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EURYPIDES 
(gr. EOpiniBns Euripides, ur. około 480 p.n.e., zm. 406 p.n.e.) - jeden 

z najwybitniejszych dramaturgów starożytnej Grecji. Urodzony na Salaminie. 

Był synem ateńskiego ziemianina, Mnesarchosa. Zmarł u króla Macedonii, 

Archelaosa I, w Pelli . 

Napisał przeszło 90 sztuk, z czego zachowało się 17 tragedii i jeden dramat 

satyrowy: Alkestis (438), Andromacha, Bachantki (ok . 405 pośmiertnie), 

Blaga/nice, Elektra ( 413), Fenicjanki, Hekabe, Helena, Herakles, Heraklidzi, 

Hippolytos uwieńczony ( 428). Ifigenia w Taurydzie, Ifigenia w Aulidzie 

[ok . 405 pośmiertnie], Jon, Medea (431). Orestes (prawdopodobnie 408), 

Trojanki oraz dramat satyrowy Cyklop . 

W sztukach Eurypidesa Andromacha, Medea i Ifigenia w Taurydzie znalazły 

odbicie tragiczne dzieje Grecji z okresu wojny peloponeskiej, toczonej między 

Spartą i Atenami w V w. p.n.e. Atakowany za zbytnią nowoczesność swojej 

twórczości, pod koniec życia przeniósł się z Aten na dwór króla macedońskiego 

Archelaosa I. Jego nowatorstwo objawiało się zarówno w formie [prolog, 

pieśni chóru i arie nie musiały się łączyć z akcją sztuki - w jej przeb ieg 

interweniowali bogowie, pomagając w rozwiązywaniu skomplikowanej intrygi, 

tzw. deus ex machina], jak i w treści (m .in . bohaterowie byli często prostymi 

ludźmi, zaś technika monologu pozwalała głębiej sięgnąć do motywów 

ich działania), występował w obronie kryzysu demokracji ateńskiej, odwołując 

się do średnich warstw społecznych, głównie wieśniaków . Głosił idee 

równo ś ci wszystkich ludzi, popadając w konftikt ze zwolennikami tradycyjnych 

stosunków społecznych . Doceniony po ś mierci bardziej niż za życia, wywiera 

wpływ na teatr europejski oraz na twórczość wybitnych pisarzy i humanistów 

po dzi ś dzień . Nie wiadomo w jakich okoliczno ś ciach skonał Eurypides, 

prawdopodobnie zmarł śmiercią naturalną w 406 roku p.n.e. 



Hekabe 

JESTEM HEKABE 

W sercu ciemności. 
W słońcu tortur. 
Do metropolii świata. 
W imieniu ofiar. 
Precz ze szczęściem pokory. 
Niech żyje: 
Nienawiść. 

Pogarda. 
Bunt. 

$mierć. 

Hekabe jestem. 
W cierpieniach moje okrzepły siły i duch się zaprawił. 
W łonie będę szukać drogi do zemsty. 
Nieznana potworność, przed którą wzdryga się niebo i ziemia, 
w myśli się pocznie-rany, 
zgon i pogrzeb. 
Dziś ból jest większy i okrutnej zemsty żąda kobieta. 
Niech się szaleństwo razem z gniewem złączy. 
Wszystko obalę i doszczętnie zniszczę. 
Niech razem ze mną wszystko się zatraci. 
Słodko jest ginąć, innym zgon gotując. 
Jestem JUŻ NIEBYTEM. 

A nie byłam jeszcze BYTEM. 

Jestem tym, co się odbywa pomiędzy. 
NIECH PO RAZ KOLEJNY ZATOCZY SIĘ KOtO 

BO JA W MEJ CHACIE SPAĆ NIE MOGĘ. 
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Jan Kott 
ja w mej chacie spać nie mogę ... 
Kamienny Potok. Szkice. 1981 

"Obóz mieści w sobie ponad ćwierć miliona uchodźców w nieskoń
czonych rzędach namiotów .. ." "The New York Times" z 29 grudnia 
1971 ogłosił artykuł swojego korespondenta z Rangpuru we wschod
nim Pakistanie, dzisiejszym Bangladeszu, z obozu dla uchodźców, 

którzy po zakończeniu wojny powrócili do swoich rodzinnych miejsc. 
"Pan jodder - pisał korespondent - powrócił do wsi siostry swojej 
matki, Thakur Dasi, wdowy, która wróciła wcześniej po stracie dwóch 
córek i syna, zmarłych na cholerę. «Czy przyszedłeś, synu, dzielić 
nasz los?» - spytała. - Rangpur nigdy nie będzie, jaki był. Ludzie 
mówią , że przedwcześnie umarli nie chcą odejść i błądzą jak duchy. 
Nasza wieś pel na jest duchów." 

Wydaje się, że ta hinduska wdowa, która straci la troje dzieci, 
sforrnulowala w obozie dla uchodźców powszechną zasadę trage-
dii . W świecie tragicznym umarli nie odchodzą. Bohater tragiczny 
jest może właśnie dlatego sarn wśród ludzi, że żyje jak Antygona 
w świecie zmarłych. Tych, którzy zostali zamordowani, albo tych, 
których sarn zamordował. Zmarli domagają się naprzód pochowania, 
ale potem żądają jeszcze zadośćuczynienia. Ukazanie się ducha 
Bańka w czasie wieczerzy jest najbardziej wstrząsającym doświadcze

niem Makbeta. Wtedy po raz pierwszy zrozumiał, że nie wystarcza 
raz zabić . Umarli wracają . 

W tragedii greckiej duch zjawia się trzykrotnie: Kliternnestra 
w Eumenidach budzi śpiące Furie, żeby dalej szczuły Orestesa; 
Dariusz w Persach Ajschylosa przychodzi, żeby dowiedzieć się 
o klęsce, i zapowiada klęski nowe; Polydoros w Hekubie Eurypidesa, 
zamordowany i nie pogrzebany, błaga matkę o pochówek i zapo
wiada śmierć wszystkich dzieci Priama. Ołtarz na środku orchestry 
zamieniony w grób albo ciała zabitych ułożone na proscenium 



spełniają w tragediach greckich funkcje ducha. Grobowiec 
Agamemnona jest umieszczony na scenie w Ofiarnicach i jak duch 
Ojca w Hamlecie żąda pomsz~zenia swojej śmierci . Ogromny trup 
Ajaksa , z którego nozdrzy bucha jeszcze krew, grozi żywym w dru
giej części tragedii Sofoklesa. 

Powrót i natrętne żądania zmarłych są najbardziej oczyw i stą 

formą przeznaczenia zarówno w tragedii antycznej, jak i w e l żbie

tańskiej. Umarli nie chcą ciągle umrzeć do końca, ich ostatnim 
pokarmem są jeszcze żywi. Następne pokolenia mają zadośćuczynić 
żądaniom zmarłych , sens nadać ich klęsce i przywrócić sprawie
dliwość światu . Ale ta mediacja przez czas i przez historię kończy 
się w tragedii tylko nowymi trupami, które zalegają scenę. Umarli 
zjadają żywych. 

• 

Podróżny, który od strony Pergamonu przybywa do Troi, widzi tylko 
morze. Potem dopiero w niecce zarosłej wikliną między dwoma nie
wysokimi pagórkami odkrywa pierwsze ociosane głazy. Nie spiesząc 
się można przejść ruiny Troi z jednego końca na drugi w ciągu pół 
godziny. Niewiele jest do oglądania: szczątki obronnego muru, fun
damenty domów jak potrzaskana szachownica z kamieni o rzadkiej 
białości , powalone głowice kolumn i niewielki amfiteatr o dziesię
ciu rzędach kamiennych stopni, w którym jedynymi widzami są 
wrośnięte w kamienie trzy drzewa oliwne. Trzeba mieć wyobraźnię 
i doświadczenie archeologa, żeby nawet posługując się planem odna
leźć miejsca siedmiu bram i pałacu Priama. 

Tradycja przekazała nam dwa typy refleksji nad zburzeniem Troi. 
.Troja na to upadła, żeby Rzym zrodziła". W tym wersie Woronicza 
ze Świątyni Sybilli, który jest najbardziej lapidarnym streszczeniem 
Eneidy, historia jest mediacją i wystarczającym zadośćuczynieniem 
dla pomordowanych. W drugim typie refleksji, powszechnym 
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od Horacego aż do poetów baroku, Troja starta z powierzchni ziemi 
- jest przykładem znikomości wszystkiego. Czas już nie jest historią , 

ale tylko wielkimi szczękami , które wszystko pożerają . 

Ten drugi typ refleksji o popiołach bez zadośćuczynienia wydaje 
się dużo bliższy naszym doświadczeniom. Ale nie jest to jeszcze 
refleksja najbardziej okrutna. Współczesny podróżny, który zw iedza 
wykopaliska Troi, odkrywa, że Troi było siedem, a może nawet 
dziewięć. jedne leżą ciągle na drugich . Te kilka tysięcy ociosanych 
kamieni wykopanych z ziemi w niecce o promieniu mili należało 
do siedmiu albo dziesięciu miast, które przestały istnieć . Z tamtych 
sześciu czy ośmiu Troi, wcześniejszych i późniejszych od Homerow
skiej, nie pozostały nawet imiona. Ani syna królewskiego, którego 
ciało przywiązano do rydwanu i włóczono po pobojowisku, ani boha
tera, który go zabił i włóczył, ani starego króla , który poszedł wyku
pić ciało syna, jadł i pił z jego zabójcą, ponieważ przedtem z wielkiej 
żałości nie mógł ani jeść, ani pić, po czym uspokojony ułożył się 
do snu w rogu namiotu; w drugim jego kącie na posłaniu z kożu
chów baranich czekała tymczasem na bohatera branka o rumianych 
policzkach. Trzecia refleksja, której nie przekazali poeci ani rzymscy, 
ani renesansowi, jest o Trojach bezimiennych. Podróżnego, który 
zwiedza ruiny Troi, bardziej od białych kamieni jakby wypalonych 
słońcem uderzają swoim wyglądem maki, które rosną tutaj w wielkiej 
ilości; większe niż w jakimkolwiek innym miejscu, mają płatki tak 
nasycone czerwienią, że wydają się niemal czarne. 

Meczet Oraara w Jerozolimie, zwany również Świątynią na Skale, 
jest trzecim świętym miejscem muzułmanów po Kaabie w Mekce 
i Grobie Proroka w Medynie. jest to ogromny regularny ośmiobok 
o ścianach pokrytych wzorzystą glazurą w błękitach i zieleniach 
i nakryty jest złotą kopu łą. W jego ciemnym wnętrzu, w centralnym 
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miejscu, tuż pod kopułą, wznosi się spod podłogi okrytej dywanami 
na wysokość dwóch metrów naga i spękana skała. jest to szczyt 
góry Moria. 

Na tę właśnie górę Abraham na rozkaz Boga zaprowadził Izaaka, 
żeby go złożyć na ofiarę. 

Ze szczytu tej samej góry Moria Mahomet na swoim skrzydla
tym wierzchowcu wzniósł się do Siódmego Nieba. Za Mahometem 
wzniosła s ię góra, ale archanioł Gabriel, który towarzyszył proro
kowi, przytrzymał górę ręką . Siad tej ręki jeszcze dzisiaj można 
obejrzeć na skale. 

Przez wierzchołek góry Moria przebiegała Oś Pionowa, axis 
mundi, na której jak plaski talerz zawieszona jest w swoim środku 
Ziemia. Z nieba spadał tutaj na Ziemię ogromny łańcuch, ale zoba
czyć go mogli tylko sprawiedliwi. Właśnie tutaj zbudowana była 
Swiątynia Salomona, którą zrównał z ziemią Nabuchodonozor 
i Chaldejczycy. Na tym samym miejscu Herod wzniósł drugą Swią
tynię, dwukrotnie większą od Salomonowej. Diabeł kusił Chrystusa 
właśnie tutaj, na południowo-wschodnim krużganku, zwanym kró
lewskim, który wznosił się na wysokość około stu metrów nad doliną 
Cedronu .•. „postawił go na ganku świątyni i rzeki Mu: jeśli jesteś 
Synem Bożym, rzuć się na dól" (Mat„ IV, 5). O świcie, na krótką 
chwilę przed wschodem słońca, dolina Cedronu i wznoszące się nad 
nią Góra Oliwna i Góra Zgorszenia cale płoną w różowym świetle jak 
róże Saronu. Z Drugiej Swiątyni pozostała jedynie część obronnego 
zachodniego muru. jest to Sciana Płaczu. Przez wieki zasypana 
była niemal aż po ostatnie rzędy kamienia odpadkami i nieczysto
ściami. Odkopano i oczyszczono Scianę Płaczu dopiero po Wojnie 
Sześciodniowej. Dziesięć dolnych rzędów jest z kamienia ciosanego 
w ogromne graniastosłupowe bloki zwane Herodowymi. Od wierz
chołka góry Moria, skrytego pod złotą kopulą meczetu Omara, 
jest nie dalej niż pięćset metrów w linii powietrznej w kierunku 
północno-zachodnim do niewielkiego płaskiego wzniesienia, które 
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dawniej być może miało kształt czaszki i dlatego nazwane zostało 
Golgotą. Było miejscem kaźni i tam właśnie postawiono trzy krzyże, 
na których zawisł Jezus i dwaj łotrowie. W bazylice Grobu Swiętego, 
podobnie jak w meczecie Omara kamienny szczyt góry Moria, odsło
nięta jest naga i spękana skała Golgoty. 

Podróżny łatwo może zwiedzać Rzym w porządku chronologicz
nym: republikański , cesarski, chrześcijańskich katakumb, renesan
sowy, XIX- i XX- wieczny. Porządek stylów układa się w porządek 
historyczny i podróżny skłonny jest uwierzyć w ciągłość i trwałość 
cywilizacji, w konieczność i racjonalność przemian, chociaż często 
może nazbyt dramatyczną, w ogólną sensowność historii . Rzym jest 
miastem rozumnej diachronii albo następstwa czasów. Ale w Jero
zolim ie wszystkie historyczne czasy są współczesne, albo wydaje się, 
że istnieje tylko jeden czas ostateczny, w którym Bóg wysyła Swojego 
Syna na mękę i nie przestaje doświadczać proroków.; Podróżny, który 
przechodzi przez Via Dolorosa, słyszy dzwonki nawołujące na mszę 
z pobliskiego kościoła Biczowania, monotonny śpiew z minaretów 
wzywający do południowej modlitwy i dochodzące z daleka gardłowe 
zawodzenia mężczyzn i kobiet pod Scianą Płaczu. Najświętsze 
miejsca trzech religii skupione są ciasno wokół siebie w kręgu o śred
nicy jednej mili , jakby Pan Bóg nie mógł już znaleźć innego placu 
na ziemi jak Stare Miasto w Jerozolimie. Groby i relikwie były przez 
kolejnych zdobywców plugawione i bezczeszczone, żeby kolejni 
prorocy mogli dokładnie w tym samym miejscu złożyć swoje ciała. 
Tylko dzięki temu kolejnemu bezczeszczeniu i uświęcaniu ciągle 
tych samych miejsc archeolodzy mogą z tak wielką pewnością ustalić 
topografię wydarzeń sprzed tysięcy lat. 

Miejsca święte w Jerozolimie zbudowane są z tego samego jasnego 
kamienia. Jeżeli Jerozolima jest szczególnym miejscem boskiej 
mediacji, świadectwem jej są tylko kamienie. Corocznie w rocznicę 
powstania państwa izraelskiego ortodoksyjni Żydzi z sekty .Netorei 
Karta" posypują głowy popiołem i drą szaty. Napisane jest w Kabale, 



że Państwo Izraelskie powstanie ponownie dopiero po przyjściu 
Mesjasza. Czekają na Mesjasza. W Rzymie na Pincio i nad Wzgórzem 
Awentyńskim światło o zacho.dzie słońca jest złote. W Jerozolimie 
nad biblijnym Wzgórzem Złej Porady światło o zachodzie jest czer
wone, promienie są rozszczepione i zbiegają się jak krwawa aureola 
wokół niewidocznej głowy. 

Wśród protagonistów tragedii greckiej trzej są synami boga: Pro
meteusz, Herakles i Dionizos. Prometeusz Ajschylosa jest tytanem 
zrodzonym z Ziemi; Heraklesa i Dionizosa zrodz i ły Zeusowi kobiety 
śmiertelne. Wszyscy trzej są w najbardziej powszechnym sensie 
uosobieniem i instrumentem mediacji we wszechświecie rozdartym 
na górę i dół. Prometeusz ofiarował ludziom ogień i dał im .ślepą 
nadzieję", a więc stworzył człowieka rozumnego i zaszczepił mu 
nieszczęśliwą świadomość rozdarcia. Herakles miał naprawić błędy 
Pierwszego Stworzenia i oczyścić ziemię z potworów. Dionizos nie 
tylko jak Demeter obiecuje wzejście wiosną ziarna, które jesienią 
złożono w ziemi, ale również .ciała zmartwychwstanie", cudowne 

· zrośnięcie się członków skrwawionych i rozdartych na sztuki. 
Bóg, matka i syn jedyny, który ma zostać złożony na 

ofiarę - wydaje się, że to jeden z najtrwalszych archetypów tragedii . 
Rozważania Kierkegaarda w Bojaźni i drżeniu o ofierze Abrahama 
należą do najbardziej wstrząsających stron kiedykolwiek napisanych 
o tragizmie i wierze. Abraham jako bohater tragiczny mógł oświad
czyć Izaakowi , że zabija go z własnej woli, żeby syn nie zwątpił 
w Boga. Albo mógł dopełnić ofiary i sam strac ić wiarę na zawsze. 
Abraham Kierkegaarda nie jest jednak bohaterem tragicznym, .ale 
zupełnie kimś innym: albo człowiekiem wierzącym, albo mordercą. 
Określenie pośrednie, które jest zbawieniem bohatera tragicznego, 
do Abrahama nie da się zastosować". Abraham Kierkegaarda, .ojciec 
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wiary", ślepej, nieustraszonej i absurdalnej, wyrzeka się rozumu 
i pewności i pozostawia wszystko za sobą, co jest tylko ludzką 
etyką .• Nad Abrahamem ... płakać nie można - pisał Kierkegaard. -
Człowiek zbliża się doń z uczuciem honor religiosus, z jakim Izrael 
zbliżał się do góry Synaj". Bóg w ostatniej chwili wstrzymał rękę 
Abrahama z podniesionym nożem. Ale jeżeli nie wstrzymał? W świe
cie tragicznym Abraham zabija . 

Ifigenia została złożona na ofiarę Artemidzie, żeby okręty mogły 
odpłynąć i żeby Troja mogła zostać zniszczona . Agamemnon doko
nał córkobójstwa. Wszystkie lfigenie zostają zawsze zamordowane 
na ołtarzu . 

Długo wydawało mi się, że potrafię odkryć najmniejszą strukturalną 
jednostkę opozycji tragicznej: trag e m, jak mitem Levi-Straussa, 
ukształtowany na wzór lingwistycznych fonemów i morfemów. 
Takim atomem tragizmu wydawało mi się zabicie matki, żeby 
pomścić zamordowanego ojca, pogrzebanie brata za cenę własnej 
śmierci, niezawiniona wina, za którą trzeba ponieść całą odpo
wiedzialność. Szukałem ostatecznych, granicznych, modelowych 
sytuacji, które powtarzają się w świecie tragedii. Jaspers określał 
je jako walkę, winę, cierpienie i śmierć. Ale wydaje się, że sytuacje 
te są o wiele bardziej konkretne; matka zabija dzieci , syn zabija 
matkę, ojciec zabij a syna, żona zabija męża, brat zabija brata, syn 
śpi z matką . Król jest Ojcem i Boskim Pomazańcem , zabójstwo 
króla jest ojco - i bogobójstwem. Są to zbrodnie wołające o pomstę 
do nieba. Ale w świecie tragicznym zbrodnie te są zaprojektowane 
albo wręcz narzucone przez Niebo. 

Tragiczny nie jest Abraham zabijający Izaaka, ale Abraham 
ofiarujący Izaaka na rozkaz Boga. Agamemnon musi przejść po 
czerwonym dywanie, zanim zostanie zamordowany. Tragicznym 



rygorem jest dopiero morderstwo zamienione na rytuał. Argos, Teby 
i Troja są, jak Jerozolima, laboratorium boskiej sprawiedliwości. 

. I wciąż na nowych kamieniach ostrzy nóż Mojra czekając na nowe 
ofiary" (Agamemnon, 1535). Bardziej tragiczne od Antygony są Teby 
pokarane klątwą bogów. Trupy dwóch synów Edypa, którzy zginęli 
w bratobójczej walce, leżą pod bramami miasta. Wśród strasznego 
milczenia ludzi Antygona przechodzi przez ulice miasta do ciem
nicy, gdzie powiesi się na pasku od sukni. Zona Kreona przebija się 
mieczem. Kreon wciąga na scenę trupa syna, który zabił się przy 
trupie Antygony. Nie jest tragiczny Edyp, który zabił swego ojca 
i spal ze swoją matką. Tragiczny jest świat, w którym ojcu zapowie
dzieli bogowie, że zabije go własny syn i będzie potem spal ze swoją 
matką . Tragiczny jest świat, w którym synowi zapowiedziano 
z góry, że zabije ojca i będzie spal z matką. Tragiczna jest dopiero 
cała historia Edypa, od początku do końca: Edyp, który odkrywa 
zagadkę Sfinksa, i Edyp, który w sobie odkrywa ojcobójcę i kazi
rodcę, i najbardziej tragiczny ze wszystkich Edyp, umęczony starzec, 
odpędzany jak wściekły pies od ludzkich siedzib, wolno zmierzający 
do grobu, który ma stać się błogosławieństwem dla Aten. 

Bohater tragiczny jest kozłem ofiarnym. Kozioł ofiarny jest zna
kiem i figurą mediacji. Tragiczna opozycja jest między cierpieniem, 
którego nic nie usprawiedliwia, a mitem, który usprawiedliwia 
wszystko. W tej mitycznej teodycei odbywa się przemiana Boga 
okrutnego w Boga sprawiedliwego i czasu, który wszystko pożera, 
w historię realizującą swoje cele. W tragicznej antropologii zmieniają 
się tylko imiona kozłów ofiarnych, mit mediacji pozostaje ten sam. 
Droga od wygnania z raju do nowego raju, który został obiecany, 
zasłana jest trupami. Tragedia ukazuje te trupy. 

Nie ma tragedii bez mitu, ale tragediajestjednocześniejego 
zaprzeczeniem. Tragedia jest odwołaniem się do mediacji i jedno
czesnym ukazaniem, że mediacja jest niemożliwa. To jest właśnie 
ta chwila jasności bohatera tragicznego. Ajaks przebija się mieczem 
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w blasku słońca, w samo południe. Filoktet utożsamia się ze swoją 
raną, która nie chce się zamknąć i spływa ropą. Edyp oślepia się, 
żeby swój los uczynić widzialnym. Klęska bohatera tragicznego 
jest klęską teodycei. 

* 

Herodion jest górą o kształcie ogromnego stożka, którego wierzcho
łek został ścięty. Herod Wielki kazał ściąć i wydrążyć wierzchołek 
góry, żeby zamienić ją w twierdzę. Podróżny, który od Herodionu 
drogą na Betlejem wraca do Jerozolimy, przejeżdża koło osady 
Beduinów. Rządowi po wielu wysiłkach udało się osadzić na skraju 
pustyni jedną z grup nomadów. Domy są schludne, przestronne, 
z kolorowymi firankami w oknach, i na każdym niemal z dachów 
widać antenę telewizji. Ale przed każdym z domów w małym piasz
czystym ogródku pod palmą, figowcem albo drzewkiem pomarań
czowym rozpięty jest namiot z białych i czarnych skór baranich. 
Ten namiot rozpięty jest na wszelki wypadek. A jeżeli znowu trzeba 
będzie uciekać? Mały ciemny chłopczyk, nie mógł mieć więcej 
niż lat osiem, po raz pierwszy w życiu spał w murowanym domu. 

.Nie moglem zasnąć - powiedział. - Jak można spać w domu, któ
rego ściany się nie ruszają?" 

Ten chłopiec beduiński odkrył jedno z przeciwieństw tragicz
nego świata. Śpimy w domach, w których ściany się ruszają. Ale wie
dzieć o tym nie chcemy. Śpimy. Śpimy. Śpimy .• Ja w mej chacie spać 
nie mogę." 
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ŁUKASZ CHOTKOWSKI 
Dramaturg, pracuje w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, reżyser. Autor 

sztuk ogłoszonych drukiem: Performatyka motyli, Niestąd. Był kuratorem 

festiw.ali : Express EC 4 7, Odcienie Polityki i Postdrama Project. Publikował 

teksty teoretyczne o Marinie Abramović, Sarah Kane, Elfriede Jelinek. 

Pracował m.in . z Mają Kleczewską jako współautor adaptacji i dramaturg 

spektakli Marat/Sade, Płatonow i Babel. W Teatrze Polskim w Bydgoszczy 

wyreżyserował O zwierzętach Elfriede Jelinek oraz Łaknąć Sarah Kane. 
W Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu zrealizował Prowadź nas przez 

kości umarłych wg Olgi Tokarczuk, w CSW w Toruniu Akcję Performatywną 

Szturm wg Euripidesa/Mullera, w Centum Nauki Kopernika w Warszawie 
zdarzenie muzyczne Fuga na telegrafy wg [elana . Uczestnik projektu Perform 

Komuny/Warszawa, w ramach, którego zrealizował instalację video Tkacze 

Remix. Przygotowuje polską prapremierę Nocnego Portiera Cavani w Teatrze 
im. J. Kochanowskiego Opole [maj 2011]. Laureat nagród za adaptację 

za Sprawę Dantona na XXIV Opolskich Konfrontacjach Teatralnych Klasyka 

Polska 2009 i za debiut reżyserski O zwierzętach na Festiwalu Prapremier 

Bydgoszcz 2008. 



ANNA MET 
Scenografka, absolwentka ASP w Warszawie, dyplom przygotowała w 2DD6 

w katedrze scenografii u prof. Marcina Jarnuszkiewicza. Współpracuje 

z reżyserką Natalią KorczakowsRą . Wspólnie początki to przedstawienia 
- Pensjonat Madryt w Centrum Artystycznym MZS w Warszawie [2DDS], 

Verklarte Nacht na Scenie Studio w Teatrze Narodowym [2DD6], Smycz na 

Scenie Kameralnej Teatru Polskiego we Wrocławiu [2DD6]. Zaprojektowała 

kostiumy do spektakli Natalii Korczakowskiej - Strefa działań wojennych [TR 
Warszawa, 2DD6], 5mierć człowieka wiewiórki [Teatr Jeleniogórski, 2DD7] 

i Marka Kality Widzialna Ciemność [Teatr Dramatyczny w Warszawie, 2DD7]. 

Projektowała performatywne przedsięwzięcie w Hotelu Europejskim 

w Warszawie w ramach Festiwalu Niewinni Czarodzieje - Tyrmand, Komeda, 
Polański [2DD6] . Asystowała Bert 'owi Neumann'owi w ramach projektu Rene 

Pollesch'a w Teatrze Rozmaitości. Pracowała z Grażyną Kanią - Nordost 
[Teatr Polski w Bydgoszczy, 2DD7] oraz Anną Smolar nad Pania z Birmy 

[Teatr Polonia w Warszawie] . Debiut na dużej scenie to scenografia do Elektry 

w reżyserii Natal ii Korczakowskiej [Teatr Jeleniogórski, luty 2DD8] . Kolejne 

wspólne projekty to Nelly na podstawie Skrzywdzonych i poniżonych Fiodora 

Dostojewskiego [Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu], Pasażerka wg Zofii 
Posmysz (Teatr Współczesny we Wrocławiu], Solaris. Raport na podstawie 

Solaris Stanisława Lema (TR Warszawa] oraz Dynastia Sclerosis multiplex 

[Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu] . 
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JOANNA HALSZKA SOKOŁOWSKA 
Ukończyła wydział filozofii UW.· Komponuje muzykę teatralną, filmową, 
koncertową . Jako wokalistka, aktorka, pomysłodawca, realizator, choreograf, 

współtworzy projekty muzyczne oraz performatywno -teatralne, spektakle, 

filmy. Pisze wywiady do internetowego pisma kulturalnego Dwutygodnik. Uczy 

etyki. Napisała dwie książki dla dzieci. Realizacje projektów: spektakl tango 
- operita Maria de Buenos Aires w reż . M. Dziewulskiej [2D09, kompozycja 

i realizacja chóru, aktorstwo, śpiew]; spektakl muzyczny Reinkarnacje [2DD7, 

choreografia, taniec, śpiew]; Zabawki Pana Boga [2010 śpiew] . W ZDDB r. 

wraz z Joanną Piwowar zrealizowała spektakl - happening Wykwalifikowane 

w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu, w ramach PPA nurt off [oraz w CBA 
w Warszawie] . Współtworzy zespół Asian Candies [z Cadelarią Saenz Valiente] 

oraz grupę Przepraszam. Jej muzyka ukazała się w filmie dokumentalnym 

Grotowski - Flaszen w reż . M. Dziewulskiej [produkcja NinA 2D11] . 

PIOTR BUKOWSKI 
Muzyk związany z niezależną wytwórnią Lado ABC. Gitariysta post· 

rockowych Stworów oraz eksperymentalnych Xenonów. Jako projektant 
graficzny związany z wytwórnią Bółt Records, wydawnictwem Czarne, 

Fundacją Rozwoju Dzieci im . J. A. Komeńskiego. Autor muzyki do filmu 

i spektakli teatralnych - m.in. : Terrordrom Bres/au, Lalka, Cz9stki Elementarne 
reż . Wiktor Rubin [Teatr Polski Wrocław], Przebudzenie wiosny, Drugie zabicie 

psa reż . Wiktor Rubin [Teatr Polski Bydgoszcz], Lilla Weneda reż . Wiktor Rubin 

(Teatr Wybrzeże Gdańsk], Krasiński. Nie-boska komedia. Instalacja teatra/na 

reż. Paweł Wodziński [Teatr Polski Bydgoszcz] . Trzy siostry reż . Paweł Ły s ak 

(Teatr Polski Bydgoszcz], Opowiem wam bajkę reż . Paweł Łysak [Muzeum 

Powstania Warszawskiego), Płatonow reż . Maja Kleczewska (Teatr Polski 

Bydgoszcz], Łaknąć reż . Łukasz Chotkowski [Teatr Polski Bydgoszcz], 

Prowadź nas przez kości umarłych - instalacja reż . Łukasz Chotkowski [Teatr 

Dramatyczny Wałbrzych], Fuga na telegrafy reż . Łukasz Chotkowski (Centrum 

Nauki Kopernika w Warszawie] . 



dyrektor PAWEŁ ŁYSAK 

zastępca dyrektora, główny księgowy MICHAŁ WDJTUS zastępca dyrektora 

PAWEŁ SZTARBDWSKI dramaturg 1:.UKASZ CHOTKOWSKI koordynator pracy 

artystycznej BERNADETA FEDDER kierownik działu techniczno-gospodarczego 

WALDEMAR GRACZ montażyści sceny ARTUR EKWIŃSKI [brygadzista 

technicznej obslugi sceny] ZBIGNIEW CZERNIAK, ANDRZEJ KOTOWSKI, 

JAROSŁAW KUBIŃSKI, MARIUSZ PAWLIKOWSKI, ROMAN PIETRZAK, 

PIOTR ZAWADZKI pracownia Elektro -akustyczna ROBERT ŁOSICKI [kierownik], 

LESZEK DRYGAS, SlYMDN GRODZKI, ŁUKASZ SZYMBORSKI, DAMIAN WESOŁOWSKI, 

EUGENIUSZ WISNIEWSKI pracownia krawiecka EWA STAŃSKA [kierownik], 

ALINA TADYCH, ALDONA WŁOCH pracownia fryzjerska JADWIGA MŁYNARCZYK 

rekwizytor EUGENIUSZ BARANOWSKI, WIESŁAW MITORAJ stolarze 

KRZVSZTDF PAWLAK, WITOLD WŁOCH ślusarz JAROSŁAW ANDRYSIAK 

garderobiane OLGA BETAŃSKA, JADWIGA KAMIŃSKA, KATARZYNA WYSOCKA 

dział promocji i marketingu, biuro festiwalu prapremier BERNADETA FEDDER 

[p.o. kierownika], AGNIESZKA HANYŻEWSKA, KATARZYNA KAMERDUŁA-GAPIŃSKA 

kasa MAGDA IGIELSKA, IWDNA LEWANDOWSKA 

rezerwacja i sprzedaż biletów tel. SZ 33 97 818, poniedziałek - nieczynne, 

wtorek-piątek 12.00 -18.00, rezerwacje internetowe: www.teatrpolski.pl 

projekt graficzny programu HDMEWDRK 
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