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Christo Bojczew (ur. 1950} je t najbardziej popularnym współczesnym dramatopisarzem bułgar
skim, którego sztuki są obecne na scenach około czterdziestu krajów świata. Dramatopisarstwem zajął się 
już jako dojrzały człowiek. Najpierw przez dzi ięć lat p racował w przemy: le, zgodnie z wcześniej zdobytym 
wyksztatceniem i nżyn iera mechanika. Dopiero po prem ierze pierwszej sztuki Onowa ne.szto (Tamto coś, 
1984) podjął studia w kademii Sztuki Teatralnej i Filmowej w Sofii (1985-1989). W 1989 roku - gdy 
w teatrach bułgarskich zrealizowano około 40 przed tawień na podstawie jego sztuk - zdobył tytuł drama
topisarza roku. Zaczął pisać scenariusze filmowe i błyskawiczn ie zrobił karierę jako satyryk, zdobywając 
popularność zwłaszcza jako krytyczny komentator ży ia politycznego w telewizyjnych shows. W 1996 sam 
postanowił zaangażować się w życ ie polityczne i wystartował w wyborach prezydenckich w Bułgarii , zdo
bywając 2 % głosów. 
Christo Bojczew jest autorem ośmiu sz tuk teat ralnych, kt re przez krytyków sytuowane są w nurcie te
atru absurdu i pozwalają widzieć w Autorze kontynuatora tradycji Samuela Becketta i Eugene'a Ionesco. 
Największą sławę przyniosły mu Orkiestra „Ti tanic" i P1;/kownik ptak. Za d rugi z tych dramatów Bojczew 
wyróżniony został w 1997 The British Council International Playwriting Award, którą wręczy ł mu Harold 
Pinter. Pułkown ik ptak prezentowany był podczas Festiwalu w Avignon w 1999 przez Theatre de la Com
mune d'Aubervill iers, a w następnym roku na festiwalu owe Sztuki z Europy w Bonn dramat ten pokazał 
bułgarski teatr z Plewen w północnej Bułgari i. 

W Polsce dramaty Christo Bojczewa znane są od roku 1988, kiedy Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie 
wystawił Szwajcarię (inny tytuł : Szpital rejonowy) w reżyser ii eo rgiego Czerkełowa , bułgarskiego aktora 
i reżysera, dyrektora teatru w Plewen. W 2000 roku Teatr Polskiego Radia zrealizował słuchowisko według 

Pułkownika ptaka , który później tra.fil do Teatru 11 I wizji (2003, reż. Olga Lipińska) i na sceny sześciu 
polskich teatrów. Po lską prapremierę Orkiestry „Tita nic" przygotowała dla wrocławskiego Teatru Współ

czesnego Krystyna Meis ner w 2007 roku. Dramat ten ukazał się w antologii Loty i powroty. Pięć wspó/cze
s11ych sztuk bu łgarskich (wybór i tłumaczen ie Hanna Karpińska) wydanej w serii Dramat współczesny przez 
krakowskie wydawnictwo Panga Pank w 2007 roku. Kaliska premiera Orkiestry „Titanic" jest szóstą polską 
realizacją tej sztuki . 

Hanna Karpińska ukończyła s lawistykę i dziennika rstwo, pracuje w Instytucie Slawistyki PAN. 
Wydala ponad dwadzieścia przekładów dramatów i prozy; przetłumaczyła z języka bułgarskiego m.in. 
Łaźnię rzymskq i Owcę Sani lawa Str t ijewa, PróbF lotu Jordana Rad ic:zkowa, D. /. Georgiego Gospodinowa, 
Pułkownika ptaka. Orkiestrę. Titanic" i Underground Christo Bojciewa, a z języka francuskiego Wodospady 
Zambezi Daniela Souliera i Bib liopatę Thie rr y'ego Debro!Lx. Opublikowała autorski wybór współ zesnych 
sztuk bułgarskich Loty i powroty (Kraków 2007). Jako literaturoznawca i tłumaczka w-półpracuj e z mie
sięcznikami „Dialog" i „Twórczość". Jej artykuły publikowane są także w Bułgar ii . W 2011 była członkiem 
jury festiwalu nowego d ramatu bułgarskiego w Szu menie. jes t laureat ką wyróżnienia Stowarzyszenia Tłu
maczy Polskich za przekład w kategorii sztuk teatralnych i nagrody ZA iKS „za wybitne osiągnięcia w dzie
dzinie przekładu literatury z języków obcych~ 



Choć w myśli filozoficznej znany był od dawna (zwłaszcza jako słynny paradoks wiary, sytuacja biblijnego 
Abrahama przyjęta jako podstawa opisu w pracy Kierkegaarda Bojaźń i drżenie), dopiero u egzystencja
listów absurd otrzymał pełne uzasadnienie okre łając relację między cz.lowiekiem a światem, a także stal 
się wyk.ladnią estetyczną tragizmu. Metafizyka współgra z estetyką. Znosząc ostatecznie granicę między 
komedią a tragedią, absurd pozwolił opisać kondycj ę człowieka jako komediowo-tragiczną. Współczesnym 

odpowiednikiem antycznej tragedii stała się metafizyczna farsa. [ „.] W istocie teat r absurdu przyporni · 
na pod wieloma względami starożytną tragedię grecką wyrażają koncepcję nieodgadnionego Io u, śre
dniowieczne misteria, barokowe alegorie, których celem [„.] było u wiadomienie widzowi p~adkowego 

i tajemniczego miejs a człowieka we wszechświeci . Z tą jednak różnicą, że podstawowe prawdy gloszone 
w tragedii greckiej, przedstawiane w ś redniowiecznych misteriach czy wyraż ane w barokowych aulos sa· 
cramentalcs były związane z systemami metafizycznymi, podczas gdy w teat rze absurdu nie ma ogólnie 
przyjętego transcendentnego systemu wartości, nie pretenduje on do tłumaczenia człowiekowi Boga, lecz 
proponuje własne , intuicyjne, poetyckie widzenie i rozumienie sr1uacji cz.lowieka w wi ie. („ .] A zatem 
absurd rodziłby się między człowiekiem a światem w sytuacji, gdy człowiek zostaje odcięty od korzeni re
ligii, metafizyki, transcendencji. Gdy Bóg umarł, świat utracił swe znaczenie, człowi ek czuje ię zagubiony, 
wszystkie jego działania sprowadzają się do bezsensu, są absurdalne, nieużyteczne, bezcelowe. 

[A. Krajewska, Dramat i teatr absurd11 w Polsce, 
Poznań 1996, s. l 3- l 5] 

Rudolf Zioło jest reżyserem i naucza reżyserii jako profesor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
w Krakowie. Po debiucie w kaliskim Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego (1981) współpracował z kra
kowskim Teatrem im. J. Słowackiego, gdzie wystawił adaptację powieśc i Michaiła Bułhakowa Psie serce 
( 1983) oraz dramat Witkacego Oni (I 985). d l 986 przez dwanaście lat reżyserowa ł w Starym Teatrze 
w Krakowie, gdzie powstała głośna Rep11blika maruń Bruno Schulza (1987, Teatr TV 2000), a także Księż
niczka Turandot Carlo Gozziego (I 990) i Sen nocy letniej Williama Shakespeare'a (1 992). Od 1998 współpra
cował z Teatrem Powszechnym w Warszawie, a obecnie reżyse ruje w Teatrze Polskim we Wrocławiu (Kub«ś 
Fata/i ta Denisa Diderota, 200 I; Mizantrop Moliere'a, 2003), Teatrze Śląskim w Katowi a h (Wesele Stani
sława Wyspiańskiego, 2007; Trzy po trzy Aleksandra Fredry, 2009), w gdań kim Teatrze Wybrzeże (Nasi 
najdrożsi Philipa Osmenta, 2010) oraz - od 2007 - w Teatrze im. Bogusławskiego w Kali zu. Tutaj Zioło 
wystawił w 2008 kameralny dramat Petera Asmussena Plaża , w następnym roku The New Electric Bal/room 
Endy Walsha, a w minionym sezonie polską prapremierę sztuki Petera Turriniego Mój Ncstroy z Tomaszem 
Kotem w roli tytułowej. 

Rudolf Zioło sięga zarówno po sztuki klasyczne, ukazując ich aktualność, jak i po dramat najnowszy. In
teresują go teksty, w których przenika się umowność i psychologia, nieprawdopodobieństwo i realizm, 
fantazja i satyra. Przełamywanie konwencji i operowanie różnymi chwytam i teatralnymi stalo się znakiem 
rozpoznawczym jego spektak.li. Zioło nie epatuje modnymi chwytami teatralnymi, nie stara s ię uwodzić 

widza efektownymi rozwiązaniami scenicznymi, lecz wychodząc od precyzyjnej analizy tekstu, Llkazuje dy
sonans między światem realnym a duchowym, między pozornym ładem zewnęt rznym a rozpadem świata 
wewnętrznego . Dramat Christo Bojczewa Orkiestra „Titanic" jest właś n ie opowieścią o ludziach skarlałych, 
znajdujących się na marginesie życia, k'16rzy jednak nie zat racili wrażliwości. którzy wciąż ą zdolni do 
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