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W życia wędrówce, na połowie czasu, 
Straciwszy z oczu szlak niemylnej drogi, 
W głębi ciemnego znalazłem się lasu 

BOSKA KOMEDIA, Dante 
tł. Edward Porębowicz 



A jednak ten moment się zdarzył, 
• „ zdarzył, w taki a taki dzień, 
o tej i o tej godzinie, minucie, sekundzie ... 
Zdarzył się. Mnie się nie zdarzył, 
a i tak wszystko się zmieniło ... 
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I Nieznośna pasja życia 

O Jewgieniju Griszkowicu napisano. że to człowiek-teatr Stworzył bowiem coś na 
kształt współczesnego teatralnego mitu. 
Zamiast wykształcenia teatralnego zdobył filologiczne. Teatru uczył się w amatorskim 
Teatrze Loża. Zaczynał od pantominy. „Robiłem to całe pięć lat. Jednak później poczu 
Iem, że znajduję się w jakimś dziwnym więzieniu. Chce mi się mówić" wspomina . 
Monodramem .. Jak zjadłem psa" nie tylko wydostał się z prowincji i podbił Moskwę, ale ru
szył w świat. Rekordowo szybko Gnszkowiec stał się ulubieńcem publiczności i krytyki. 
Dziś nie ma już Teatru Loża, a Griszkowiec to twórca szalenie modny. Mówi się, że nie 
widzieć jego teatru jest w złym tonie. Fenomen Griszkowca polega również na tym. że 
uznanie zdobywa w różnych kategoriach teatralnej praktyki - dramatopisarstwie, aktor
stwie, reżyserii. 

Osobną sprawą staje się dziś recepcja jego sztuk granych w przeróżnych zakąt
kach świata; autonomicznych tekstów teatralnych oderwanych od fenomenu autora i je
go pomysłów na przedstawienie ich w teatrze. 

Podobno Griszkowiec wie, jak powiedzieć to, co przeżywają inni. Autora chwali się 
za oryginalność i styl. Nazwano go ,,rosyjskim narodowym Proustem" i „poetą życia' On 
sam powiedział o siebie „nowy sentymentalista", choć zaraz sprostował, że nie przepa
da za tym określeniem, bo zbyt chętnie podchwycili to krytycy. Dodał natomiast, że jego 
sztuki mówią o .. umiejętności życia. o najprostszych, elementarnych doświadczeniach 
i wartościach, które nas łączą. Nowi brutaliści angielscy mówią np. o niezdolności doży
cia i zachowują się konsekwentnie. Sara Kane się powiesiła. Mark Ravenhill umiera na 
AIDS. A mi się chce żyć" Swój sukces upatruje w przekonaniu, że teatr może być ludz
ki, interesujący, zabawny. 

Ostatnio w kilku wywiadach zwrócił uwagę, że tego trzeciego elementu w swojej twór
czości widzi coraz mniej. Definitywnie zrywa też z sentymentalizmem. Ciągle jednak aktu
alne pozostają cechy stylu jego dran1aturgii. Chociaż trudno je nazwać, bo Griszkowiec nie 
mówi 1 nie pokazuje zbyt wiele. Swoich bohaterów ustawia w bardzo kameralnych, codzien
nych i zwyczajnych sytuacjach. Podnosi je za to do rangi metafory współczesności. 

Głównym bohaterem „Miasta" jest On. Jego historia nie składa się w pełną opo
wieść. Chce wyjechać. Tyle wiadomo. Dlaczego? Dokąd? A może: od czego? Ważna 
opowieść zdaje się toczyć między słowami - z Nią. Maksimem i Ojcem. A tytułowe „Mia 
sto"? Nie ma pewności czy więcej go poza Nim czy w Nim samym? 
„Patrzy [Griszkowiec - przyp. red] rzeczywistości prosto w oczy. Z drobnostek - zapo
mnianego numeru telefonu, zgubionego notatnika, przeczytanej gazety - buduje świat 
ludzkich tragedii" (Roman Pawłowski, „Gazeta Wyborcza" nr 142/ 20.06.2002). 

Sztuki Gr1szkowca często określa się mianem sztuk-dokumentów. Bez trudu odna
lezć w nich można to, co zwykło nazywać się tętnem współczesności. Griszkowiec cel
nie je punktuje. ale zostawia teatrowi sporo swobody w konstruowaniu świata bohate
rów stawiając na końcu raczej trzy kropki zamiast jednej . 

.. Miasto" zostało napisane w 2001 roku. Chwilę później powstała .,Planeta' Te sztuki 
Griszkowca wyraźnie ze sobą korespondują. Balansują na granicy przeczuć postaci. Osa
czają bohaterów w sytuacjach zewnętrznie codziennych. a wewnętrznie momentach ży
ciowych pęknięć. Ale serwowane przez Griszkowca smaki wzmagają apetyt .. na życie. 
Prawdziwe zyc1e. 

Opr. Aneta Kielak 

Jewgienij Griszkowiec (ur 1967 r.) mieszka w Kaliningradzie. Pisze, reżyseruje 
i sam gra swoje sztuki. Jest autorem wystawianych w Polsce dramatów - „Jak zjadłem 
psa , „Jednocześnie ', „Zima', „Notatnik rosyjskiego podróżnika", „Planeta" 
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W spektaklu wykorzystano 
fragmenty „Planety" J. Griszkowca 
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scenografia -- P;iweł Dobrzycki. kostiumy - Diana v1arszałek . m zyka i efekty dżwiękowe - Wojciech 
Bo1ko .tsk: 
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