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Obywatelka Kane 

Napi,rnowana mianem skandalistki, której sztu ki epatują harbarzyń· 

s kim okru cie ństwem i przemncą, dopiero po ś mierci doczekała sir; 

uznania. Dziś krytycyjcj sztuki wym ieniaj ą obok dziel najwi~·kszych 

twórców XX-wiecznego teatru: Samuela Becketta, Harolda Pintera 

i Edward a Bonda . Ba, wajdują nawet podobieństwa mic;:dzy Kanc:: 

a Szekspirem ' 

Londyński szpita l King's Co llege, polożony w dzielnicy South

wark na południowym brzegu Tamizy należy do najlepszych 

plactllvck medycznych w Wielki ej Brytanii. Ostatnio otrzymał trzy 

gw iazdki za jakość usług. 

Pacjenci p rzebywaj~ w przestronnych pawilonach, mają do dys

pozycji zamykane na klucz szafki oraz szpitalne radio, które nadaje 

pozdrowienia od blis kich. 

Ponieważ miejsce: na rzeczy osobiste jest ograniczone, dyrek-

cja szpita la za leca wziąć ze sobą tylko najpotrzebni ejsze rzeczy, 

takie jak: paczka chusteczek higienicznych, monety do telefonów 

i automatów z napoj am i, dwie zmiany bi e lizny, ksią żki, przybory 

do pisania, krzyżówki, wl(1czkc;: i druty. Wszystko pozostale pacjent 

otrzyma na miejscu. 

Życiem duchowym pacjent(1w z;ijmuje s i<;: departament opieki 

duchowej i kaplariskicj. Do dyspozycj i pacj entów i icb bliskich 

pozostaje szpi taln a kaplica św. Łukasza (nabożcristwa w każdą śroclc;: 

o 16. :\0) oraz czynna ca la clobc; międzywyznaniowa sa la modlitw. 

Również przez calą dob~ dyżurują kaplani Kościola anglikańskiego. 

Kaplanów innych wyznań, w tym rzymskokatolickiego i kościolów 

wol nych, można wz.ywać w razie potrzeby przez centralę. 

18 lutego t999 roku na oddzial im. Brunela przyj~ro pacjentki;: 

Sarah Kane, lat 28, zawód dram aturg, miejsce pracy Bu sh Theatrc , 

Londyn. Leczona w Maucbley Hospiral na depresj<;::. Rm,poznanie: 

przedawkowa nie środków uspokajającyc h . 



Panna Kane polkn~la w domu lSO tabletek przcciwdcprcsy.inych 

i 50 nasennych. Uratowalają koleżanka, z która wynajmowala 

miesz kanie. 

Dwa dni później nad ranem nową pacjcntkc; znaleziono 

w lazie nce. Powiesila sii;: na haku na drzwiach walety, na szn urowa

dle wyeiągni~tym z wlasnyc h butów spurcowvc h . Mia la na to pólrorcj 

godziny, na tyle zos tawiono.j ą bez opieki. 

Pragnący zachować anonimowość psychiatra, u kt(irego denatka 

, przeszlości k czyla depresje, powiedzial d z iennikarzom, że panna 

Kane byb pacjentk<j wysokiego ryzyka, ktcira wcdlug obowiązuj4ceg·o 

w Wielkie.i Brytanii prawa powinna zostać zat rzym<rna ,j eś li b~dzic 

u si Iowa la opuścić sale; s;.p italn ą. Ale dochod1.,cnic wykaz.a Io. że pie

lrnn iarki ,_ oddzialu, na kn'irym przebywa la panna K<Jnc, nic zostaly 

poinformowane, że wymaga ona całodobowej opi eki i kontroli. 

Ojciec pannv Kanc oświadczy! dwa dni po śmie rc i cc'irki, że rm

waża wysr<jpicnic na drogc: prawną. „Che~ odpowiedzi na pytanie. 

dlaczego moja c{irka nic otrzyma la należyte.i opieki. ahy tu samo nic 

stało sic;· z czyjąś có rką" - powiedział dziennikarzom. 

Wobec braku dowod{Jw czyjejkolwiek winy dochodzenie 

um o rzono. 

śniło mi się, że poszlllm do lekarki . którll powiedziała , że wstało mi 
osiem minut życia. Czekałam w piadolon~j poczekalni półgodziny 

Je.i kariera litera cka trwała tylko cztcr)' lat a. Prz n ten krótki cz.as 

Sarah Kanc napi sa la pięć sztuk, kt{nc wstrz~sn\'.IY posadami brytyj

skiego teatru, a z nim teatru na św i ecie. Opisala w nich sce n y gwal tu 

i przemocy, których nikt prz.ed nią nie oclważ,yl sie pokazywać 

w teatrz,e. 
W poró wnaniu z jej dramarnmi doniesienia pra sy brukowej 

i telewizyjne relacje na żywo z miejsc zbrod ni wydają si~ niewinną 

igraszką. Jedna ;1,e sztuk zawiera sceny gwaltu homoseksualnego 
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i kanibalizmu. W inne.i tlum linczuje glówncgo bohatera, obcinając 

mu genitalia i smażąc je na grillu. W jeszcze inn ej psychopatyczny 

morderca amputuje młodemu homoseksu a liś ciej\'.zyk, ri;:cc i nogi, 

a jego partnerowi podrzyna ga rd Io. 

Napit;tnowan a mi a nem ska ndali s tki, która epatuje scen.ami bar~ 

barzyń skich okrucieństw i przemocy, Sarah Kane dopiero po śm ierci 

doczckala sit; uznania. W nek rologac h gaz,ety brytyjskie nazywaly 

ją „najstrasznicjs;,ym, najbardziej niepokojącym glosem generacj i", 

„moralis t k ą o niekiedy odpychającej s urowości i zja dliwym dowcipie". 

„zawzit;cic odważną". 

Dzisiaj krytycy, którzy przedtem odmawiali jej prawa do tworze

nia i wystawiania tych barbarzyńskich sztuk, wymieniaj<) je obok 

dzieł najwic;kszych dramaturgów XX-wiecz nego teatru: Sa mue la 

lleckecta. Harolda Pintera i Edwarda Bond a. Ba, z.n ajdują nawet 

podobieństwa mi~dzy Kanea Szekspi rem' 

Londyński Teatr Royal C:ou rr, w którym w 1995 roku odbyta si~ 

prapremiera j ej pierwszej sztuki „Zbo mbardowani", w ubicglym 

roku pośw ieci! pami~ci Sa ry Kane caly scum. A w Polsce w ostat

nich dwóch micsi4cach mialy miejsce prapremiery jej dwóch sztuk: 

„Oczyszczonych" wystawił we wrocbwskim Tcatrz.e Współczesnym 

Krzysztof' Warlikowski, a „Psyc hosi s 4.48" rcżyscrowal w Teatrze Pol

sk im w Poznaniu i warszawskich Rozmaitościach G rzego rz .J arzyna. 

W in[l.: rnccie powsta ly witryny poświ~cone życiu i twórczości Sary 

Kane. Na jedne.i z ni ch pod ad resem http://www. iainfi shc r.com/ 

kanc.html internauci mog~! glosować na najlepsze ich zda niem teksty 

Kanc. Prow:.idzi ostatnia sztuka. „4.48 Psychosis" ukończ.ona ki lka 

tygodni przed ś miercią, przez wiciu uważana z.a rocl?.aj pożcgn<il

nego li stu aurorki. 

Jest również plcbiscvt na ulubione sceny ;1,c s1.tuk Kane. Wśród 

propozycji: 

- sen z „4.48" o lekarce. która da.ie bohaterce osiem minut życia, 

trzyma.i<Jc.ią wcześniej przez pc'>I godziny w poczekalni ; 
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- wers z „Oczyszczonych": „Koc haj mnie albo zabij mnie"; 

- scen a kastracji Hippo lyw sa z „M il ości Fed ry"; 

- Fragment dicfoskaliów /. "Uczyszczonych ": „Ti o ker obcina r~c c Kar-

lowi. Karl schyla si<; , i.cbyj e podnieść , ale nic może, bo nie ma rąk " ; 

Jeden z gośc i witryny oburzony jej barwnym op racowaniem g ra

ficznym zos tawi I krytyczną notatkr;: „Czy t:J s t rona nie moglaby być 

mniej kol o ro wa ' "· 

Dobry Boże, dobry Boże, co mam robil'? 

Sarah Kane, rocznik 1971, miejsce urodzenia Kelvedon Hatch. Matka 

nauczycielka, ojc iec d z. icnnikarz w Dail y Mirror. Oboje są głębo ko 

wierzącymi ewa ngelika mi. Kanc, wana dzisiaj jako auto rka przekra

czają cych wszelkie normy sz tuk te a tralnych , jest w dzieciństwie gor

li wą c hrześc ij a nk ą. Marzy o pracy mi sjo narza, jej główna lektura to 

Biblia. To jednak tylko pnzorna s przeczność, bo-jak powie później 

w jednym z wywiadów - ni e m a bardzi ej okrutnej k sią żki na ś wiecie. 

„_lcst peł n a gwa ltu , okakcza nia, wojny i e pide mii ". 

Kane se rac i wiar~ w ian;, kiedy skoilczy 17 lat. 

- Moj e chrie~cijaństwo było rod zaje m dziec innego lunatyzmu -

powie Aleksowi Sicrzowi, krytykowi tea tralnemu, ktc'iry pisze o niej 

ksi<Jżkc;. P<'>ź ni ej j cj ulubiony m autorem stanie sic;: Samuel Beckett, 

a ulubionym cytatem - słowa Hamrna, bohatera „ Końdlwki" , o Bogu: 

„Drań! Nic istnieje'"· 

- Była ha rdzo żywym dzieckiem - wspomina jej ojciec Pet e r Ka ne. 

- Sp rowadz<i ł a do dornu inne dzieci, cz~sro zapłaka ne , potrzebujące 

przytulenia. Kochała ludzi . 

W sz ko le Kanc interesuje si ~ teatrem, rt: żyserujc a macorskie 

przcdsrnwicnia Czechowa i Szekspira. C hce zostać aktorką: po 

szkole wyj eżd ż.a na studia do Bristolu, na wydział teatralny tam

tejszego uniwersytetu. Tam podejmuje pierwsze prc'i by dramatur

giczne i po ra z pi erws1.y wystc;pu_je na sce ni c w sz tu ce „Zwycic;stwo" 



wspc'ilczesncgo brytyjskiego au tora Howarda Barkera. To pon ura, 

okrutna literatura, pokazujqca ciemn') s tron ~· kapita lis tycznego raju , 

Ka nejest ni ą za fa scynowa na. 

W l.lrisrolu Sarah prowad z i dzikie ż ycic towarzyski e. Ma roma nse 

z kobietami, sza leje w klubach. Na uniwe rsytecie wyrabia sobie 

opini<; trud nego studenta. Jeden z profesorów oskarżają o pi sa nie 

pornograficznych esejów. Kanc na nast<;pnc zajęcia przynosi stos 

po rn osćiw i rzuca mu je na biurko. 

W 1992 roku kończ y dwu letnie studia . Pisze cykl tr ze ch mono lo

gów i wystawia je pod ws1Jólnym tytułem ty tułem „Si ek" („Chory"). 

Spe ktakl opowiad ający o „gwa łcie , rozs troju pokarmowy m i seks ual

nej tożs;:imości" (jak informuj e notatka w programie) j edzi e n a fest i

wal teatralny w Ed ynburgu. Pokazuj~) go w j ed nym z za tloczonyc h 

pubów, jednak bez wielkiego powod zenia. Póź niej Sa rah niezadowo

lona z tego pie rws 7.cgo dra matu , sk asuje go z pa mi r;ci z komrutcrn. 

Ważniejszy dla n iej okaże s ic; inny s rektakl, kt{iry ogl ąd<i 

na fes ti wa lu. To „Mad" („Obh1 kany") g rupy Crnss Ma rke t Prc(jl-c t. 

Szef teatru Jeremy Wel ler od kilku lar wystawia ckspe r y mentalnę 

przecls taw ic ni;:i z udzialem a ktorów i amatorc'iw, w któ rych zaciera 

sii;: gra nica m ii,: d zy fikcją a rzccz ywi s rością. W „Maci" obo k aktorów 

grających ro le rsychicznie chorych bior ą ud z i a ł prawd ziwi chorzy 

i ich bliscy. Siadają razem w kn;g u , _j ak na terapeutycznym spotkaniu, 

i rozmawiają o n<ijintymniejs zyc h i na_jbardzicj ekstrema lnych prze

życiach zwi ąz anych z chorą psychiką . 

Sa rah wychod7. i z teatru wst rząś ni ę ta . Swoje uczucia po larach 

opisze Sic:rzowi: 

- .,M <icl " zab ral mnie do pick la. Ten spektak l podzi a la l na mnie jak 

sz.czep ionka . Byłam ch or<J przez kilka dni po j ego obej rzeniu, a le tt'n 

zastrzyk ochronił mnie przed ·znacz.nic roważn icjszą cho robą". 

W Edyn bu rgu decyduje, jaki te atr ch ce u p r a wiać: teatr, któ ry 

wstr ząsa. 
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Piszę dla zmurłych t1ie11.arodzo11ych 

Po wakacjach Sarah Kanc wsti;pujc na uniwersytet w Birmingham, 

na mag isterski k urs pisania dramat<'iw. Znów jest outsiderk~. Chce 

mieć ząjc,: cia z pisa rzam i: Haroldem Pinte rem, Howarckm Ba kc· 

rem , Edwardem llonde m. tymczase m uczą j ą zwykli nauczyci ele 

a kade miccy. 
Pi sze potajemn ie pierwsze sce ny swej pie rwszej pclnospektaklo

wcj sz tuki „Bla s red" („Z bom bardowani ") . Na koniec roku wys tawi a 

j <J z kolegami. Przedstawienie og l ąda Mel Kcnynn, agentka lite racka 

z Lo ndynu.Jest przerażona i dlu go ni c może wyrz uci ć z pamicci 

niektórych o brazów ze spektak lu . Póź niej zapropon uje Kanc , 

że zos tani e jej age nt ką. 

Bohate re m szt uki jest Ian, dziennikarz br ukowej prasy, a lkoholi k 

umierający na ra ka. Do pokoju w luksus ow ym hotelu w Leed s spro· 

wad za dawn<1 d z i ewcZ)'nę . aby była przy n im w osta tnich chwilach. 

W nocy gwa lci j<). poniża i oś miesza. 

- Chcia ł a m n a pisać sz tu ki;: o nierówności sil p omit;dzy młodą. 
naiwną dziewczy n ą i s tarszym m c;·ż czyzną - opowie p <'iźnicj Ka nc. 

W marcu 199?, roku pi erwotny pomysł zostaje jed nak zarzucony. 

Sarah ogląda w te lewizj i rclaej~ z ob l cżoncj Srebren icy. Na ekranie 

sram kobieta p atrzy w kamer<; i p laC'ze: „Prosz <;, niech nam ktoś 

pomoże! Zróbcie coś!". 
-- Nagle str aci łam cale za interesowa nie dla sztuki, którą pis<ilam. 

Chciałam tera z napi sać o tym, co wł aśnie zobaC?,ylam w telewizji. 

Późn iej powoi i ciosz In do m nie, :i.e mój dram at jes t wl aśn ie o tym: 

o gwa ł cie, do którego dochodz i pom ii;d zy lud źmi , któ rzy s ic;: znają , 

a nawet pnznrnie koc haj~ . 

Kane pisz.e d rn gą cz<;Ś Ć sz tu ki, w kt<'1 rcj wvbuch bomby przew raca 

sytu a cję do góry nogami. Du p o koju wpada ż.ołnierz, a razem z nim 

jeszcze gwałtowniejsza przemoc, p rzy ktc'>rej sensacyj ne arryk ul y 

lan a o z boc ze ńcach ma kujących prostytutki paskiem od spodni s4 
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ś mieszne. Luksusowy ho tel za mienia się w scenę wojny do mowej. 

Zo lnie rz terroryzuje i gwa ł ci la n a, po rem wysysa mu oczy, zjada je 

i strzela sobie w łeb. 

Za t<,: scen<,: na autorkę s pad ni e najw i ~ccj oskarżeń o epatowanie 

ba rb arzyń stwem. Tymu.~1scm Kan c wca le jej nic wymyś li la. Zaczerp· 

n<,:b ją z książki Billa Bu forda o przemocy na brytyjs kich s tad io nach 

p ilkars kich . Bu ford opi s ał przypadek policjanta, któ ry podawał si~ 

za kibica 1'v1anchcster United i zos t a ł z.demaskowany. Jeden z kibiców 

wyssal mu oko, odg ryz l, wyp lul n a podłog-e i rak go zostawił. 

- j edyną p rzyczy ną, dla kt(>rcj „13lasrcd" wstrząsa bardziej ni ż g-azcra , 

.iesr to, że u s u\ll; ł am wszystki e nu dne kawa łki - powie w wywi adzie. 

Ale „7.bombardowa ni" nie są tylko lu strem prze mocy współcze

snego ś wi ata, a le sztuką o przetrwaniu. W fi na le do oślepionego 

i po n iżo nego lana wraca zgwa łcona dziewczyna i karmi g-o zdobytym 

n a mi eście jedzeniem. Pada deszcz. Ian dzic;:kujc::. 

To nie jest iwiut, w któt'y m chcę żyć. To nie jest ź.yc ie, 

w któ1·ym c '1cę t1-wać 

W styczniu J995 ro ku po próbach czytanych d ram at trafi a na małą 

scen ę Teatru Roya l Court w Londynie specjalizującego s i<;: we dra m a· 

turgii wspólczcsncj. Reżys e ruje .J am es MacDonald. 

Teatr nic robi niczego, aby uprzedzić wiszący w powietrzu s kan· 

d<1 l. Przed wejściem w os tatniej chwili ktoś zawiesza ostrz eż.en ie, 

że szruka zawiera gwa ł towne sce ny. 

Na widowni li czącej s ześćd zic s i ~ r par~ miejsc sq p rawi e sami kry

t ycy. Pierwsze g lębokic westchn ienia s ł yc hać już po pie rwszej kwestii, 

którą w yg-ł asz a Ian, wcho d ząc do po koju hotelowego: „Srałem już 

w lepszych miejscach". G d y bohater zmusza swoją partncrk~ do milo· 

śc i o ra lnej , n a wi downi rozlegają si<; śmi echy i komentarze. j edna 

z dziennikarek wychodzi. Finałowa scena , w której oś le piony Ja n 

ma sturb uje się i defekuje, przyjmowana jest w grobowym milczen iu. 



Kiedy zapa la się światlo , krytycy wyblegają z teatru, ahy nadać 
korespondencje. Picrwszyjcsr.fack Tin ker z „Daily Mail". Z budki 

telefonicznej na Sloanc Square dyktuje rcccnzj<;, która nazajutrz 

ukaż.e s i<; pod tyrnłem „Budzące wsm,:t święto sprośności". Zadaje 

w niej pytanie, dlaczego tea tr odważył się wystawić ten „pozbawiony 

war tości dramaturgicznej tekst" i sugeruje, że dotowana scena mar

nuje pieniądze podatnib. Tin ker dzwoni też do dzialu krajowego 

swqjcj gazety, skandal wokół „Blasted" trafia n a picrws:t.q stron<;. 

Ch arles Spencer z „The Te legraph" takż.c zawiadamia swci.i dział 
informacji. W mediach po świętach panuje cisza, kt"irą trzeba czymś 
zapełnić. „Nicqm nieuzasadniona rzeź" - dyktuje z s~sicdniej budki. 

Nas t<;p nego dnia o 7.30 Anne Mayer, odpowi edz ialna w Royal 

Cou n za kontakty z mediami, odbiera w domu pierwszy telefon 

w sprawie „Bl as ted". Od tej chwili telefon nic milknie. W teatrze 

zas taje dum reporterów poszukujących auwrki „tej wstn;:tnej sz tuki ". 

Kilka dni późn iej odkryje jednego z nich pod własnym biurkiem. 

Niemal wszystkie londyńskie gazety zamieszczają w porannych 

wydaniach recenzje sz tuki, w wic;ksz.ości miażdżące. Najc7.~·ścicj 
powtarzane pr:t.ym i oto iki: "ws tręrna", ,.odrażająca", „ n ie po kojąca", 
„p rzygnębiająca", "ohydna". „The Evcning Standard" donosi o „czy

sty m brutalizmie", „The Spectator" nazywa „Blasted" wstr,rną 

parodią sztuki. 
Tylko kilku rcecn zent"iw w miej s ce epitetów używa a rgum e ntów. 

Należy do nich Michael Billingron z Cuardiana, pisze , że sz tuka jest 

nieudana, ho nic wiadomo, kw z kim walczy na ulicach Leed s. Naj 

mocniej dramatu broni .John Peter z ,;rhe Times", który widzi w nim 

portret społeczeństwa ulegającego samodestrukcji . „Dramaty o prze

mocy zmuszają nas do zakwestionowania wartości. Potrzebujemy 

takich moralnych prób. Teatr jes t żywy ty lko wtedy, jeś li uderza". 

Reszta med iów oddaje uderzenie. Dziennikarze licz <) widzów wycho

dzących z przcdstawieó. „Th<:: Evcning Standard" donosi 19 s tycznia. 

że do tej pory zrobiło ro osie m osób. Gazety zamieszczają wywiady 
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z tymi, kt<'irzy wyszli, i z tymi, którzy zostali do koóca. Niejaki .James 

mówi „Cuardianowi ", że widzialjuż bardziej szokując e spe ktakle, 

„ale ta sztuka jest po prostu wu lgarna ". Andrew, 25-le tni student, który 

obejrzał przedstawienie do końca, uważa, że dramat jest ed ukacyjny 

i można si<,: z niego „dowiedzieć wicie o moralnej degradacji". 

Wszyscy szukają Sary, nawet dziennikarze w redakcji „Da ily 

Mirror". w której prac uje jej ojciec. Nic przychodzi im do głowy. 

że m może jego dirka. 

Tymczasem Sarah ranki s pc;d za w swoim mi esz kaniu w Brixton, 

wicczoremjcsr na przedstawieniu w Royal Court. Któregoś dnia 

najej domowy adres nadchodzi nieoczekiwana przcsylka. To list 

od H aro lda Pintera, jednego z najwic;kszych dramaturgów bry

tyjskic h. Pinter przesyła jej gratu lacje, hierze „Blasred" w obron<,: 

i pisze. że w Kane s tawia czoło „najbardziej aktualnym , prawdziwym, 

groź nym i bolesnym problemom współczesności". Nadchodzi też li sr 

poparcia od Edwarda Bond a, który :JO lat wcześniej prz.eżył podobny 

atak mediów po premierze sz tuki „Ocaleni", w której była sce na uka

mienowania noworodka w w"izku. „Dziwna, prawie halucynacyjna 

jakość" - pisze o .,Blastcd". 

W ten sposób jej marzenie o zajc;:c ia eh z Bondem i Pinten::m speł

nia si<;:, choć teraz to nic ona jest sru dcntkq. 

Bilety na poąp ion~ sztuk<; s') nie do zdobycia. „Blastcd" g-rane 

tylko przez trzy tygodnie staje się nąjbardziej dyskutowanym, a zarn

zcm najmniej znanym spektaklem w brytyjsk im teatrze. Kiedy scho

dzi z afisz a. nazwisko 2.l-l ctn icj aurorkijcst na ustach wszystkich. 

Jedni odmawiaj~jej talentu, inni po równuj~ „Blastcd" z „Króle m 

Learem" Szekspira i „Końcówka" Becketta. 

Sarah czuje. że została ź l e zrozumiana. 

- Dla mnie „Blasted" to szrnka o kryzysie egzys tencjalnym - opo

wie kilka lat później. - Jak udąjc si<;: nam przetrwać, kiedy ż.ycic staje 

s ic;: bolesne i nic do wytrzyma nia . To naprawd<; szrnka pel na nad ziei. 

ponieważ boh aterowie próbują wydrapać swo.ie ż ycie z ruin. 



t 

Podczas pisania „Blasted" Sarah miała przed oczyma fotografi <,: 

powi eszo nej na drzewie kobie ty z Bośni. 

- Moja sztub j est tylko c ieniem rzeczywistości, która jes t zn acz

nie trudniejsza do znies ie nia. Łatwiej oburzać si<; najcj re prezentacje;: 

w teat rze ni ż na rzeu:ywi sroś ć, bo łatwi ej jest uobić coś ze sz tuką: 

zakazać , ocenzurować, zab rać teatrowi dotacje. Ale co można zrobić 

z q knbieq pow ieszo ną w lesie. Zabrać jej subwe ncj e;~ 

Kiedyś potrafi/am płakać, lecz teraz nie j estem w stanie 

Sa rah Ka nc ze swoją ł a miąq normy i konwencje twórczości ą nic jest 

os am otn ion a. Od pocz ąt ków lat d z iewi c;ćdzic s iątych w brytyjskim 

tea trze narasta fala nowej, gwałtow n e. i dramaturgii , która szok uje 

eksp e rymentalną formą, wulgarnym j c;:zyk icm i oclwa ż. ną tem a tyką 

dotyk<ij<JC<J spraw se ks u, przemocy, kons umpcji. 

W 1991 roku na scenie londyńskiego Teatru Bush (w którym 

Ka nc dostanie wkrótce prac<;: d oradcy literack iego) odbywa sic; 

p rap remie ra sztuki Philipa Ridleya „P itchfo rk Disney" o d w(ich 

28- lcrni ch braciach bl iź.niak ac h, którzy us iłuj ą pozostać 

d zi eć mi, ka rmiąc si\: czekoladą i tabletkami nasennymi . Pe łe n 

czarn ego humoru s pektakl zawi era sc<:ny jedzenia karaluchów 

i wymiorowania. 

Rok później Anna Reyn o lds i Moira 13u ffini wystawi<i.ią w Lo ndyni e 

monodram „Jordan" oparty na prawdziwej hi s torii d ziewczy ny, kt{ira 

pod wp ływem zdegene rowanego otoczenia zabiła wł asne roczne 

dz iecko. Akcja rozgrywa się w ce li wi~zicnia. 

W 1994 roku, kiedy Kane pracuje nad „Blasted", w Clasgow wysta

wiąj~ teatral ną adaptacje;: powieści lrvin c'a We ł sha „Tra insri oeting" 

przeds t awiająecj brutalny i pon u ry świa t narkomanów z Edynburfia. 

Na tych samych motywach Danny 13oyle nakrc;:ci rok późn iej wstrz ą 

sający fi lm , który tra fi do kin n a całym św i ec i e, srając s i ę symho łem 

nowej fali w bry tyjski m kinie. 



A rok po premierze „Blasted" wybuc ha s kandal. kiedy Roya l 

Courr realizuje sz tukr;: młodego aurora Marb Ravcnhilla „S hopping 

;rnd Fu ek ing" („Kupow<inie i pieprzenie ") o beznadziejnie ru s tym 

życ iu mlodc.i generacji Brytyjczyków opa rt ym na konsumrcji 

i mechanicznym. odczlowicczonym seksie. 

Ten kierunek w teatrze krytycy ochrzczą terminem „in-yer-face", 

c:tyli „prosto w twarz" Na kilka lat tea tr staj e s ic;: nowym rock and 

rollem. 

Kan e na za m{Jwienic londyński eg-o tea tru Gate specjalizuj4cego 

sic;: w tlumacze ni ach dramawrgii europe,jskiej pisze wsp<'>lczcsną 

wn~j<; miw o Fedrze, drugiej żon ie Tezeu sza. która zakochuje s ic; 

w swoi m pas ie rbic . Gd y on od rz uca jej m i lość. macoc ha oskarż<l go 

o prób\.' uwied ze ni a i doprowadza do śm i erc i . 

W c i ąg u jednego wieczor u Sarah czyta „Fed re;:" Senek i i zas i<id a 

do pracy nad zupe łnie now<J sztuk<J , ktc'ira zatytuluje „M iło ść Fnlry". 

Z a ntycwcj tragedii zachowuje tylko ekstremalne tematy: miłoś ć, 

nienawiść, zem s t ~'. samobc'ijstwo i śm i c rć. Ale przenosi je w realia 

wspólczcs ncgo wielkiego miasta. 

Hipp o lytus. obiekt uczuć macochy, jest u Kanc znudzonym 

bogactwe m i konsumpcj<) naswl;itkicm , kt(Jry spt;dza dni na ogląda

niu telewi zji i masturbacji. To prototyp jej pc'i ź ni ejsz.vcl1 bohate rów 

ogarn i<,:tych rozpacz<J i nicmoq . nie zdolnych do prawdziwych uczuć. 

- Je s te ś trudn y - mówi d o niego Fed ra. - Ponury. cyniczny, go rzk i, 

g ruby, cl c kaclcncki, zepsuty. Przez ca ly cl zicr1 ni e ws t<ijcsz 7. lóż. ka, 

przez ca l ą noc og lądusz tcłewizj<;:, rluct.csz s i<;: po domu z zas panymi 

ocza mi i b ez żadnej myś li. C ierpisz. I za to ci e,: uwielb ia m. 

W sz tuce znów nic braku.ie szokuj~cvch t'rag mcntc'lw - Kanc 

zupe łnie nic przejmuje sic histerią, jak<) "ywolal poprzedni drnmat. 

Wszys tko , co tea tr antyczny ukrywa! w kulisach. pokazu.ie na scenic. 

Fedra kocha s ic; z Hippulytuscm, Hippolyrn s uprawia miłość z ksic,:

d zc m , który odw iedza go w celi. W finale tlu m kastruje oskarżonego 

o gwa łt eh lopca, a nastc;pnic rozrywa .jego ei a k> na k<iwalki. Zanim 
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rn s i.;- s ta nic, j ego 0jc iec Teze usz opętan y atmosferą prr;c mocy gwalci 

włas ną ec'irk~', która u s iłuje ocalić brata. 

Pra sa zn c'>w n ic szcz<,:d z i cpitcców. „Pmrzcha tu ni c krycyka, 

ale psychiatry" - pisze C h ar les Spe ncer, kcóry prowadził kru cj<J[\.' 

przeciwko Kanc po „Bla s ted". Kate Bassctt n a lamach „"[h e:: Times" 

chwali szwkc;, za rz u caj<JC j cdnocześnie autorce , że nadmiar sce nicz

nej przemocy nic swk uj e, bo jest niewiarygodny. 

Pisarka od e prze późnic.i zarzuty jedną metaforą: „Cza· 

sem musimy zej ść do piekla w wyobraźni, aby ni c tr a fić cam 

w rzeczywi stośc i ''. 

Kochaj mnie albo zabij mnie 

Jej nas tc; pn v krok w s t ron~ pi ekła to scenariusz dzicsi<;c iominu 

tmvcgo tclcwizypKg0 filmu „Skin", kt c'Jry pisze w 1997 r<.>ku dl;i 

Channel 4. To niemal dokument z ;:.vcia lond y ński c h skinc'Jw, którzy 

urz4dzaj4 pog rom na wese lu cz arnej panny mlodcj i bi a k go pana 

młodego. Sarah z na ich z wl;1sncgo podwórka, mi esz ka prze cież 

w llrixron. czarnym przedmieściu Londynu znanym z za mieszek 

na tle rasowym . 

t\le do film u utrzym a nego w konwencji re pon;iżu dodaje dru g ie 

d no: główny boha ter, Bill y, któ ry szczyci si,· swastyka wy ta tuowaną 

na pi <,.'Ś ei, zakoe hu.r c s i ę w cza rnej d ziewczy nie 1. nap rzec iwka. Które

goś dnia tra fi a do jej miesz ka nia i ju ż nic wyc hod zi: d z iewczy na za 

pomocą brutalnego seksu 7.micnia go w ofiarc;. Bije go, poni ża, karmi 

z mi ski jedzeni e m d la psów. przyw iązuje do łó ;i, k a, wydrap uje ta tua że 

Miłość przechod zi w przemoc, nicnawi~ć spl a ta si1; z se kse m, kat 

zamienia si\: rn l ą 7. ofiarą. Emisja filmu zostaje przes uni c;ta 7. 21.30 
na 23.30. Kied y par~· lat p óź niej Paweł Wodziński, reżyse r z war

szawskiego Towarzys tw a Temralncg-o. b\:dz.ic chci a l wydobyć kopii; 

z archiw{Jw Chann e l 4, dostanie odmow<;. „Wszyscy n;ibrnli wody 

w usta" - mc'iwi Wodzińsk i. 



W ma,iu 1998 roku nową sztuki;: Kanc „C:lcanscJ" („Oc:cyszczcni") 

wystawia Royal Court. Temat milości zJerzont:j z gwałtem przybiera 

w niej najbardziej ekstremalną formc;. W instytucji, którajest skn•.y

ż.owaniem campusu uniwersyteckiego z obozem koncentracyjnym, 

przebywa grupa sterroryzowanych ludzi. Obozem rządzi demo

niczny lekarz, a zarazem narkntyknwy dealer, który poddaje swoje 

ofiary wrturom przekraczającym wszelkie wyobra7.en ia. Kanc daje 

mu nazwisku krytyka. który najglośniej oskarżał ją o nur:canie si\: 

w brudzie. zmarłego dwa lata wcześniej Jacka Tinkcra . 

.Jcdm·mu z bobatcr(iwTinkcr obcina ko11czyny, innemu poucina 

gard Io, kolejnego doprowadza do samobójczej śmierci przez. powicszc 

nic. Ale nawet w najwiykszcj rozpaczy i b(ilu jego ofiary nic porzucają 

nadziei i wciąż kochają. Jeden z hobatcr(1w, Karl, kiedy nic moż.c 

wyznać miłości, bo ni e majużjęzyka, tańczy przed swoim kochankiem. 

Prasa powoli zmienia fro nt. Przemoc już rak nic razi, :cwłaszcza że 

pokazywana jest w sposób umowny: rol~ krwi grają czerwone taśmy, 

a szczury, które w sztuce wloką odcic;tc kończyny, są zrobione z pla

stikowych tord1. W recenzjach pojawiają si~ nowe przymiotniki: wizja 

miłości według Kancjcsr „niezapomniana", „gcmiczkowa'', „oślcpia

.iąca". Benedict Nig htingale w Timesie porównuje „Oczyszczonych" 

z „Kolonią brn <1 " Kafki, ktoś inny wskazuje na inspiracjl' z .Tytusa 

AnJronikusa", pełnej bestialskich morJcrstw i obcinania rąk tragedii 

Szekspira . .Już. tylko nielicznym przcch0Jz<1 przez gardło i komputer 

zdania w rodzaju „ta niegrzeczna uczennica, która desperacko stara 

si~ zaszokować znudzoną i coraz bardziej ospałą publiczność" . 

Docenic~jq, ale CZ)' mzumi~jq? 

Kanc podczas pisania „Oczyszczonych" trzyma na półce książk~ 

Rolanda llarthcsa o milości, w ktcircj ten wybitny krytyk literacki 

porównuje sytuacje; odrzuconego kochanka do sytuacji wic;:źnia 

w Dachau. 



- Stopniowo rou1mialam, że Barthes ma racj,. To wszystko polega 

na zatraceniu s ichic. Kiedy obsesyjnie kochasz, tracisz poczuci e 

własnej tożsamości. l kiedy obiekt twojej miłości odchodz i, nic masz 

si<;: na czym oprzeć. To może cie; ca łkowi c ie z ni szczyć. 

W „Oczyszczonych" Grace szuka w obozie Tinkera swego brata 

Crahama, narkomana, którego kocha kazirodczą milością. Kiedy 

dowiaduje si~, że z marł, wpada w rozpacz i postanaw ia upodobnić s ic,: 

do niego. Najpierw zakłada jego rzeczy, potem podd<Jj c si~ operacji 

zmiany pici. Dopiero z doszytym penise m i amputowanymi piu

s iami osiąga spokój. 

Po kilku przedstawieniach aktorka grająca roli;: G race ulega 

kontuzji. Sarah, która zna ka żd:i linijk<; tekstu, w ciąg u godziny 

oranowuje skomr likowany układ taneczny i tego sa mego wieczoru 

wystc;:ruje na scenie. To jej pierwsza od studiów rola. I ostarnia. 

- Nie mia lam poczucia, że gram w swojej sztuce - powie róźniej 

swe mu przyjacie lowi Markowi Ravenhilłowi. - Napisał j<J ktoś, 

kro ma nadzieje;:. 

Miłości, moja miłości, dlaczego mnie opuściłaś 

Kiedy łatem 1997 roku Mark Ravenhill, wsc.: hod Z<)ca gwiazda bry

tyjskiej dra matu rgi i, przeczytał „Oczyszczo nych ", było rorażony 

zap isaną w tL:j sztuce wiarą w zbawienną sił~ miłości. 

- Powiedziałem jej wtedy: „Sarah, to wspani ałe, bardzo w stylu 

Pucciniego". Zaśmiala się: „No tak, jestem zakoch ana". 

Kilka miesięcy p<'iźnicj Kanc reżyserowała „Woyzecka" Buchncra 

w Teatrze Gate w Londynie. Z ponurej hi sto rii poniżanego żołnierza . 

ktt'iry w rozraczy zabija sw<J żo n r; i wpada w ob ł ęd, Sara h usum; la 

każdą najmnicjsz.ą odrobin~ nadziei. 

- Powiedz.ia lcm jej. że nigd y nic widziałem nic bardziej przygnę· 

biającego - opowiada Ravenhill. „No tak, już nic jestem zakochana" 

- odpa rła . 
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To mn iej wi,·ccj wtedy według Ravc::nhilla S:irah Kanc przestała 

kochać życic. Rozrocqł się trwający kilkanaście miesic;cy okres coraz 

krótszych momentów euforii i coraz dłużs7.ych ok resów depresji , 

Sarah ucieka od siebie, także w risaniu. W s ierpniu na festiwa lu 

w Edynburgu odbywa się premiera "Crave" („Łaknąć"), którą risze 

pod pseudonimem Mari e Kelvednn, od miejscowości, w k[('i rej s i ę 

wyc howa la. Nic chce być Sarą Kane, autorką barbarz yńskich drama

tów, wymyśla wi,·c fikcyjną biografie;, którą zamieszcza w programie: 

• Marie Kelvedon ma 25 pi1;:ć lar. Wychowała się: w Niemczech 

w bazie brytyjskiej armii i wieku 16 lar wr(ici ła do kraju aby zako 11-

czyć edukację. Zosta ła wyr;,ucona z college'u Świętej Hildy w Oksfor

dzie po pierwszym semestrze za akr niewypowiedzianego dadaizmu 

w szko lnej stolówce. Publikowa ł a orowiadania w rc'>żnych euro

pejskich pi smach literackich, wyda la także tom poezji . On zu iver" 

(„Niec:r,ysty") w Be lgi i i Holandii . Debiutowała w Edynburgu w 19% 

roku urządzając spontaniczny happening w okienku do wydawania 

potraw przed ruhłicznością w liczbicjcdnego widza. Po ukończeniu 

Hnlloway (prest i żowy wiktoriański co llege w Londynie) pracuwala 

jako kierowca taksówki. technik podczas trasy koncertowej zesrolu 

Mani e Sm.: n Prcachers ora>.:jako sp iker BBC. Obecnie mieszka 

w C:amhridgcshire ze swoim kotem o imieniu Crotowski". 

Dram at „C rave" z lożony z czterech rc'iwnolcglych monologów 

jest poematem o miłości. Tym razem na scenie nic ma rrzcmoey, 

bohaterowie siedzą nieruchomo na krzesłach i mów i ą swoje kwestie.:. 

W usta jednego z nich Sarah wkłada hymn o miłości, swoją „P i eśń 
naci pieśniami": 

• C hce; g rać z tobą w chowanego i dawać c:i moje ubrania i mówić 
że lubi \: twoje bury i siedzieć na swpniach kiedy bierzesz kąpiel 

i masować ci kark i calować twoje story i [(· zy mać ci, za re;: kc;: i jeść 

z tobą i nic zwracać uwagi ki edy jesz moj ą porcje;·() i mówić ci jak 

bard w kocham twoje włosy twoje oczy twoje wargi twoją s>.:yjc; twoje 
piersi twój t yłek twoją " 
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Krytycy p iszq, że „Cravc" .icst najbardzic.;j budujqcq sztuką Sary Kanc 

Ona sama tak n ie uważa . 

- Miałam wic;:ccj nadziei w wiek u 22 lat . 

Larem 1998 roku trafia ro ra?. pierwszy na oddział psychiatryczny 

szpitala Maudslcy w Lo ndyn ie. Swoją chorobr;: opisze.: w osramicj 

sztuce „Psychosis 4.48", któr<) ukończy kilka tygodni przed śmierciq: 

„Symptomy: brak apetytLI, bezsenność, brak c:hc;ci komunikowa-

nia sii;:, brak popc;du se ksua lnego, w rozpaczy, c hce umr7.cĆ . 

Diagnoza: Pamlogicwy sm utek". 

W sztu<.:<: podaje li st';: lck<'>w, które przyjmuje. Setralina , SO mg. 

Zopiclon, 7,S mg. Me llcril, SO mg. Lofcpram in~1. 7 0 mg, zwic;ksw nc 

do 140 mg. potem 210 mg. Citalopram, 20 mg. l)rozac , 20 mg, 1,w i~·k

szone do 40 mg. 

Na końcu li>ty jest sto tabletek aspiryny i jedna butelka bułgar

skiego Cabe rnet Savingon, roc7.nik t98ó. „Pacjentka obudziła sic; w 

kałuży wym iocin i powiedziała: > Kto s ic;: kładzie'- psami, ten wsrąje 

z pchł ami<. Ostry ból brzucha. Innych reakcji nie zaobserwowano". 

Nawet w depresji nic traci wisielczego roczucia hum o ru. 

Nie p1·agnę śmierci, iC1de 11 samobójca jej nie pragnqł 

Biografowie Sary Kanc: przeprowadzą kiedyś drobiazgowe: śledztwo, 

szukając: w jej życiu zapowiedzi samobójczego końca. 

.J ej u lubionym zes rołc.:m byl Joy Division. nowofalowa grupa 

z i\lbnchcsteru, krórtj woka lista Ian Curtis popc.:lnil w 1980 roku 

samobójstwo . 

Lubiła czytać wicrs>.:c amerykańskiej poetki Sylvii Pl at h . która 

otruła się gazem w wie ku .10 lar. 

Przed śmiercią pracowała n<ld teatralną adaptacją „Cierp ień mło

dego Wertera" Clocthcgo, opowieśc i o młodym samob(ijcy. 

l co z tego? Wielu mlodych ludzi czyta Plath i Goethego. i zostaje 

przy życiu. 



To nic lektury j<) zabily. 

W ostatni ch miesiącach bu dz i s ic; codziennie t u ż przed świtem . 

Tę godzinę rozpaczy opisz.c w "4.48 Psychnsis": 

„Jest mi smutno 

Przyszłość j es t beznadziejna i n ie tego n ie zm ie ni 

.Jestem znuclzon a i zniechęcona wszystkim 

jestem ni euclo lna, wszystko rob i\: źle 

.lcstcm winna, spotyka mnie kara 

Pragn ę odebrać so bie życ i e () 

O czwartej cz t c rcl zieści osie m 

gdy odwiedzi mnie desperacja 

puwicszr;: s i ę 

wsluchan a w oddech Osoby. którą kocham ". 

Pn śmi erci Kane pojawi<i s i\: plotki. że pisark a zos tawi la w ąkopi · 

s ic szt uk<;. kt<'>rajestjc.:j list em pożeg n a ln y m. Bra t Sary, Simon , który 

pilnie s trzeże jej n; kopi sów i szczegó łów z prywatnego życ ia , dopiero 

w s ierpniu publikuje oświaclczc nic . w którym ogłasza istnienie piątej , 

niepublikowan ej sztuki „4.48 Psyc hosis". t\lc od rzuca wersję: o p oże

gnalnym li ś cie:. „.Jest to uproszcze oie. ni es praw ieclliwc zarówno dl a 

sz tuki.jak i dla moj ej siostry i jej mo tywów pi sa oia". 

Si mo n chce, aby dr;irnaty Sa ry by ł y cen io ne za ich lit e rac k'l wa rtość, 

a o ic z powodu trag icznej biog ra fii autorki. Ale kiedy rok póź ni ej 

„4.48" wystawia Roya l Court, wszyscy patrzą na drama t przez pryzma t 

tego, co zdarzy Io s ic; nad ran em w l;izienee szpi ta la Kiog's Coll ege. 

Artykuły, które ukazuj<j sic; po premierze, S<J jak wieńce składane 

na grohie. A kiedy rok pr'iźniej Roya l Cou rt wmawia „Blas ted'', 

krytycy sk la dają autorce lzawy ho ld . Recenzje zaczy n~\i'l s i<,: od s lów 

„ Myliłem si~·", „Pięć lat ternu z byt osrro potraktowałem pann ę: Kane " 

Cha rles Spencer, który w 1995 roku przewod z i! nagonce na „B las tcd ", 

w roku 2001 kończy recrn1j <; zdan iem, które brz mi jak inskrypcja na 

kamieniu nagrobnym: „M ogr;: tyl ko pr;,epro sić d uc ha Kanc , że ź le ją 

potraktowałem za pierwszym rai.c m . Niech odpoczywa w spokoju" 
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- Kan e, k t r'J ra przez całe życie broniła się: przed etykiet~) 

„kobicty-pisar7,a", po śmi erc i hyla bezsiln;i wobec inn ej etyk iny 

„pisarza-samobójcy" - twierd zi t\lcks Sie rz. „The Tim es" w artykule 

wspomnieniowym w ubiegł ym rok u umieści ł nazw isko Kanc w pan

rconic trag icznie zmarł yc h a rt ys r!iw obok.Jam esa Deaoa. Marilyo 

Monroe , .Jani s Jop lin i Kurta Coba ina. 
Czy zostanie na zawsz e jedną z postaci, kt(>rc żyją dzic;ki czarnej 

legendzie? 
David Tushi og h a m , kt<'>ry z;im icścił jej dramat w swej antologii 

młodego teat ru brytyj sk iego z.ani m jeszcze srała s ir;: s ławn a, jest 

innego zclan ia: 
- Kari era Sary Kane jako p<.1cjcntki szpit a la dla psychicz ni e cho · 

rych był a krc'itsza i mniej wyjątkowa niż jej kariera jako dram aturg a. 

Jedyną niezwykłą rzccza,ja k<] posiaclala, byl jej talent. 

Ods/o11cie za sło ny! 

Dlaczego młoda, wykształcooa, biala kobieta z klasy średniej wie· 

sz;i si~ w 13zie nce luksuso\\'cµ;o szpitala? 

Dlaczego nic rozwiązuje krz.y żc'iwck, nic d1,woni pod o u m er szpi

talnego kaplana , oiL· robi na drutach , nie czcb do środ y na na bo· 

ż.cństwo w szp italnej kap licy, ni c czeka na pozdrow ien ia od bli s kich 

w szpital nym rad iu, nie dzwoni d o rodzin y ze szp ita lnego aurorna tu, 

wrzucając przygotowane n a ten cel drobne monctv, 

Na co był a cho ra Sarah Kane? 
Jej agentka w pośmiertnym wspo mn ieni u powicdz.i ala, że ci<:r

pia ł a na egzys tc ocj a ln q roz pacz. 

Jej lekarze nazywali w depresj ą. 
Lud zie cierp iący na choroby psychiczne clziclą s i~ na tych, k t c'> rzy 

traca kont akt z rzcczvwi stośc i ą, i tych, któ rzy mylnie ją int e r pretują. 
S~rah nalda ła clc,"trz ccie.i kategorii: ludzi, którzy s~) do tego stop

ni<! św iadom i rzeczyw i stości, i..c mu sza zadać sobie śm ierć. 



W swoich sz tukach z.a pi sa la z lo, ktc'i rcgo jcst n a św i e cie tak wic ie , 

ż. e !mil.ie prz.cs ta I i j e w Of\"<"lc do s trzq.;-a ć. O na j e wid z ia la w jask ra 

wym ś wietle rdl e ktorów. 

Ktoś zaryta!. j ;i k mogla w wszystko p rz etrwa ć. 

Odpowied z i a ł a: „Nic prze trwa ł a m ". 

Ko rzysta Iem z k s i;iż.ki r\l c ksa Sicrza „ln-Ycr-Facc 'Jheatrc: British 

Dra ma To d av", Fa be r and Fabe r 2001 i ma terial{iw za mic s1cw nyc h 

na s t ro ni c inte rne towej autora www. inye rface-thea trc.com, a ta koic 

z a rt y k u ł c'iw wspom nieniowych Mark a Ravc nhilla („1l1catcr He utc" 

4/99), Pauli llarcl e ll (http ://cnglishculturc.allinfo ab o ut.com) , Petera 

Lit ha na (htt p://w ww.briti shth <::atreg u id c. info). 

Dzit; kuj c; za po moc w do ta rc iu do ma te ri a lów: Michałowi Lac h

m a no wi z Uniwe rsy tetu U1clz kicgo, Tem rowi Pol s ki e mu w Poz na niu, 

Teatrowi Wspól czcsncmu we Wroclawiu i teatrowi Roz maitośc i 

w \Varsza wie. 

Fra!:) mc nty „Oczyszczon yc h " cytuj ~· w tlumaczc niu Krz ysz tofa 

Warlikowskiego i Jacka Poni cd ·z ialka, Fra!:) mcnty ,.4.48 Psych os is" 

w rrze klaclzic Klaudyny Roz hin, Fragm e nty „iVliłoś ci Fedry" i „C ravc" 

w przc: k ladzic wlas nym. 

Ś ródt y tul y poe hn cl q ze sHuk „4.48 Psyc hos is" i „O czyszcze ni " 

Ro m a n Pawlowski 

Gazeta Wyborcza / Wysoki e O b casy 

28 w rześ nia 2001 
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+ ŁUKASZ rnDTKDWSKI 

Ordmalur . ezy 1 r l\lisc. w~nt wars1awsk1r1 l\kadem11 lratralnq Od 2006 
roku rlr ima1urg Tratru Polskiego w Uydyoszu . gd zie 7uueb1utawal 1ako 

rezyser prap remier u po l ~l1.i tek~l11 r11a łeutr 1J ' : llr 1erJe Je!trek O zw1er!Cli1Ch 

[s t yczen ZDOB) Ordmaturq 1 au or adaptac11 (wtJZ z Pawiem Ly .1k1im] Sprawv 

Ountana w re1v e111 Pdwlci t )'\dkd [fratr Polsl<1 w Bydqoszrzy. ZDOl:lJ W ZOO l 
.' real zowul pe1fo1111J01 r· ·1D l<ri. ?ROR TO ~08/{ I. pouuJ· ktorego Zdmkr cj l 

sre wrat. 7 20kg1ablr~ 1 20 kq pwnnJorov1 w przes1klont·1 Galer1 K rnturek 

na glown~1 ul ry 1l 1Liyuszuy l\k d l l '.'.<ala 24 ~odzrny . Lostal.1przrrwun1 

rr 7f? prrfnrmer~ rn ZjP!f/l'ntl 1 [j ktj 01'.0Uiw Dr Jmaturg spekraklu (_herrv 

1:1/aasam. kl O! y 1rst kopruuukq~ Te~rru Po lski go \'J llyrfqoszuy ze Slkock1m 

TrdVL'rsc Tt1eatrc [wrzesren i'OOB] Obernre pracu1e z MJ1<J Kleczewską 

nad sprk!Jklrrn PlalanD!I jprl'rn1rrcl urrwrec 200'3. TPBJ Asystent Mai 
l<leuewskrr prz real11aq1 'rdry[Tenlr arodowy 2007] Drilmaturg przy 

1 euliZr.J[j Szklane1 Mena1em (Trat 1· ·,pó lues:1y "'· 'in 1rr1r.1Pl 1 u tor 1• u!\ 

Pa/1 m1 usla. l1ewuy11~a bez rak pu 'rkowal s11 uk~ Ntf'stad I 01Jlo9 

3/2006] or<ll Pl'ffarm,Jlyka motyli [war~lldt w ;ezyserrr aJ o ,1 w lod1k1r1 

lilmowre. i!ODSJ 1·.< dad.itl<U 110 pr~ 1~ lrrPrarl<rrqo ..I arnpa 2005) Orukow-11 

lek~lY leoruyczne o Elr •rde Jrltnek. Marmit Abr<lmuvrr SJrah J(.mr 

w „D1da>kdhaLlr · .. 01alayu", F'uyrdtlllldLh". k> .we Mol'!tę 1 mow r ~ Tc.itruine 

muskr L!frredr Jci1fH I<' K11: arnr f e~t1wai1. f1press [[ 41 ad uerne pa/lt;k1 

(kw1et1en ZOOfi War~rnw? }. kuriltor ft>tr valu Pasrdrama Priwu [kw1ene11 

2005 War· zawd, J10>w1~·rnpego tratrow1 pastdrama1yn1l mu Pr.irnw<JI przy 

arganrz.ic r pnl5k1e1 Pk5p07\'fJ Pra kiego OuacJf/1%11/1• posw1rcane1 sztuce 

'>t~nograf1czne1 [r Zl'rwrec (007) 



+JUSTYNA ŁAGOWSKA [197 0) 

'i Fnogrc1fku. lh~o1wrnlka Akade n11 Szluk Pięknych w WJ1szdw1e, dyplom 

prLYqotowulJ "" 1998 w k, rrd1zr rrnogr1ft1 1 p1ol AnL1rze1d "idLlaw kreyu 

Pra1ektowalr1 ~. enoQrafię m 1n do il' t~pu1ący 11 '>P .ktJ ldr 
/!1;1ur1d jdkulla wg S W <.p1unsk1ego w rezyse111 r lreplaka [tl'Jtr 

Wdl \!l\'I k1e1 l\kadrm11 TPnt al nPJ, 19% ). AlfJP/lkll' LU/Il p T Ul I rn1ego 

1·1 rrzyserrr R "iahary (stol eczny l•"u r 01urn,1 y1 iny. l 99A]. Rnmrn 1 Julia 

I/I SLt· k>pllu w 1ezyse 11 R Simona jUtkerm;irkr> trr Bulme n SLhm•dr . 

2000). TP~lnmrnt µw A Sua suny w 1 eLyse•11 M Bo~cl J C\'1'k1e1 [ Teatr Polski 
•1 Bydqa;zczy, ZD O'J ] Z rezy<.e1 rm J.rncm Klat,~ nr am vała nad Rew1LarP111 

1 Gogola i Teatr Dramatyczny w albr1 rhu. <'DLIJ J LLJLllilm1 WJ!ykan11 

wg A G1de'i1 l Teall Wspu1uesfly 1·1e l/vro J .;w1u, ZOO I], H wn HamlPtiJ 

w 'zek;prra [TearrWyhrZPZP - StOl /nta udan,kd, 2004]. ,1/<r~·tanu 

pamaranuc '.'IQ 1\ flurge>>a [ featr Wspałues11y wr Vrorlaw111. ?005) 

Trzema stvgmatanu Palmeta Eldr1rchu wg P OoLka 1 awsre1a l\1schylos,i 

[Sr<rry Tratr \'.' !<1 ilimw1e, i'ODG , 2001] W >µrk ldklti1 l1 z~ swo1u 5leriuyrahiJ 

zalv1yua11eLysrru1e sw1utl <.1 P1ucu1ac v1 Tr.1trzr Pal>krn w BydgD'>lllY 

pr Lygotawulu steflograli ę sw ar In do Przeb11d1rn1a 11wsny F Wr11rk1nd.1 

w rr1 Wiktora nu1J1na [2007) ural 1a1~ld ~·~ 1ezysr11,1 >w•at la w Ka1tus1u 

[z.Jrodl1c1u [reL l ukJsz l<n<;, 2008) Autrnka scrnog1ąf11 Liu sµ~kt iklu W1lu1/ legncJ1 

n,J pollslJv1•e 36'i dn•/36'l s1t•Jk Suzan I m1Purksw11•1 J.m~ Klary [TPfl 2000] 
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+PIOTR BUKOWSKI 

Urodzor1~ •:,!'IBI Mul\'~ . kompozytor, r a111dtu1 nily1a11, y1tar1ysta 

po~llikUldty J>µól?ulazvt el 1uimlPk1•,1cJ1<;1,1 •1sk1 e1 forrnJrp )t\'Jorv 

[ex Stwor~· wodne~ Angw1u1;;icy <;1~ 1 angJzowany do dz1rs1ątrk 

rk reryment.il11yL11 µro1rl<Lo v. susi W>[lnłp rm111' t mu1yka11r z wJr SLJW'> k<l 

wyt •1arn1ą I ADO dbC Grai u lrnku in 111 t.Jk1L11 wylrnnawca'.'!, jdk /\nilrrw 

Shu1ph·y. Luc I"· lłrnrna<; i l'hn. \'.lr11t 0 r r.ir 1i>w, H11q11 Uhlrr. ae l /\cho r . 

lv'.ic1r1 Slrd!!rrl<1 1 M111on /arl . Utr IN.:J ,>rrr1rnn11, I redem 1-llonuy /\ulO . 

muzyki do >prkra l<lu Terrordram Bresldu, /_11/u WP11eda. llrug1e ?ab1rll' 

psa. Przeóudlt'ml' wwsnv. [19srk1 elrm1·n1arnP. I .i/ka w r r / Wikt or a 
Rutrn1a 1ira1 Kr,1\ms/ii 11'-BoskJ lwmed1a /nstalacp t ·atralna w rez Pawia 

~ nl111n~k1rqa 

+ Ml[HAŁ JANUSZANIE[ J 977) 
11~1, 1•. ISNS Uli\ Wyzszym rnd1uon Mantu/U PWSFTViT w Łud11 /\utor 

w1zut1ł1zaq 1 min Brygady Szhńerza Ka1/1ana w 1 e1 nem1ri1uv.1 Buyka 
[Tr<Jll Now w Ł mili , ZOOBJ Praruir 1•„ lnslyl 1c1r TrM1.ilnym 1m Zb1ynirwa 

Haszrw .l<1rgn 1.•1 Vlarsz;iw1e 

+AGNIESZKA PASIERSKA ( l 'lOi') 
Ukanuvld INydllJI 'j1~fik1 ASP v: Kr 1kaw11: W IJldlh 2DO'i ZDOb stud1ow;la 

n.1 'ydz1cJlr Grafiki Al<adcmu -:,z 1k P1eknych w H1•l\1nkJ1t1 • ~ µulµ r&ufl' 

7 l:rnl urn )z1uk1WspulL,es1o1•1 .7 1ak1 LZd u w Tor1111111 1 z \I yrJawrnct"'em [z, rne 

+ANIA WŁODARSKA 

Pol<alrni urny t;alrm \'IPJ Donald or JL u1a11za1Jy"" pr uszku 

Od ~pr.kt klu T1 1y ;1 'qmaty Palmn.1(ldfltr/1.11•.1\fllilpr.icuw z ld11em Klat~ 

u1.i tym 1 rl lolk11 l<1r nieskuteLLr 1· zc11mu1e su; wyrhnwywan1em dwULlt ko111w 

1nw11111 kJ pudllalan\k1Pgn 
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dyrrklar PAWEŁ ŁYSAK 

zastepca 1:lyrektJ1t1 1.h eko11urn1LZno adm1n1Slldty1nyd1, glovmy księgowy 

M ICHAŁ WOJTUŚ d1a.'1aluig LUKASZ CHOTKOWSKI lwmdynator praly 

~rly5tyrme1 BERNADETA FEDOER k1r1owml< dLIJlu lechn1uno go>µUU<llCZrgo 

TOMASZ iKAŹMIERCZAK montazv>• >eeny ARTUR EKWIŃSKI [pa t11yyadm1y 

Lelłrn1u11e1 olisluy1 ~reny J, ZBIGNIEW CZERNIAK, JAROSŁAW KUBIŃSKI, MARIUSZ 

PAWLIKOWSKI, ROMAN PIETRZAK, PIOTR ZAWADZKI pracownia lrk ll O aku<,tyr?n~ 

ROBERT ŁOSICKI I kierownik , LESZEK DRYGAS, SZYMON GRODZKI, LUKASZ 

SZYMBORSKI, DAMIAN WESOŁOWSKI, EUGENIUSZ WIŚNIEWSKI µrdlOWllld 

krav11erka EWA STAŃSKA [k1rrawmk], ALINA TAOYCH, ALDONA WŁOCH pracownia 

fryzierska JADWIGA MŁYNARCZYK rekwizytor EUGENIUSZ BARANOWSKI, WIESŁAW 

MITORAJ korrpeł tor wukalna-muzyuny AGNIESZKA SOWA stalarle KRZYSZTOF 

PAWLAK, WITOLD WŁOCH ~ IUSill/ JAROSŁAW ANDRYSIAK garde11Jb1ane 

OLGA BETAŃSKA, JADWIGA KAMIŃSKA, KATARZYNA WYSOCKA dz1al promor11 

1 murkellngu, biura łesliwalu prapremier BERNADETA FED DER [po k1erawn1kaj , 

AGNIESZKA HANYŻEWSKA, KATARZYNA KAMERDUŁA-GAPIŃSKA, KAJETAN SOLIŃSKI 

kasa IWONA LEWANDOWSKA, LUKASZ ŁDBDDZIŃSKI 

rP7erwar1a 1 sprzedaz b1letow Lei 05 1'.'. J3 'l7 018. poniedz 1 a l ~k- nieczynne, 

wto1 ek piątek lZ 00-lEl OO, re1erwac 1e inte1 nelowe www tea1rpolsk1 pl 

pra1ek1 qrahrzny proąramu HDMEWDRK 

rysunki AGNIESZKA PASIERSKA 

druk POLIGRAFIA JANUSZ LASZCZKDWSKI 

li 0 
Ił l~a 

"-• .... •o.o. 

1iil'.J[Je1 g Mt„f ~!i!~~:J ił ł ~zG 

Olfj MQm~ 

l~TIW) 1 flłfi1 

TEATR POLSKI 

im. HIERONIMA KONIECZKI 

W BYDGOSZCZY 
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