


(ar. 1965). Jest synem aktora - Dennisa Lettsa 

I powlejdoplsarld - BUiie Letts. Dzieciństwo spędził 

w Old•homle (w tym stanie znajduje się także miasto 

Oaae z jep dnmatu), ale tako nastolatek opuścił 

rodzlane stroay, by - Imając się w celach zarobkowych 

ńttnJcb DMt- realizował marzenia aktorskie. 
Od połowy W osiemdziesiątych związany jest głównie 

z Cbk:mp: tu lławiał pierwsze kroki na scenie I tu, 

w 1993 roku odbyła się premiera jego pierwszego 

clrmutu - Killer Joe (Zab6Jca Joe, sztukę grano 

w wielu knlt8ch I przetłumaczono na kilkanaście 

Jta;,WW). ..., utwory rozgrywają się zwykle na 

ameryb6sldeł prowincji I komentują współczesną 

necąw11to6t Stanów Zjednoczonych: w Superior 

Doftm {Lłlbusowe pączki, 2008) ukazany został 

konflikt pokoleń między starszym właścicielem baru, 

a jep mladlzym pomocnikiem-emigrantem, w Bug 

(l'lwltrN, 1996) słychat echa amerykańskiego zaanga

łowlJlla się w wojnę w Zatoce Perskiej. Sam Letts 

c:qsto wskazuje na fascynację twórczością Tennessee 

WOH•mp )ego Gorące lato w Oklahomie (August: 

Cbogfl County) zdobyło wiele nagród, między Innymi 

Tony Awmrds oraz Pulitzer Prłce (2008). 

...,...., tłumacz, peda1og. Ma w swoim dorobku realizacje sztuk m.ln. Shakespeare'„ 

llecllleD. Russella, a takie Gombrowicza, Mrotka, Różewicza I Koltesa. Współpracuje 

s łe8trmDI w Wielkiej Brytanii (Royal National Theatre, Bath Theatre Royal. Plymouth 

,._.... Royal). Danii I na Słowacji. W 2007 roku załoiyła słowaclq niezależną kompani• 

Dmldlo ltontra, która przebojem wenła na rynek. zdobywając uznanie krytyków I sen:a 
pabllcaośd, stając się Jednym z najciekawszym zjawisk artystycznych w kraju. Jest 
nłJ'Mrem I pomysłodawcą wszystkich spektakli Kontry. Tłumaczy sztuki najwyblt· 

Dlejaąch anglelsldch I Irlandzkich dramatopisarzy młodego pokolenia: Martina 

McDonagha, Conora McPhersona, Marka O'Rowe, Sarah Kane, Martina Crimp-. Indy 

W.a.ha, Poiły Stenham, Liz Loch head I Innych. Jako peda101 współpracuje z Bath Spa Unl· 

venlty, Dartin1ton Colle1e of Arts, Exeter Unlverslty I Ośrodkiem Praktyk Teatralnych 

Gardzlenke. Prowadzi warsztaty z retyserll, pracy nad wierszem, technik aktonldcb 

I współczesne10 dramatu lrlandzklelO. 

Ideę 

l rzeczywt1to•t 
Pomlęday zamiar 
l dokonaale 
Pada Cle6 

Albowiem Tuum est Regnum 

Pomiędzy koncepcję 

I kreację 
Pomiędzy wzruszenie 
I odczucie 
Pada Cleń 

Pomiędzy pożądanie 

l miłosny spazm 
Pomiędzy potencjalnośt 

I egzystencję 
Pomiędzy esencję 

I owoc jej 
Pada Cień 

Albowiem Tuum est Regnum 

Albowiem Tuum est 
Życie fest 
Albowiem Tuum est 

Tbo- Stearns Eliot Wydrąt•nl ludzi• (frqment), 
prMlotJI Clelław MU-





Po prostu jest czymś we krwi. Rodzajem żądzy krwi i zarazem 

przeznaczeniem człowieka. jest to coś, co ma człowiek i co 

go odróżnia od szczęsnego świata zwierząt. Kiedy się rodzisz, twój 

ojciec i matka tracą coś z samych siebie i potem gotowi są wyjść 

ze skóry, żeby to odzyskać, a tym czymś jesteś ty. Wiedzą, że nie 

mogą odzyskać tego w całości, ale chcą urwać z ciebie tyle, ile 

się da. I miłe rodzinne spotkanie z majówką pod jaworami mocno 

przypomina skok do basenu pełnego o ś m i o r Il i c . 
Robert Penn Warren Gubernator, pn:ełożYł Bronisław Zlellflsld 

d 
wraca do domu I rodzice od razu zarzucają na nie haczyk. 

Ojciec czy matka, zależnie od przypadku, nie mają dziecku 

nic do powiedzenia. Chcą tylko, by ich dziecko posiedziało 

na krześle przez parę godzin, a potem położyło się spać pod 

tym samym dachem. To nie jest miłość. Wcale nie twierdzę, 

że nie ma takiej rzeczy jak miłość. Wskazuję jedynie na coś, 

co jest odmienne od miłości, ale czasami uchodzi za miłość. 

Możliwe, że bez tego czegoś, o czym tu mówię, nie byłoby 

w ogóle miłości. Ale samo w sobie miłością to nie jest. 




