen Textes selbst sowie auf die Verände-
rung seines Status und seiner Bedeutung in der Theateraufführung hin. Die 
Inkrustationen schreiten normalerweise über die traditionelle Rolle der mu-
sikalischen Szenerie hinaus. Sie bilden nicht nur einen Kommentar bzw. ein 
Zeichen der Ästhetik, sondern funktionieren nicht selten in ähnlicher Weise 
wie musikalisch-theatralische Gattungen (wie Musical, Singspiel, Konzert). Die 
Erweiterung des Textes um Lieder oder Songs, die hauptsächlich thematisch 
und ideologisch motiviert sind, wie in der eine neue Geschichtserzählung 
präsentierenden Dramaturgie, wirkt sich zugleich auf die Gattungskontami-
nationen aus. Sie stellt unter Beweis, dass populäre Gattungen in das Theater 
hineindringen. Hingegen greifen die nach dem Vorbild von musikalischen 
Formen konstruierten, selteneren Werke auf die Tradition der hohen Gattungen 
(Requiem, Oratorium) zurück. Die beiden Formen der Musikalität nehmen in 
den Transpositionen zeitgenössischer Dramatiker einen performativen Charak-
ter an. Sie werden zu Ereignissen, die Musik und Text im Handeln verbinden. 
Schlüsselwörter: Drama, musikalische Formen, Lied und Song, Requiem, 
Oratorium, Transposition, Kultur populärer Gattungen, hohe Gattungen, Per-
formativität

Kiedy muzyka jest działaniem 
Kontaminacje gatunkowe nowego dramatu
St reszczen ie
Muzyczność stanowi mocny, często nieodłączny atrybut najnowszych polskich 
dramatów i tekstów dla teatru. Do jej charakterystycznych przejawów należą 
partie chóru (śpiew lub melorecytacja), songi, piosenki (najczęściej cytaty zna-
nych utworów oraz remiksy), operacje na języku wydobywające jego jakości 
dźwiękowe. Ewa Wąchocka analizuje dwa najważniejsze zjawiska muzyczne 
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we współczesnej dramaturgii, kluczowe z perspektywy genologicznej – asymi-
lację piosenek i pieśni oraz nawiązania kompozycyjno-konstrukcyjne. Użycie 
gotowych elementów słowno-muzycznych wyraźnie wskazuje na transformacje 
samego tekstu dramatycznego, a zarazem na zmianę jego statusu i znaczenia 
w teatralnym przedstawieniu. Inkrustacje zwykle wykraczają poza tradycyjną 
rolę scenografii muzycznej, nie są tylko komentarzem czy znakiem estetyki, 
nierzadko funkcjonują w sposób zbliżony do gatunków muzyczno-teatralnych 
(jak musical, śpiewogra, koncert). Poszerzenie tekstu o piosenki lub pieśni, mo-
tywowane przede wszystkim tematycznie i ideologicznie, jak w dramaturgii 
prezentującej nowe narracje historyczne, rzutuje jednocześnie na gatunkowe 
kontaminacje. Świadczy o przenikaniu do teatru gatunków popularnych, 
natomiast utwory budowane na wzór form muzycznych, rzadsze, sięgają do 
tradycji gatunków wysokich (requiem, oratorium). Obie formy umuzycznienia 
w transpozycjach współczesnych dramatopisarzy nabierają charakteru perfor-
matywnego, stają się zdarzeniami, łączącymi muzykę i tekst w działaniu. 
Słowa kluczowe: dramat, formy muzyczne, piosenka i pieśń, requiem, orato-
rium, transpozycja, kultura gatunków popularnych, gatunki wysokie, perfor-
matywność
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Adama Mickiewicza w Poznaniu, literaturoznawca, teatrolog, autorka 
szeregu książek, antologii oraz kilkuset artykułów. Wydała między in-
nymi Galerię gatunków widowiskowych, teatralnych i dramatycznych (Poznań 
2014), W krysztale i w płomieniu. Studia i szkice o dramacie i teatrze, t. 1–2 
(Wrocław 2006), Obrazy narodowe w dramacie i teatrze (Wrocław 1994), 
Komedię oświeconych (Warszawa 1993), Przestrzeń w dramacie i dramat 
w przestrzeni teatru (Poznań 1985). Zajmuje się teorią dramatu i teatru 
oraz historią dramatu i teatru polskiego. 

Ewa Wąchocka – profesor, kulturoznawca i teatrolog, pracuje w Instytu-
cie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się 
dramatem i teatrem XX wieku i XXI, teorią dramatu, zwłaszcza ewolucją 
form we współczesnej dramaturgii w perspektywie psychoanalitycznej 
i kulturowej, związkami dramatu z muzyką oraz praktykami perfor-
matywnymi. Autorka książek Między sztuką a filozofią. O teorii krytyki ar-
tystycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza (Katowice 1992), Autor i dramat 
(Katowice 1999), Współczesne metody badań teatralnych (Katowice 2003), 
Milczenie w dwudziestowiecznym dramacie (Kraków 2005) oraz kilkuset 
artykułów naukowych, współautorka monografii Intymne – prywatne – 
publiczne (Katowice 2015), redaktorka licznych publikacji zbiorowych.
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