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Prapre miera polska 6 czerwca 2008 r. Scena na Strychu. 



Na początku nie było tu nic. Potem przyszedł 
człowiek i zbudował Miasto. Powstały domy, 
ulice, place, sklepy, szkoły, fabryki, parki. 
Po ulicach zaczęli chodzić ludzie, zaczęli 
siedzieć na ławkach, zaczęli kichać od 
pyłków topoli. Zaczęli się zakochiwać, zaczęli 
się rodzić, zaczęli umierać. .. 
Na skraju Miasta powstał więc Cmentarz. 
I ludzie zaczęli zwozić swoich zmarłych. 
Zaczęli składać ich w dolach, a doły 
zasypywać ziemią. Zaczęli tu przychodzić 

w dzień zaduszny i zaczęli zostawiać 

ciastka i cukierki z bia~ym nadzieniem 
i sadzić bratki. I Cmentarz zaczął się 
rozrastać. .. 
Ale ludzie nie tylko umierali, ale też się 
rodzili. Dlatego rosło też Miasto. 
Aż w końcu Miasto i Cmentarz spotkały się. 
Ludzie zbudowali czteropiętrowy blok przy 
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samym Cmentarzu i zaczęli w nim mieszkać. 
Najpierw bali się wyglądać przez okna. Ale 
w końcu przywykli. A nawet wymyślili dla 
swojego bloku ironiczną nazwę. Nazwali go 
„ Żywi i martwi". I tak nazywają do dziś. 
A nowych zmarłych zaczęli już grzebać 
w innym miejscu. 
A o starych chyba nawet zapomnieli. 
Zabrakło na Cmentarzu ciastek i cukierków 
z białym nadzieniem. Wszystkiego zabrakło. 
I Cmentarz utonął w trawie. Znikł. Nie ma 
go więcej. Umarł. A wraz z nim umarli też 
wszyscy zmarli. Po raz drugi umarli. Teraz 
już na zawsze .. . 
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Wasilij Sigariew (rocznik 1977) nie planował 

kariery dramaturga. W dzieciństwie kochał 

amerykańskie kino, pochłaniał książki Stephe

na Kinga i nawet kiedyś marzył, aby pisać tak 

jak on. Zdał jednak n a studia pedago

giczne, ale będąc już na trzecim roku znalazł 

ogłoszenie o naborze na studia literackie do 

Jekaterynburga, które miały mieć podob

ny profil, jak Instytut Literacki im. Gorkiego 

w Moskwie - marzenie każdego młodego 

człowieka w Rosji. Złożył dokumenty i zdał 

egzaminy. Dopiero po jakimś czasie, kiedy 

dostał pierwszą pracę domową - należało 

napisać sztukę teatralną - zorientował się, że 

trafH do grupy zajmującej się dramaturgią. 

Napisał Zamieć według Aleksandra Puszkina. 

I to, jak twierdzi, doprowadziło go do teatru . 

Sztuka została bowiem wystawiona, a on zjawił 

się na premierze. To była jego pierwsza wizyta 

w teatrze. Niestety od razu chciał z niego 

uciekać, bo jego Zamieć oraz debiutancką 

sztukę Nikołaja Kolady* zrealizował reżyser, 

który uważał, że to co piszą obaj autorzy, to 

tzw. „czarnucha" - coś złego, ohydnego, wul

garnego, niegodnego sceny. I reżyser ów nie 

był w tej ocenie odosobniony. jednak mimo 

tej zdecydowanie pejoratywnej etykiety, sztu

ki Sigariewa znalazły drogę na sceny i już rok 

po debiucie młody autor zaczął utrzymywać 

się tylko z pisania. 

Ukończył studia pod kierunkiem i opie

ką Nikołaja Kolady, który wówczas 

tworzył w Jekaterynburgu mocną szkołę 

draman1 rgiczną. A dzięki zaproszeniu do Royal 

Court w Londynie, dokąd pojechał z grupą 

młodych rosyjskich dramatopisarzy i gdzie 

zaprezentował Plastelinę, swoją pierwszą 

doj rzałą sztukę, rozpoczął międzynarodową 

karierę. 



Jest dziś najjaśniejszą gwiazdą młodej ural

skiej dramaturgii. ajzdolniejszym uczniem 

Nikołaja Kolady. Napisał kilkanaście sztuk, 

wszystkie doczekały się realizacji w Rosji i za 

granicą. W 2000 r. otrzymał dwie prestiżowe 

nagrody literackie za Plastelinę, którą tego 

samego roku wystawił z wielkim sukcesem w 

moskiewskim Centrum Dramaturgii i Reżyserii 

Kiriłł Sieriebriennikow. A sztuka rozeszła się 

w przekładach po całej Europie. Sigariew 

został wyróżniony jeszcze kilkoma nagro

dami za kolejne dramaty, m. in. za Biedronki 

powracają na ziemię i Fantom bólu. 

Pod względem formalnym Sigariew pisze sztu

ki tradycyjne, nie łamie zasad ich konstrukcji; 

przełamał natomiast tabu językowe i stworzył 

nowych bohaterów. Język jego dramatów to 

świetnie podsłuchany i dobrze zapamiętany 

język ulicy. Bohaterowie zaś - często ludzie 

młodzi - to osoby z przetrąconym życiorysem, 

poharatane przez los, samotne, często wyklu

czone z rodziny i społeczeństwa. 

W swojej twórczości Sigariew opisuje bo

lesne epizody z własnego życia, fragmenty 

losu swoich bliskich. Nie interesują go, co 

podkreśla, stosunki społeczne, problemy gos

podarcze i polityczne. Interesuje go człowiek, 

jego życie wewnętrzne, jego emocje, relacje 

z innymi ludźmi. Pokazuje życie prowincji, 

gdzie mieszka i pracuje, prowincji, której nie 

zamierza opuścić, bo jest dla niego inspiracją. 

Przez dwadzieścia lat mieszkał w Wierchniej 

Saldzie, małej mieścinie za Uralem. iemal 

wszystkie jego sztuki czerpią z dzieciństwa, 

ze wspomnień, wrażeń, odczuć: „Może tych 

emocji wystarczy na całą moją twórczość? 

- mówi - W moich sztukach są detale, jakie 

wymyślić może tylko samo życie. N ie jestem 

Bogiem, żeby wymyślać ludzi, ja tylko mogę 

postawić ich w pewnych sytuacjach." 

Punktem wyjścia jest u niego zazwyczaj 

prawdziwe zdarzenie. Często dramat jest col

lagem wielu wątków zaczerpniętych z życia 

rodziny i przyjaciół. Zawsze jednak jest to his-



toria zwykłego, małego człowieka . „Opowia

dam o sobie. - mówi autor Biedronek„. 

- O współczesnym człowieku. O małych prag

nieniach i namiętnościach. Nic globalnego. 

Tylko małe, konkretne tu i teraz." Sigariew 

nigdy jednak nie posługiwał się językiem 

dramatu dokumentalnego, który zajął tak 

ważne miejsce w moskiewskiej szkole drama

turgicznej. Uważa, że „Verbatirn może służyć 

autorowi jako pomoc naukowa, żeby lepiej 

mógł zgłębić język. Mnie to nie jest potrzeb

ne, ja i tak słyszę, jak ludzie mówią. Drama

turg powinien jednak transformować »żywy 

język«, obudować go artystycznie, oprawić 

w historię . No bo po co oglądać spektakl , 

w którym brak osnowy artystycznej? Zresztą, 

to prawo autora. Jeśli nie urnie pisać ze 

słuchu i sercem, niech korzysta z dyktafonu." 

Jako student pedagogiki Sigariew imał się 

wielu zajęć: był stróżem nocnym w fab

ryce, redaktorem w miesięczniku literackim, 

ale też kierowcą prostytutek, co również 

znalazło odbicie w jego twórczości. Weźmy 

kilka przykładów: Plastelina wykorzystuje 

wątki z życia jego młodszego brata. Kiedy Si

gariew już studiował, jego brat skarżył się, 

że jedna z nauczycielek w szkole nieustannie 

zagląda do męskiej toalety. Wówczas Wasilij 

podrzucił mu pomysł, który potem opisał 

w sztuce; poradził bratu, żeby ten ulepił z plas

teliny wielkiego penisa i pokazał go nauczy

cielce. Brat tak właśnie postąpił i... wyleciał ze 

szkoły.Jego los stał się też inspiracją dla sztuki 

Rodzina wampira. Teraz kolejny raz siedzi 

w więzieniu za rozbój i narkotyki. Natomiast 

starszy brat „oddał" swoją biografię degene

ratowi ze sztuki Fantom bólu. Sigariew mówi 

o nich: „kocham ich jako rodzinę, ale to nie 

są moi przyjaciele". Kiedyś wyśmiewali go, 

że został dramaturgiem, dziś zazdroszczą mu 

pieniędzy i przychodzą je pożyczać. Przyznaje, 

że wspiera ich tylko w wyjątkowych sytuacjach 

- „nie daję im na przepicie". Sam też miał do 

czynienia z milicją, wprawdzie nigdy nie był 

skazany, ale wielokrotnie siedział w areszcie, 

głównie za bójki, a w dzieciństwie również za 



kradzież. Ukradł ze szkoły mikroskop - chciał 

go przerobić na działo laserowe i zniszczyć nim 

przystanek autobusowy pod oknem. Pocho

dzi z biednej rodziny. Ojciec był elektrykiem 

w fabryce, matka pracowała w kołchozie. Zaw

sze brakowało pieniędzy. Dlatego teraz rodzi

na zauważa tylko stronę materialną jego życia, 

nie jest natomiast w stanie zainteresować się 

i docenić jego twórczości. 

Sigariew funkcjonuje nieco z boku całej 

nowej fali dramaturgii rosyjskiej. Nie jeździ do 

Moskwy na festiwale , nie śledzi dokonań ko

legów. Mówi, że niedawno wziął do ręki tom 

nowej rosyjskiej dramaturgii i zaczął czytać 

w pociągu. Pierwszy dramat - nudny, nie 

doczytał do końca, drugi - tak samo, trzeci -

jak wyżej i dopiero wciągnęła go ostatnia histo

ria. Czytał z zainteresowaniem, ale okazało się, 

że to była jego własna, ukochana sztuka Ahas

ferus. Historia jego kumpla, który wychodzi 

na wolność po kilku latach odsiadki. Sigariew 

czekał na niego pod bramą więzienia. Zapytał 

kumpla, o czym ten najbardziej w więzieniu 
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marzył i usłyszał, że o zjechaniu z górki 

na sankach„. już niebawem powstała sztuka 

oparta na tej historii. 

jego dramaty sprawdzają się świetnie w lek

turze. Wszystkie zawierają bardzo rozbudo

wane didaskalia, w których Sigariew spełnia 

się, jak twierdzi, jako prozaik, ale jednocześnie 

bardzo nie lubi, kiedy owe didaskalia są wyko

rzystywane na scenie. 

Utwory Sigariewa tworzą swoisty, dość mrocz

ny, chwilami wręcz szokujący (szczególnie dla 

rosyjskiego odbiorcy) cykl mówiący o zmęczeniu 

życiem, strachu przed życiem i chociaż jego bo

haterowie to ludzie młodzi - o tęsknocie, o bólu 

egzystencjalnym, o niespełnieniu. 

Na dodatek pisze tak, że widzowie często na 

przedstawieniach płaczą. Zawsze jednak w 

jego dramatach pojawia się promyk nadziei 

na lepsze życie. 

Zadaniem sztuki wedle Sigariewa jest proste 

opowiadanie zwykłych ludzkich historii. 

„ Naiwnością byłoby sądzić - mówi - że sztu-



ka może kogoś wychować. Ani kino, ani te

atr niczego nas nie nauczą. Zresztą, czego 

można nauczyć człowieka w ciągu dwóch 

godzin? Skoro Biblia tego nie zrobiła, to co 

dopiero teatr?! ja to wszystko wiem, ale kino, 

czy teatr o wielu sprawach nam przypomina. 

Dlatego opowiadam historie, opowiadam 

o czyimś problemie, albo o szczęściu. Chcę 

się podzielić tym, co wiem, co widziałem, co 

przeżyłem. Teatr opowiada historie. Trzeba 

opowiadać je ludziom. Niech wiedzą, że i tak 

bywa w życiu. Teatr może pomóc w lepszym 

zrozumienia ludzkiego życia, a mnie samemu, 

jako opowiadającemu, pisanie sztuk pomaga 

pozbyć się tego, co w sobie noszę. We wszys

tkich swoich sztukach wykorzystuję wiele his

torii, które poznałem, przeżyłem. Ponure, praw

da? Ale w życiu jestem optymistą. Wierzę, że co 

by się złego nie działo, zawsze prowadzi to do 

lepszego, do nadziei. W to, że w końcu wszystko 

stanie na swoim miejscu. Choć zdarzają się na 

świecie i takie rzeczy, które trudno uzasadnić, 

wyjaśnić. Ale życie i tak toczy się dalej." 

Sigariew napisał blisko dwadzieścia cenionych 

dramatów. Nie stroni również od komercji; 

przygotował kilka tekstów komediowych na 

zamówienie. Ale, co sam podkreśla , sukces 

odniosły sztuki pisane „dla siebie". „Teatr jest 

dziwny. Napiszesz samą prawdę - mało mu. 

Trochę dokłamiesz - o, to jest to, czego trzeba. 

Dlatego Plasteliny nikt nie wystawi na prowin

cji. Tam niczego nie dokłamałem." 

Mówi, że znudziło go już pisanie dla teatru. 

Nie lubi się powtarzać, a ma wrażenie , że 

kiedy poznał już wszystkie zasady i sztuczki 

dramatopisarstwa, nie rozwijałby się, a tylko 

odcinał kupony od własnego sukcesu. Chce 

się więc sprawdzić w nowej roli - scenarzysty 

i reżysera filmowego. Obecnie przygotowuje 

debiutancki film pełnometrażowy. 



W Rosji nowa dramaturgia, „nowaja dra

ma", stała się już pewną marką, znakiem 

towarowym, e mblematem. To niezwykły 

fenomen. Zrodził s i ę w pierwszej połowie 

lat dziewięćdziesiątych, jako niemal „par

tyzancka" próba niewielkiej grupy młodych 

dramaturgów przeciwstawienia s ię martwe

mu rosyjskiemu teatrowi. Na jego martwotę 

i kicz od powiedzieli radykalizmem tema

tyki i języka. Ta fala nowej dramaturgii 

stała s i ę katalizatore m zmian i poszukiwat'l 

w literaturze, filmie, muzyce, plastyce. To 

młodzi dramaturdzy nadają dzisiaj ton nowej 

rosyjskiej sztuce. Oni otworzyli teatr na inne 

rodzaje działat'l artystycznych, wprowadzając 

do przedstawiet'l film, rap, graffiti itp. Sami 

stali się postaciami medialnymi, bohaterami 

okładek kolorowych pism. Wielu młodych 

ludzi marzy by dołączyć do wybrat'lców, do 

elity dramaturgów, którzy po niewielkim 

nawet sukcesie na małych offowych scenach 

są rozchwytywani przez duże pat'lstwowe te

atry, film i telewizję . 

Sigariew mimo wielkiego sukcesu „ wypisał 

się" z tego grona. Nie uczestniczy w tak licz

nych w Rosji festiwalach nowej dramaturgii 

- Lubimowce, Jasnej Polanie, owej Dramie, 

Majowych Czytan iach. Zerwał też kontakt ze 

swoim nauczycielem Nikołajem Koladą i jego 

szkołą, więc nie można go spotkać na festiwalu 

uralskiej dramaturgii „Eurazja" w Jekateryn

burgu. Jednak jego twórczość jest najlepszym 

przykładem mocnej pozycji uralskiej szkoły 

pisania dla teatru. Kolada powiedział kiedyś, 

że dramaturgia jego uczniów ma potężne 

korzenie, bo wyrosła na żyznej prowincjonal

nej glebie prawdy, a dramaturgia moskiew

ska powstaje na asfalcie i stąd ich poszuki

wania idą w innym kierunku. To, co sta ło się 

wyznaczn ikiem dramaturgii moskiewskiej , 



czyli teatr dokumentalny, Verbatim, zupełnie 

nie przyjęło się za Uralem. Również inne „ em

b Jem a ty " moskiewskiej szkoły - dialog 

i współistnienie w teatrze róznych gatunków 

sztuki, tematyka społeczno-polityczna, rady

kalizm formy - nadal są obce szkole uralskiej. 

Odmienność, a chwilami nawet wrogość, 

między tymi dwoma ośrodkami nowej dra

maturgii jest stale wyczuwalna, co jednak nie 

hamuje, a wręcz stymuluje rozwó j młodego 

dramatu rosyjskiego. 

• Niko ł aj Koł ada (ur. 1957 r. ) jedna z czołowych postaci 
współczesne j rosyjsk iej dramaturgii . Mieszka w Jekaterynburgu , 
który pr.zekształcił w prężny ośrodek teatralny. Autor 82 sztuk. 
Twórca, szef, rezyser i aktor Teatru Kolady. Kieruje wydziałem 

dramaturgii w Pa11stwowym Instytucie Teatralnym w Jekateryn
burgu (jest to poza Moskwą jedyny wydział dramaturgii w Rosji). 
j est redaktorem naczelnym miesięcznika literackiego .Ural ". 
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To rzecz doprawdy niesłychana, żeby 

Na taki pomysł zwykły robak wpadł: 

Zapragnął naraz ujrzeć siódme niebo, 

Zapragnął oddać komuś cały świat. 

Od dawna tak dokoła było pusto, 

Powszednie wszystko stało się i mdłe, 

I wtedy robak stworzył sobie bóstwo 

Na obraz i na podobieństwo swe. 

Nie drżała ziemia, w niebie znak nie gorzał, 

rylko się lekko rozstąpiła mgła, 

Kiedy ją wreszcie dnia szóstego stworzył 

I ujrzał, jak w paletku lichym szla. 

....._ ___________________________ _. ____ .._~ 

--------

Czym prędzej, nie czekając na nic więcej, 

Do domu swego zaniósł ja przez próg, 

Pocałunkami ogrzał zimne ręce 

I pantofelki stare zdjął jej z nóg 

A cienie ich zawisły ponad progiem, 

Na dalszą drogę już nie miały sił. 

Tak piękne i tak smutne jakby bogiem, 

jakby człowiekiem każdy z cieni był. 
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