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Tadeusz Słobodzianek 

'' en us 
czyli towarzysz Chrystus" 
Feerycznej komedii w 9 obrazach c.d. 

Reżyseria: Krzysztof Kopka Scenografia: Ewa Beata Wodecka Kostiumy: Dąbrówka Huk 
Muzyka: Orkiestra Kormorany Choreografia: Bożena Klimczak 

Osoby: 
Prisypkin, ofiara minionego stulecia 
-Piotr Konieczyński; 

Dyrektor ZOO, były towarzysz, obecnie pan 
-Andrzej Kępiński; 

Dozorca I, tez-a -Krzysztof Rogacewicz (gościnnie); 

Dozorca Il, antyteza -Kazimierz Krzaczkowski; 

Pies Neron, synteza -Jacek Grondowy; 

Wierka-lwona Lach; } Dzieci 
Nadźka-Małgorzata Osiej-Gadzina; zatrndnione 
Lubka-Elwfra Hamerska-Kijańska; "U Cioci Zoi" 

Ciocia Zoja, były żołnierz, obecnie właścicielka 

powszechnie znanej i szanowanej w Moskwie 
restauracji "U Cioci Zoi" -Marta Łącka; 

Prorok, były pop -Włodzimierz Dyla (gościnnie): 

Lidia Wiktorowna, prezes ,,Naszego Banku Ojczy
zna" i dama -Lidia Filipek; 

Preobrażeński. były legendarny generał wojsk 
powietrzno-desantov.1ych, obecnie powszechnie zna ny 
i szanowany w Moskwie i na całym świecie polityk, 
biznesmen i przestępca-Tadeusz Wnuk; 

Ninon,jego małżonka po raz drugi ślubna 
-Krystyna Dmochowska; 

Botanik, człowiek XXI wieku ~~f.„ll~a~Wi-~ 
Sybirak, były żołnierz, obecnie goryl Preobrażeilskie
go-Robert Dudzik; 

Najdroższy Przyjaciel, przyjaciel Umiłowanego 
Przyjaciela-Zdzisław Sobociński; 

Marynarz , były żołnierz, obecnie bezdomny 
-Bogusław Siwko; 

Reżyser, były niedoszły reżyser Teatru Wielkiego, 
obecnie bezdomny -Grzegorz Cinkowski: 

Murka, była niedoszła primadonna Teatru 
Wielkiego, obecnie bezdomna -Irmina Babińska; 

Filozof, były niedoszły noblista w dziedzinie ma
terializmu, obecnie bezdomny-Jacek Paruszyński; 

Syłilida I, wiadomo kto-Iwona Lach; 

Syfilida II , tym bardziej wiadomo 
-Elwira Hamerska-Kijańska 

Posąg, były Posąg Komandarma Poezji Radzieckiej 
na Placu Majakowskiego, d. Triumfalnym, obecnie 
Posąg Komandarma Poezji Radzieckiej na Placu 
Triumfalnym, d. Majakowskiego 
-xglos: Sławomir Mozołewski ; 

oraz: 
Szanowni Milionerzy }-Irmina Babińska; 
Kupcy Moskiewscy -Elżbieta Kosecka; 
Drodzy Przyjaciele -Jacek Paruszyński , 
Wolne Media -Bogusław Siwko, 

-Magdalena Kuźniewska; 

Megafon na Kurskim -Andrzej Kępiński; 

Asystent reżysera: Piotr Konieczyilski; 
Przedstawienie prowadzi: Grażyna Mieczkowska. 

Rzecz dzieje się w Moskwie 
na przełomie stuleci. 

Premiera: 30 kwietnia 2003 
Spektakl z przerwą 



Krzysztof Kopka 

Absolwent warszawskiej PWST. Był 
krytykiem teatralnym, członkiem redakcji mie
sięcznika „Teatr" i „Notatnika Teatralnego"; 
publikował w "Dialogu. Dramaturg ,;Don Kichot 
uleczony"; współautor ,,Bal lady o Zakaczawi u". A u tor 
scenariuszy widowisk telewizyjnych realizowanych 
przez Jacka Skalskiego i sztuk dla teatru lalek ,Baśł1 o 
smoku Strachocie", „Jadwiga ze Śląska" (wspólnie z 
Ruth Bloss), ,Ali-Baba i 40 rozbójników". Od 1996 
zajmuje się reżyserią teatralną. „Sen pluskwy" jest 
jego dwudziestą drugą realizacją sceniczną. 
Wyreżyserowany w Teatrze im. H. Modrzejewskiej w 
Legnicy ,,Koriolan" został uznany za najlepszy 
szekspirowski spektakl roku 1998 i byl prezentowany 
podczas toruflskiego ,,Kontaktu" oraz na festiwalu w 
Edynburgu. 

Obecnie związany z Teatrem „Wybrzeże" w 
Gdaiisku jako reżyser (prapremiera komedii Macieja 
Karpiflskiego „Otello umiera" w grudniu 2002) i kie
rownik literacki . 

Od reżysera 

W chwili , gdy padał Mur Berli11ski, ukazała 
się w USA niewielka książeczka, która narobiła 
ogromnego, ogólnoświatowego hałasu . Nosiła tytuł 
,,Koniec historii", a jej autor nazywał się Francis 
Fukuyama. Główną jego tezę można streścić na
stępująco: Po upadku ZSRR skoflczyła się historia 
rozumiana jako wałka idei , zwycięstwo Zachodu 
oznacza powszechny triumf pragmatycznych zasad 
liberalnej gospodarki wolnorynkowej. Od tej po1y 
pytać będziemy nie o sprawiedliwość , ale o sprawność 
zarządzania , nie o wolność, a o \\'Zrost gospodarczy. 

Mimo, że lata 90-te ze swymi wojnami i nie
pokojami społecznymi zdają się zaprzeczać spo
strzeżeniom Fukuyamy, to coś w nich przecież jest. 
Wszystkie polityczne paroksyzmy minionej dekady 
łączy jedno słabość i anachronizm ideowego 
zaplecza. Dyktatorzy, powołujący się na XIX 
wiecznych proroków integralnego nacjonalizmu, 
antyglobaliści maszerujący z portretami Trockiego 
i Stalina ... 

Głód nowej idei panuje również w Moskwie 
Tadeusza Słobodzianka. To miasto jest współczesnym 
Babilonem, w którym banki grabią swoich klientów, 
ojciec chrzestny mafii kandyduje na prezydenta, a pro
stytutki zaczepiają przechodniów na ulicach. ,;Dzisiaj 
to tylko Pan Jezus pomoże, a może nawet i on nie". 

Moskwianie rozpaczliwie oczekują Mesja
sza i dostrzegają go w dziwnym przybyszu, Prisypki
nie. Wypuszczony nieoczekiwanie z ZOO, zabłąkany 
w niezrozumialej dla siebie współczesności , Prisypkin 
nie jest w stanie udźwignąć narzuconej mu roli . Jego 
kazania i nauki wciąż rozpadają się w bełkot podszyty 
bolszewicką frazeologią . Moskwa nie doczeka się 
Słowa od pseudo-Mesjasza. Dlatego postanawia 
zacząć wszystko jeszcze raz: bez towarzysza Jezusa, 
bez marzeii o sensie, prawdzie i sprawiedliwości . 
Nowym hasłem jest ,,Alleluja i hurra", odpowiednik 
mrożkowego postępu „przodem do przodu". 

KrzyszlofKopka 

Roman Pawłowski 

TOWARZYSZ CHAPLIN 
Niemiecka krytyka po każdej wizycie teatru ze 

Wschodu powtarza ten sam refren: kiedy wreszcie 
dramaturdzy w tej części świata obudzą się i przed
stawią własny rozrachunek z komunizmem. Od 
ubiegłej soboty mogę im odpowiedzieć jest taka 
sztuka i nazywa się „Sen pluskwy". 

Słobodziankowi udało się to, czego nie osiągnęli 
ani Sławomir Mrożek w ,,Miłości na Krymie", ani 
Janusz Głowacki w „Czwartej siostrze": Rosję i to. co 
w niej się działo od rewolucji do współczesności , 
podniósł do metafory opisującej całą przygodę XX 
wieku. Podobnie jak ci dwaj dramaturdzy nawiązał do 
rosyjskiej literatury jego sztuka jest dalszym ciągiem 
,,Pluskwy" Włodzimierza Majakowskiego z 1929 ro
ku, satyry na burżuazję epoki NEP-u. Bohatera 
Prisypkina, którego Majakowski najpierw zamroził na 
50 lat, a później zamknął w moskiewskim zoo jako 
„burżujusa vulgarisa", Slobodzianek wypuszcza z 
klatki pod koniec łat 90., kiedy w Moskwie panuje już 
kapitalizm, i konfrontuje ze współczesną Rosją 
gangsterów, proroków, bogoojczyźnianych polityków 
i zwykłych ludzi, oszukanych nie wiadomo który raz. 
Choć wiele tu cytatów z Majakowskiego, Dostojew
skiego, Błoka, Mandelsztama, Bułhakowa, „Sen 
pluskwy" nie jest tylko wariacją na temat literatu
ry. To samodzielne dzieło, które przekracza swoją 
inspirację. Prisypkin z symbolu kołtuna, jakim był 
u Majakowskiego, przeistacza się w tragicznego 
bohatera, na którego życiu XX wiek wiek ideologij 
wypalił swoje piętno. „Po co bylo to wszystko" 
wyrzuca w finale swemu stwórcy, który zszedł z 
pomnika na placu Triumfalnym. „Po cośmy roz
strzeliwali cara? Po cośmy krew własną i niewłasną 
przelewali? Po cośmy pod Perekopem umieraH, a 
wielu nawet umarło? Po co nas potem na pół wieku 
zamrozili? Po co ni stąd ni zowąd z klatki wy
puścili? I co z tą wolnością teraz zrobić mamy?". To 
więcej niż skarga bohatera literackiego na swego 
autora, to skarga milionów ludzi, którzy na darmo 
cierpieli i na darmo oddawali życie (.„) 

„Gazeta Wyborcza", 17.09.2001 r. 

Joanna Chojka 

Prisypkin na wolności 
Najnowsza sztuka Tadeusza Słobodzianka 

została określona w podtytule jako „feerycznej 
komedii w dziewięciu obrazach ciąg dalszy" . 
„Feeryczną komedią w dziewięciu obrazach" 
Włodzimierz Majakowski nazwał napisaną w 1929 
roku Pluskwę . Słobodzianek przejmuje z tego utworu 
główną postać, wraz z jej literacką biografią, i 
umieszcza ją w rzeczywistości o dwadzieścia łat 
późniejszej niż ta, w której koiiczy się historia 
opowiedziana przez radzieckiego poetę . Intryga sztuki 
Słobodzianka rozgrywa się zatem w czasie, który nie 
jest potwierdzony przez kompetencje tekstu źródło
wego, choć sytuacja początkowa , w jakiej zastajemy 
bohatera, nawiązuje do · sceny koficzącej dzieło 
Majakowskiego. Prisypkin Słobodzianka budzi się 
bowiem w towarzystwie pluskwy w klatce mos
kiewskiego ogrodu zoologicznego, gdzie „porzuci!" 

go Majakowski. Tyle że zamiast roku 1979 mamy 
przełom stuleci, a obraz ZOO, w którym dozorcy 
odstrzeliwuj ą z kałaszanikowa wyjące z głodu 
zwierzęta, niewiele łączy z futurologiczną mrzonką 
„komandarma poezji radzieckiej". Wydaje się zatem, 
że Towarzysz Ch1y stus, czyli sen pluskwy jest 
szczególnym przykładem apokryficznej transpozycji 
tematu, kióry za Konradem Górskim można by nazwać 
„przetwarzającą kontynuacją". Tekstualna wersja 
wzorcowego tematu , stanowiąca efekt takiej 
transpozycji, jest zawsze w jakimś stopniu „niewier
na", „sklamana", „niespójna wewnętrznie". W wy
padku sztuki Słobodzianka owa niespójność wynika w 
znacznej mierze z ontologicznej komplikacji główne
go bohatera jako bytu teatralnego, podlegającego 
nieustannym przekształceniom, dokonywanym w 
ramach kolejnych konkretyzacji scenicznych. Warto 
też zaznaczyć od razu, że w Towarzyszu Chrystusie gra 
z tradycją nie została ograniczona tylko do Pluskwy 
wraz z jej inscenizacyjnymi wersjami. ale obejmuje 
swoim zasięgiem kilka mitycznych tekstów także 
tekstów życia z obszaru rosyjskiej kul tury.( .. . ) 

( .. . ) W sztuce Słobodzianka odbijają się rozmaite 
mity literackie, które składają si ę na obraz wieku. 
Prisypkin, podający s ię za Jezusa w przebrani u artysty
włóczęgi , wyśpiewuje romanse Aleksandra Wertyil
skiego i Wita Li patowa. Swoją "misję" rozpoczyna na 
Patriarszych Prudach, gdzie w powieści Michaiła 
Bułhakowa Mistrz i Małgorzata objawił się szatan. 
Z megafonu na Dworcu Kurskim zapowiadany jest 
pociąg w relacji Moskwa-Pietuszki. Bohaterowie piją 
,,Łzę komsomołki" wedle przepisu Jerofiejewa. a tak
że cytują i trawestują dzieła Majakowskiego. 
Sołowjowa, Dostojewskiego. Tiutczewa, Puszkina, 
Błoka, Mandelsztama, Gorkiego, Gogola . ( ... ) 

( ... )Mimo wszystko sytuacja Prisypkina wydaje się 
jednak bardziej skompti kowana niż innych bohaterów. 
Jego egzystencja jako postaci literackiej zawiera 
bowiem w sobie pewne łuki , jest nieciągła. Przez 
pięćdziesiąt lat był zamrożony w bryle lodu. Potem 
przywrócono go do życia . by znów zamknąć jako 
wymarły okaz w klatce moskiewskiego ogrodu 
zoologicznego. Przez kolejnych dwadzieścia lat 
Prisypkin żył jakby poza rzeczywistością, nie 
rejestrując zmian, jakie dokonywaly się w tym czasie 
w jego ojczyźnie. Kiedy wychodzi wreszcie na 
wolność z laski Dyrektora ZOO, w którym przerabia 
się zwierzęta na konserwy, odnosi wrażenie,jakby cała 
epoka waliła mu się na głowę. ,,Na przełomie stuleci" 
w Moskwie nie ma już bowiem towarzyszy, am 
Komiteh1 Centralnego. ani Biura Politycznego. 
Związek Radziecki rozwiązano . a Partia to 
„najświętsze ze słów" odeszła na zawsze, choć silna 
była i odporna jak slonica Kleopatra Hannibalowa. 
której Dyrektor ZOO pomógł zejść ze świata serią 
z kalasznikowa. Prisypkinowi najtrudniej jednak 
zrozumieć , że nie ma również komunizmu zniknął, 
jakgdybywogólego nie bylo. W zamianjest „wotność 
jak w Ameryce", która zwiastuje niczym w Tangu 
Mrożka niemoralny terror relatywizmu, szydzącego 
z wszelkiej „miary rzeczy". („.) 

(. .. ) Los Prisypkina, poddany rytmowi śmierci i 
zmartwychwstania (wynikającemu także ze statusu 
postaci scenicznej , która rodzi się na nowo z każdą 
kolejną realizacją, czy wręcz z każdym spektaklem), 
wydaje się równie chwiejny, jak los komunizmu. Raz 
jest, to go znów nie ma. Bodaj właśnie ta ontologiczna 
chwiejność zbliża go najbardziej do fenomenu Chry
stusa zarówno w sensie dosłownym (tymczasowy 
pobyt Zbawiciela na ziemi , wśród ludzi, został za
wieszony przez Jego śmierć. a potem wniebowstąpie
nie), jak również w kategoriach Jego obecności w 
świadomości Rosjan. Po latach przymusowego 
ateizmu odczuwają oni ponownie potrzebę wiary w 
Boga. Potrzeba ta ma wymiar zbiorowy. Bóg jest 
bowiem także ich szansą na odzyskanie narodowej 
tożsamości. Oczywiście , musi to być Bóg rosyjski 
taki , jak „towarzysz Chrystus". Jak powiadał bowiem 
Szatow w powieści Dostojewskiego: naród, który nie 
wierzy. że on jeden może zbawić świat swoją prawdą, 
że jest do tego powołany, traci nie tylko swoją 
wielkość, ale przestaje w ogóle być narodem. 

Nowej Rosji , która traci swój byt narodowy, 
potrzebna jest zwlaszcza idea Sądu Ostatecznego jako 
rodzaj wędzidła założonego rzeczywistości . Odrzuce
nie wiary zrodziło relatywizm i moralny nihilizm w 
myśl starej zasady Dostojewskiego ,jeśli Boga nie ma, 
wszystko wolno". Szanowni Milionerzy mówią 



przecież wprost, że prawdziwym opium dla ludu w XX 
wieku okazała się właśnie „wiara w nicość po śmier
ci", połączona z nadzieją, że nikt nie osądzi nas za 
nasze łajdactwa (Pl 6, s. 17). W pewnym sensie misja 
Mesjasza w postradzieckiej Moskwie może być zatem 
traktowana jako próba zaprowadzenja totalitarnego 
porządku , będącego alternatywą dla niczym nie
skrępowanej wolności, k.ióra bohaterom kojarzy się 
nieuchronnie z końcem świata. 

W sztuce Słobodzianka konkurują ze sobą dwa 
scenariusze powszechnego zbawienia. Autorem 
jednego z nich jest Mikołaj Pawłowicz Preobraże1'lski , 
były legendarny generał wojsk powietrzno-desanto
wych, a obecnie „polityk i biznesmen", który kieruje 
międzynarodową mafią. Jemu marzy się powrót do 
Rosji carskiej , w której chce rządzić z woli narodu 
i Boga. By zdobyć poparcie władz Cerkwi, bierze 
nawet powtórny ślub z Niną Antonowną, z którą żyje 
już od dwudziestu lat. Slobodzianek, wprowadzając do 
sceny wesela cytaty sytuacyjne z Pluskwy, akcentuje 
ideologiczną motywację zawarcia przez Przeobraże1'l
skiego związku małże1'lskiego. Jak u Majakowskiego 
wyczekiwano na sekretarza zawkomu, szanownego 
to.warzysza Lassalczenkę, tak Preobrażet'lski zwleka 
z rozpoczęciem uroczystości weselnej do przybycia 
poslat'lca od Umiłowanego Przyjaciela, wezwanego na 
zebrame „na samą górę" . Elity są nawet te same, 
zmieniła się tylko ideologiczna retoryka z „czer
wonej", komunistycznej na „czarną" narodową, anty
semicką, klerykalną: 

Drugi scenariusz, który usiłuje zrealizować grupa 
bezdomnych rezydujących na Dworcu Kurskim, 
zaklada powrót komunizmu. „Towarzysz Chrystus" 
zastąpić ma „towarzysza Ludojada" i wskrzesić 
Związek Radziecki jak Łazarza (do tego potrzeba 
wszak cudu!), przywracając spoleczel1stwu tych, 
którzy wypadli za burtę nowego systemu żeby towa
rzysz Filozof mógł otrzymać nagrodę Nobla w 
dziedzinie materializmu dialektycznego, Marynarz 
znalazł córkę, Prorok poszedł siedzieć za wiarę, a 
Murka zaśpiewała partię Carmen w przedstawieniu 
zrealizowanym przez Reżysera. 

Oba scenariusze połączy mit kozła ofiarnego. 
Prisypkin okazuje się nie tyle Mesjaszem, co „ofiarą 
stulecia", którą ściga cala Moskwa , a nawet 
wysłannicy obcych mocarstw, jako groźnego prze
stępcę zagrażającego życiu i bezpieczeństwu obywa
tel i. „Cala społeczność owładnięta przemocą lub 
przytłoczona nieszczęściem, któremu me jest zdolna 
się przeciwstawić, rzuca się chętnie w pogol1 za 
„kozłem ofiarnym" pisze Girard. Instynktownie szuka 
się radykalnego lekarstwa przeciwko przemocy, która 
staje się nie do zniesienia. Ludzie chcą się przekonać. 
że ich nieszczęścia wynikają z powodu jednego 
człowieka, którego łatwo można się pozbyć" . 
Mechanizm ten uruchomił sentymentalny bolszewik, 
który zaatakował swoją gitarą szatana wcielonego w 
Preobrażet'lskiego za to, że ten molestował seksualme 
nieletnją Nadzieję . Ale ofiara Prisypkina nie może 
przynieść oczyszczenia, bowiem zbiorowa przemoc 
straciła u Slobodzianka swój sakralny wymiar. Już nie 
jest święta, tylko nieczysta. napędzana chciwością, do 
tego zaraźliwa. Na wieść o tym, że Preobrażet'lski 
ofe1je milion dolarów nagrody za wydanie Prisypki na, 
byli komuniści rezygnują z tęsknoty za Krajem Rad 
i gotowi są zdradzić swojego Mesjasza. Zresztą 
prawdziwy Związek Radziecki zmartwychwstać i tak 
nie może , bo go nigdy po prostu nie było istniał 
jedynie jako utopijna idea. Pod koniec XX wieku 
straszy tylko jego upiór Lazarz zamienia się w 
Judasza, który wydal ojczyznę na mękę. W całej 
Moskwie dochodzi do groźnych incydentów 
zwiastujących rewolucję: podpala się restauracje, 
rabuje banki i sklepy, napada na „powszechnie 
znanych i szanowanych biznesmenów i polityków". 
Prawdziwa Apokalipsa rozegra się na Placu Tryumfal
nym, pod pomnikiem Majakowskiego w bratobójczej 
walce zginą wszyscy. Paradoksalnie, ocaleje tylko 
kozioł ofiarny, Prisypkin, który w innej sztuce, 
siedemdzies i ąt lat wcześniej , także jako jedyny prze
żył pożar w domu na Lunaczarskiej .( „.) 

(„.)W tej zrelatywizowanej rzeczywistości 
Prisypkinowi, który nieoczekiwanie utożsamia się z 
rolą Mesjasza, me pozostaje nic innego jak posiać 
wszystkich grzeszników do czyśćca. Czyli przywrócić 
do życia, by spróbowali egzystować inaczej w zapo
wiadanej przez Apokalipsę świętego Jana powszech-

nej zgodzie i miłości: 
A owieczki, jelenie i jednorożce jak na sfatygowanym 
obrazie odtąd paść się będą razem z wilkami , lwami i 
innymi bestiami„. (Pl 6, s. 151) 
Sam zaś wraca z ulgą do swojej klatki w ZOO, do 
szanownej Anny Fiodorowny pluskwy, u boku której 
już nie musi zmagać się z przeklętą wolnością. Może 
razem przyśni się im kolejny dziwny sen ... 
(fragmenty pracy dokiorskiej Joanny Chojki pt. 
„ Cudowność zdegradowana. Tadeusza Slobodzian
ka poszukiwanie sacrum.") 

Tadeusz Słobodzianek 

Pseud.: Jan Koniecpolski 
Dramatopisarz, krytyk teatralny, reżyser. 
Urodzony 26 kwietnia 1955 w Jenisiejsku na Syberii , 
gdzie jego rodzice Kazimierz Słobodzianek (zawodo
wy podoficer i ślusarz) oraz Barbara z Olendzkich 
(geolog i anglista) przebywali od 1944 na zesłaniu za 
działalność w Armii Krajowej. W 1955 przyjechał 
wraz z rodzicami do Polski i zamieszkał w 
Białymstoku. W l 970 rozpoczął naukę w IlI Liceum 
Ogólnokształcącym im. M. Fornalskiej (obecnie im. 
K. K. Baczyt'lskiego). Po zdaniu matury w 1974 
studiował teatrologię na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie. Debiutował w 1978 omówieniem sezonu 
teatralnego 1977178 na lamach dwutygodnika Student 
(nr 14.: podp. J. Koniecpolski).; z pismem tym 
współpracował następnje jako krytyk teatralny. W 
1979, po ukol1czeniu studiów, został krytykiem 
teatralnym tygodnika Polityka (pod pseud. Jan 
Koniecpolski). W tym czasie rozpoczął twórczość 
dramaturgiczną publikując sztukę dla teatrów 
lalkowych pt. ,,Historia o żebraku Iwanie i jego ośle" 
w czasopiśmie Scena (1980 nr 6), a także debiutował 
jako reżyser" wystawieniem utworu "Osmędeusze" 
Mirona Białoszewskiego i Ludwika Beringa w 
Białostockim Teatrze Lalek.; w latach następnych 
reżyserował liczne sztuki w teatrach w Białymstoku , 
Warszawie, Gdat'lsku oraz w Teatrze Telewizji. W 
latach 1981-82 był kierownikiem I iterackim Teatru im. 
W. Boguslawskiego w Kaliszu, w 1982 w Teatrze 
Polskim w Poznaniu, w 1982-83 był konsultantem pro
gramowym w Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi , w 1984-
89 w Teatrze Lalek w Białymstoku. W 1987 uzyskał 
dyplom eksternistyczny reżysera lalkowego. W 1988 
otrzymał Nagrodę Wojewody Białostockiego za twór
czość dramaturgiczną. W 1988-89 wykładał na 
Wydziale Lalkarskim Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej w Białymstoku. W 1989-97 był kierowm
kiem literackim w Teatrze Miniatura w Gdailsku. 
Związany z Towarzystwem Teatralnym Wierszalin był 
w 1991-93 wiceprezesem Towarzystwa Wierszalin
Teatr, a w 1993-2000 przewodniczącym Zarządu 
Towarzystwa „Wierszalin" sp. z o.o. W 1993 otrzymał 
Paszport Polityki za całokształt twórczości dra
maturgicznej i działalność Towarzystwa "Wierszalin", 
w 1994 nagrodę Fundacji im. Kościelskich w Genewie 
za cal o kształt twórczości dramaturgicznej i teatralnej. 
W 1994-95 pracował jako dramaturg w Teatrze 
Dramatycznym m.st. Warszawy, a od 1999 w Teatrze 
Nowym w Łodzi. Od 2000 wykłada ,,Sztukę dialogu" 
w Collegium Civitas w Warszawie. Mieszka w 
Białymstoku. 

TWÓRCZOŚĆ 
DRAMATURGICZNA 
1. Baśń o żebraku Iwanie i jego ośle. Scena 1980 nr6 
s. 42-48. Praprem. Lódź , T. Pinokio 1981. 
Wyróżnieme w III ogólnopolskim konkursie na sztukę 
sceniczną dla teatrów lalkowych w 1980. 
2. Baśń jesienna. Powst. 1981. Praprem. Kalisz, T. 
im. W. Bogusławskiego 1981. 
3. Pułapka czyli rzecz o względności. Powst. 1981. 
Praprem. Kraków, T. Lalki i Maski Groteska 1983. 
4. Car Mikołaj. Historia tragi-komiczna. Powst. 
1985. Dialog 1987 nr 5 s. 5-42. Praprem. Warszawa, T. 
Dram.1988. TV 1995. 
IlI nagroda w Konkursie Sztuk Współczesnych we 
Wrocławiu w 1985. 
5. Historia o Biedaku i Osiołku. Praprem. Białystok, 
Bialost. T. Lalek 1987.-
Wersja wcześniejsza zob. poz. 1. 
6. Obywatel Pekosiewicz. Smutna i pouczająca 
historia. Powst. 1986. Dialog 1989 nr 5 s. 5-36. 
Praprem. Łódź, T. im. St. Jaracza 1989. Nowa wersja 
zob. poz. 12. 
U nagroda w Konkursie Sztuk W spólcz. w Warszawie 
w 1986. Nagroda dramaturgiczna na Festiwalu Sztuk 
W spół cz. we W roclawi u w 1989. 
7. Turlajgroszek. Historia naiwna dla teatru lalek. 
[Wspólaut.:]P. Tomaszuk.Dialogl990nr 11 s.40-54. 
Praprem. Gdat'lsk, Teatr Mi1uatura 1990. 
Nagroda dramaturgiczna na Festiwalu Sztuk Współ
czesnych we Wrocławiu i na festiwalu Teatru Lalek w 
Opolu w 1991, Nagroda Wojewody Gdat'lskiego w 
1991 , udział w Warszawskich Spotkaniach Teatral
nych w 1992, Nagroda Stowarzyszema ASISTEJ im. 
J.Dormana w 1992, Fringe Firste na Między
narodowym Festiwalu Teatralnym w Edynburgu w 
1993. 
8. Jaskółeczka. Historia z Jorge Amado. Praprem. 
Warszawa, I.Lalek Guliwer 1992. 
9. Prorok Ilja. Dialog 1992 nr 11 s. 7-30. Praprem. 
Teatr TV 1994.Nowawersjazob. poz. 13. 
Grand Prix w konkursie Sztuk W spólczesnych we 
Wrocławiu w 1992.; Nagroda Fundacji Kultury 
Wiejskiej im. S. Piętaka w 1993 wdziedzime teatru. 
10. Kowal Malambo. Argentyńska historia. Dialog 
1993 nr7 s. 5-53. Praprem. Koszalin, T. Dram. 1995. 
11. Merlin. Inna historia„ Dialog 1993 nr 3 s. 5-54. 
Praprem. Tow. Wierszalin 1995. Udział w 
Warszawskich Spotkaniach Teatralnych w 1994.; 
Fringe Firste na Międzynarodowym Festiwalu 
Teatralnym w Edynburgu w 1995. 
12. Obywatel Pekoś. Smutna i pouczająca historia. 
Powst. 1997. Praprem. Kraków. T. im. J. Słowackiego 
1997. Wersja wcześmejsza zob. poz. 6. Udział w 
Warszawskich Spotkaniach Teatralnych w 1998.; I na
groda w Konkursie Min. Kultury i Sztuki na 
wystawienie polskiej sztuki wspólczesnej w 1998. 
13. Prorok Ilja. Nieprawdopodobna historia w XIV 
scenach. Kartki 2000 nr 22 s. 20-45. Praprem. Łódź, 
T. Nowy 1999. Wersja wcześniejsza zob. poz. 9. Grand 
Prix w Konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na wystawienie polskiej sztuki 
współczesnej w 2000.; udział w Warszawskich 
Spotkaniach Teatralnych w 2000. 
14. Towarzysz Chrystus, czyli sen pluskwy. 
Feerycznej komedii w IX obrazac.h ciąg dalszy. 
Krasnogruda 2000nr12 s. 51-l24. Praprem. Łódź, T. 
Nowy 2001. Wyróżnienie w Konkursie Sztuk 
W spólczesnych w Warszawie 1997. 
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Pri sypkin : 

. Co u licha? Po co był y nasze wys iłki , po 
cosmy krew przelewali , gdy ja, klasa panująca , nie 
mogę się nawet pomiędzy swoimi roztańcować w 
nowo nauc~onym tańcu? („ .) Towarzysze pro
~estuję ! ! ! Nie dlatego przecież odmarzłem , żeby 
sc1e m111e teraz zasuszyli 

Skripkin (vel Pri sypkin) ; 
Obywatele! Bracia! Swoi! Rodzeni! 

Skądżeś~ie s ię wzięli ? . Jak was dużo ! Kiedy was 
wszystkich odmrozili ? Dlaczego ja wła śnie jestem 
w klatce? Kochani , bracia, chodźcie do mnie ! Za co 
ja cierpię ? Obywatele ! ... 

Dyrektor : 
. Wybaczcie, towarzysze.„ wybaczcie! 

Owad się zmęczy ł. Gwar i światło przy prawiły oo o 
halucynację Uspokójcie się . Nic się nie stało . J~tro 
sięuspokoi „ ._Obywatele , rozejdźcie się w spokoju, 
do jutra. Orkiestra , marsza ! 

Włodzimierz Majakowski "Pluskwa". 1928-1929; 
przeł. Seweryn Pollak 

Prisypkin: 
Towarzysze, bracia, rodzeni , swoi! Za co? 

Dlaczego? W jakim celu? Kto wydal takie 
zarządzenie? Towarzyszka pluskwa Anna Fiodoro
wna szanowna nie żyje żywa istota zamordowana 
zlikwidowana .. : Komu przekażę , co ja dzisiaj , 
znaczy, wczoraj w Moskwie widziałem ? 
Z kimja to wszystko przemyślę? 
~omunizm , którego jak gdyby nie było , chrześci
jaństwo, które jak gdyby jest, jakimś cudem 
pr.zemienieni apostołowie w towarzyszy, bolsze
w1c~ w milionerów, wszystko ze wszystkim 
pomieszane, skrzyżowane, pomylone, poplątane, 
Piekło z Niebem. prawe z lewym. dobro ze ziem 
alleluja i hurra! ' 
Bierze gitarę. 
Boże mój , Boże , znowu sam jeden, była żywa 

1sto~a, dobra , mądra , miła i nie ma, pusto, nic, na 
poc1esze111e, kanalie , gitarę całkiem nową dali! 
Odczepia pasek od gitary. 
Dość, idę do was: Anno Fiodorowna pluskwo 
szanowna i Kleopatro Hannibalowna towarzyszko 
słonico afrykańska! ' 
Robi pętlę i zarzuca na szyję. 
Boże mój, Boże! I nawet nie zatrąbię! I mnie nie 
będzie! I gdzie będzie? I jak będzie? I co będzie? 
Nic? 
Płacze . 
Nie chcę! 
Drapie się. 
Ha, Anno Fiodorowna?! Żyje pani , kochana, dobra, 
mila?! Obywatele , bracia , rodzeni , swoi!!! 
Towarzys~ka pluskwa .szanowna żyje!!! Niech pani 
żłopie , najdroższa moja... Niech się pani nic a nic 
nie .krępuje„ . Jak pani przetrwała likwidację? 
Tabliczkę zapomnieli zdjąć„. Wiedziała pani , że 
~apomną? Zawsze coś zapomną I 
Smieie się i zdejmuje pętlę . 
Pani sobie spała , a ja ten dzisiejszy, znaczy, 
wczorajszy dz1eń,Anno Fiodorowna, co ja tam 
przeżyłem! 
Układa się do sn u. 
Z czego pani się śmieje. towarzyszko pluskwo 
szanown.a , nie ma się z czego śmiać ,chce pani 
pow.1e?z1eć ,że niepotrzebnie , że wszystko to, co ja 
dzisiaj , znaczy, wczoraj przeżyłem , życie moje, 
całe stulecie, eksperyment, że pani się śniło? Niech 
pani żłopie , żłopie do syta , jedyna moja„. O matko 
rodzona! A co będzie jut ro , znaczy, dzisiaj? 
Zasypia. 

Tadeusz Słobodzianek 
"Sen pluskwy, czyli towarzysz Chrystus", 2000 r. 

KORMORANY 
Paweł Czepułkowski-drums; 
Jacek Tunina Fedorowicz -bass: 
Michał Litfa Litwiniec -sax. voc, guit. 

Powstała na początku lat 80-tych. wyrosła z do
świa?cze11 epoki punka i muzyki industrialnej. Jej 
z?ak1em mzpoznawczym stały się spontaniczne, 
ruekonwenCJonalne akcje happenerskie 111.in . z Po
maraJ1czową Alternatywą . Przygodę z teatrem 
rozp.oczęła dwuletnia współpraca z Kliniką Lalek z 
Wol11rnerza; potem grupa związała się artystycznie 
z reżyse~em Piotrem Cieplakiem, współdziałała też 
z 111nym1 twórcami . Wykaz muzycznych realizacji 
teatralnych Orkiestry Konnorany jest imponujący : 

1992 ,,Msza w czerni i bieli". ,,Baśń o bramach kresu 
i krai1cach krai1ca" (muzyka do spektakli Kliniki 
Lalek) 
1993 „Historyja o chwalebnym zmartwychwstaniu 
pal1skim" Mikołaja z Wilkowiecka w reż . Piotra 
Cieplaka, Teatr Współczesny we Wrocławiu; 
1994 „Historyja o chwalebnym zmartwychwstaniu 
pai1skim" w reż. Piotra Cieplaka, Teatr Dramatyczny w 
Warszawie; -
1996 ,,Ptaszek Zielonopióry" Carlo Gozzieoo w reż . 

Piotra Cieplaka w Teatrze Dramatycznym ,; Warsza
wie; 
•„Człowiek zwany czwartkiem" w reż. Piotra Cieplaka 
w Teatrze TV; 
•,,Historia Jakuba". dyplom Akademii Teatralnej w 

Warszawie: 
1997 - ,.,Antygona", dyplom IV roku Akademii 
Teatralnej w Warszawie: 
•„Testament psa czyli historia o Mił osiernej" A. 
Suassuny w reż. Piotra Cieplaka; 
„Skóra węża" S. Snajdera w reż . Piotra Cieplaka_ Teatr 
Rozmaitości w Warszawie; 
1998-,,Koriolan" W. Szekspira w reż. Jacka Głomba i 
Krzy~ztofa Kopki w Teatrze im. H. Modrzejewskiej w 
Legmcy; 
1999 - „Historia o raju utraconym czyli będzie lepiej '' 
w. reż . Piotra Cieplaka, Teatr Montownia w Warsza
wie; 
2000- „O mój biedny tato, mama powiesiła cię szafie 
na śmierć, a mnie się serce kraje na ćwierć" razem z 
Teatrem Montowni a w Teatrze Studio w Warszawie· 
•,,Dwaj panowie z Werony" w reż . Piotra Cieplaka. 
dyplom IV roku Akademii Teatralnej w Warszawie; 
•„Wesołe kumoszki z Windsoru" W. Szekspira w reż. 
Piotra Cieplaka w Teatrze Powszechnym w 
Warszawie; 
•„Wspólny pokój " Z. Uniłowskiego w reż . Krysztofa 
Kopki w T~atrz~ Dramatycznym w Wałbrzychu·; 
2001 -,Jlistona Jakuba" (na podstawie III części 
,.Akropolis" St. Wyspialiskicgo) w reż. Piotra 
Cieplaka, Teatr Współczesny we Wrocławiu: 
.widowisko plenerowe ,,Bitwa pod Legnicą" w reż . 

Jacka Głomba; 
,,Król Lear" W. Szekspira w reżyserii Piotra Cieplaka 
w Teatrze Powszechnym w Warszawie: 
•,,Hamlet, książę Danii" w reżyserii . Jacka Głomba 
w Teatrze im. H. Modrzejewskiej w Legnicy; 
•,,Hotel pod Aniołem" w reżyserii Piotra Cieplaka 
w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu; 
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