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Poni�szy artykuł Romana Pawłowskiego w niemieckim tłumaczeniu ukazał si� w 
kwietniowym wydaniu czasopisma „Theater der Zeit“ (2005). Przedruk był mo�liwy 
dzi�ki uprzejmo�ci redakcji gazety. 
 

 

Roman Pawłowski 

 

Polski dramat najnowszy: w poszukiwaniu utraconego dialogu 

 

Jeszcze pi�� lat temu na pytanie o now� polsk� dramaturgi� jedyn� odpowiedzi� 

było rozło�enie r�k w bezradnym ge�cie. Rz�d dusz w polskich teatrze wci�� 

sprawowali Witold Gombrowicz, Sławomir Mro�ek i Tadeusz Ró�ewicz, 

dramaturdzy, którzy debiutowali w latach 50. ubiegłego wieku. W latach 80. 

doł�czyli do nich dwaj autorzy: Janusz Głowacki, przebywaj�cy wówczas w 

Nowym Jorku i pisz�cy dla publiczno�ci ameryka�skiej oraz Tadeusz 

Słobodzianek, autor poetyckich dramatów, czerpi�cych z mitologii wschodniego 

pogranicza. Po roku 1989 na horyzoncie nie pojawiły si� jednak nowe nazwiska, 

zdolne konkurowa� z klasykami. Kandydaci na dramaturgów zaj�li si� bardziej 

dochodowymi zaj�ciami, jak pisanie telenowel albo wymy�lanie reklam proszków 

do prania, a publiczno�� zapomniała, co to znaczy polska prapremiera. 

 

Na Zachód patrz 

W latach 90. nieobecne polskie sztuki współczesne zast�powały nowo�ci  z 

Pary�a, Berlina i Londynu, cho� tematy, które poruszały były w polskim 

kontek�cie abstrakcyjne. Polska publiczno�� prze�ywała zatem problemy 

zamo�nego paryskiego dermatologa ze sztuki „Art” Yasminy Rezy, który nie 

wiedz�c, co zrobi� z pieni�dzmi kupuje za grub� kas� awangardowy obraz. Albo 

pochylała si� nad losem irlandzkich wie�niaków ze sztuk Martina McDonagha, 

zmagaj�cych si� z bied� na pocz�tku XX wieku. Czy te� próbowała zrozumie� 

sytuacj� narkomanów i gejów ze sztuk Marka Ravenhilla, którzy rzucaj� si� w wir 

dekadenckiej konsumpcji i ryzykownego seksu. 

Nowa generacja re�yserów, debiutuj�ca w latach 90., do której nale�� Grzegorz 

Jarzyna i Krzysztof Warlikowski, wypowiadała si� albo za pomoc� klasyki, 
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adaptowanej do współczesnych realiów, albo za pomoc� sztuk zachodnich 

brutalistów, napisanych w innym układzie społecznym. Tymczasem polska 

rzeczywisto�� domagała si� osobnego spojrzenia. Po upadku Muru Berli�skiego 

kraj przechodził najbardziej radykalne zmiany od wojny �wiatowej, 

społecze�stwo uczyło si� na przy�pieszonych kursach nowego ustroju 

kapitalistycznego, obok siebie istniały resztki mentalno�ci socjalistycznej i nowe 

struktury epoki wolnego rynku i informacji. To wywoływało kontrasty i 

sprzeczno�ci, które nie znajdowały odzwierciedlenia  ani w subtelnych sztukach 

Razy o zachodniej klasie �redniej, ani w brutalnych dramatach Ravenhilla, 

przedstawiaj�cych dekadenck� epok� AIDS.  

 

Przedwio�nie dramatu 

Pierwszym impulsem do zmian stał si� w 1999 roku debiut Ingmara Villqista,  

czterdziestoletniego �l�zaka z Chorzowa, krytyka sztuki z zawodu, który pod 

skandynawskim pseudonimem napisał cykl kameralnych dramatów i sam je 

zacz�ł re�yserowa�. Bohaterami byli ludzie wykluczeni ze społecze�stwa z 

powodu choroby, kalectwa albo orientacji seksualnej. Problem tolerancji dla 

innego nale�ał do najwa�niejszych kwestii w polskim społecze�stwie, które 

wychodziło z komunistycznej uniformizacji w krain� indywidualizmu. Villqist w 

takich sztukach jak „Noc Helvera” czy cyklu „Beztlenowce” stawiał publiczno�� 

twarz� w twarz z innymi i pytał o granice tolerancji. Czy w nowym �wiecie, 

stawiaj�cym na indywidualizm jest miejsce dla kalek i ludzi upo�ledzonych 

umysłowo? Czy Polacy, znani z konserwatywnych obyczajów zaakceptuj� 

odmienno�� seksualn�, rasow�, kulturow�? Jak pokazał rozwój wypadków na 

scenie politycznej, te pytania trafiały w sedno. Równolegle z premierami Villqista 

w �yciu publicznym coraz wi�ksz� rol� zacz�ła odgrywa� skrajna prawica o 

nacjonalistycznym, antysemickim i ksenofobicznym nastawieniu, która z walki 

przeciw gejom, lesbijkom i �ydom uczyniła swój program. 

Kariera Villqista pokazała jednocze�nie, jak bardzo �wiat polskiego teatru jest 

zapatrzony w zachodni� kultur�. Gdyby dramaturg wyst�pił pod swoim 

prawdziwym, polskim nazwiskiem, zapewne �aden teatr nie zwróciłby na niego 

uwagi.  Nazwisko Villqist otworzyło mu wszystkie drzwi. 
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Przez drzwi, które otworzył nikomu nieznany �l�zak, po 2000 roku zacz�ło 

przenika� coraz wi�cej nowych autorów, rekrutuj�cych si� głównie ze �wiata 

filmu i telewizji. Nowe talenty wyłapywały specjalne festiwale i konkursy sztuk 

współczesnych, powstałe w Radomiu i Wrocławiu, tak�e ministerstwo kultury co 

roku przeznaczało ok. 1 mln złotych na nagrody i dotacje dla teatrów, 

wystawiaj�cych now� dramaturgi�. Wielki sukces odniosła wydana jesieni� 2003 

roku pierwsza od 30 lat antologia współczesnego polskiego dramatu „Pokolenie 

porno i inne niesmaczne utwory teatralne”, zawieraj�ca sztuki dziesi�ciu autorów. 

Pierwszy nakład rozszedł si� w ci�gu miesi�ca i wydawca musiał ksi��k� 

dodrukowa�. 

Przełomem był sezon 2003-2004. Na ogóln� liczb� ponad 300 premier 

zrealizowanych w teatrach zawodowych prawie jedn� trzeci� stanowiły polskie 

dramaty współczesne, w tym około 40 nowych, wcze�niej nie wystawianych. 

Nowe sztuki wprowadziły do repertuaru nawet pa�stwowe teatry - Narodowy w 

Warszawie i Stary w Krakowie, które dot�d unikały tego typu repertuaru. A w 

Warszawie powstało przy Teatrze Narodowym Laboratorium Dramatu – 

eksperymentalna grupa re�yserów, aktorów i autorów, która pod kierunkiem 

Tadeusza Słobodzianka pracuje nad rozwijaniem tekstów teatralnych, organizuje 

czytania i spektakle warsztatowe. Po półtora roku działalno�ci w kolejce do 

czytania czekało prawie 500 tekstów.  

Dzisiaj pytanie nie brzmi wi�c, czy istnieje polska dramaturgia współczesna, ale 

jaka jest, o czym mówi, jakimi �rodkami i konwencjami operuje i jaka jest jej 

relacja z tym, co dzieje si� na �wiecie. 

 

Bohaterowie naszych czasów 

Wspóln� płaszczyzn�, na której spotykaj� si� nowe polskie dramaty jest reakcja 

na rzeczywisto��. Nie przypadkiem materiałem wyj�ciowym dla wielu utworów 

s� prasowe reporta�e i kroniki kryminalne. Autorzy chc� nazwa� i zanalizowa� 

now� Polsk�, która wykluwa si� w bólach, zarazem maj� ambicj� przetworzenia 

rzeczywisto�ci w teatraln� metafor�. Ich twórczo�ci nie patronuje abstrakcyjny 

Mro�ek, ale Tadeusz Ró�ewicz z jego wra�liwo�ci� na realistyczny konkret  i 

poetyckim widzeniem �wiata. 
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Obsesyjne tematy, do których powracaj� dramaturdzy to nihilizm, wdzieraj�cy si� 

we wszystkie sfery �ycia, kryzys rodziny i zwi�zków emocjonalnych, 

rozczarowanie kapitalizmem, bezrobocie i utrata zaufania do autorytetów, takich 

jak Ko�ciół czy pokolenie twórców „Solidarno�ci”,  którzy sprzedali ideały za 

posady w nowym systemie. Bohaterowie rekrutuj� si� głównie z trzech 

społecznych kr�gów. To z jednej strony beneficjenci polskich przemian, miejscy 

profesjonali�ci ze �wiata mediów i biznesu, którzy za szybk� karier� płac� kl�sk� 

osobistego �ycia. Z drugiej - ofiary przemian ustrojowych, które nie zd��yły na 

ekspres relacji „Socjalizm-Kapitalizm”. Trzecia grupa to pokolenie samych 

autorów, dwudziesto-trzydziestolatków, którzy szukaj� dla siebie miejsca na coraz 

trudniejszym rynku pracy i podejmuj� polemik� z pokoleniem ojców. 

Pierwsz� grup� opisuje w swoich groteskach Paweł Jurek, czterdziestoletni 

scenarzysta telewizyjny z Warszawy, autor m.in. „Pokolenia porno” kpi�cego z 

nastawionych na konsumpcj� młodych mieszka�ców metropolii o pustych 

umysłach i pustych sumieniach. Ironiczny charakter ma równie� portret kobiet 

sukcesu w debiutanckiej sztuce Joanny Owsianko „Tiramisu”. Bohaterkami s� 

kobiety z agencji reklamowej, rywalizuj�ce mi�dzy sob� we wszystkim, tak�e w 

ilo�ci orgazmów.  

Ludzie odrzuceni s� natomiast bohaterami sztuk Pawła Sali, z wykształcenia 

re�ysera telewizyjnego i dokumentalisty, który w dramacie „Od dzi� b�dziemy 

dobrzy” dał portret młodocianych przest�pców, poddanych reedukacji w 

zakładzie poprawczym prowadzonym przez Ko�ciół katolicki. Aspekt religijny 

jest charakterystyczn� cech� jego dramatów. W innej sztuce „Gang Bang”, opartej 

na autentycznych wywiadach z uczestniczkami bicia rekordu seksualnego Sala 

analizuje �wiadomo�� dziewczyn z pornobiznesu, które uwa�aj� stosunek z 700 

m��czyznami za sposób na �yciowy sukces,  a jednocze�nie pozostaj� 

przykładnymi katoliczkami i modl� si� do Matki Bo�ej o wspomo�enie w tej 

ambitnej rywalizacji. 

Do sfery społecznego marginesu odnosi si� równie� Przemysław Wojcieszek, 

trzydziestolatek z Wrocławia, który do teatru przyszedł ze �wiata filmu. Jego 

sztuka „Made in Poland” opowiada o anarchi�cie z blokowiska, który chce 

podpali� niesprawiedliwy �wiat, z czasem odkrywa jednak bezsens swego buntu i 
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zaczyna my�le� kategoriami budowania. Wojcieszek wystawił j� w Legnicy, 70-

tysi�cznym mie�cie nad niemieck� granic�,  dotkni�tym bezrobociem. Aby 

podkre�li� zwi�zki z rzeczywisto�ci�, umie�cił spektakl w przestrzeni 

nieczynnego sklepu samoobsługowego na jednym z blokowisk. 

Najciekawsze pokoleniowe dramaty pokoleniowe pisze Marek Modzelewski, 

trzydziestoparoletni lekarz-radiolog z Warszawy. Jest autorem m.in. opartej na 

autobiograficznych motywach sztuki „Koronacja”. Na przykładzie młodego 

lekarza z małego miasta, emigruj�cego do Warszawy w poszukiwaniu pracy 

pokazuje portret całej generacji, która szuka własnej to�samo�ci i próbuje odci�� 

si� od pokolenia rodziców. Pokoleniowy charakter ma równie� „U�miech 

grejpruta” Jana Klaty (prezentowany na Targu Sztuk podczas Berliner 

Theatertreffen 2004), rzecz o �rodowisku artystów i ludzi mediów, którzy w 

pogoni za sukcesem łami� kolejne bariery moralne. Bohaterami  s� dziennikarka 

telewizyjna, która w hotelu w Rzymie czeka na �mier� papie�a z kamer� 

wycelowan� w okna Watykanu i jej chłopak, artysta multimedialny, który 

aran�uje własn� �mier� aby podbi� cen� swoich dzieł.  

Klata nie tylko celnie dotkn�ł tu etycznych dylematów młodej generacji, ale 

wyprzedził wydarzenia w sztuce: wiosn� 2003, ju� po premierze  jedna z polskich 

artystek wizualnych, Zuzanna Janin zaaran�owała własny pogrzeb, a sfilmowane 

reakcje bliskich przedstawiła w formie instalacji. 

 

Od telenoweli do teatro-dokumentu 

Do wyra�enia sprzeczno�ci, które przynosi sytuacja społeczna w Polsce 

dramaturdzy szukaj� nowych, radykalnych form teatralnych. Wielki wpływ na 

formowanie nowego polskiego dramatu miała telewizja, a szczególnie działaj�cy 

od 50 lat, jedyny na tak� skal� w Europie Teatr Telewizji, który co tydzie� nadaje 

na kanale publicznym nowe przedstawienie klasyki albo sztuki współczesnej. W 

ostatnich latach ich kształt zbli�ał si� do �redniometra�owego filmu, kr�conego w 

naturalnych wn�trzach, co narzuciło wielu dramaturgom realistyczne rozwi�zania. 

Ale wielu nowych autorów potrafi wyzwoli� si� spod wpływu telewizji i 

zbudowa� własny j�zyk. Jednym z najciekawszych nowatorskich dramaturgów 

jest Michał Walczak, dwudziestoparoletni student re�yserii w szkole teatralnej w 
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Warszawie, który z sukcesem wskrzesza dawne tradycje dramatu poetyckiego. W 

jego dramatach rzeczywisto�� staje si� metafor�, wynaj�ty pokój, w którym 

mieszka student z „Podró�y do wn�trza pokoju” zmienia si� w ruchliw� ulic�, w 

miniaturze „Nocny autobus” dialog prowadz� obok ludzi - przystanek 

autobusowy i autobus. W sztuce „Kopalnia”, napisanej na zamówienie Teatru w 

Wałbrzychu i opowiadaj�cej o sytuacji w tym mie�cie, dotkni�tym bezrobociem 

po likwidacji górnictwa, jedn� z postaci jest duch umarłego górnika, który bł�ka 

si� pomi�dzy �ywymi, a  narratorem  - samo miasto Wałbrzych, w które wciela 

si� jeden z aktorów. 

Drugim autorem, eksperymentuj�cym z j�zykiem dramatu jest Krzysztof Bizio, 

architekt ze Szczecina. Jego najbardziej znana sztuka to „Porozmawiajmy o �yciu 

i �mierci”, w której głównym bohaterem jest... telefon. Jest on powiernikiem i 

jedynym przyjacielem bohaterów - członków przeci�tnej, polskiej rodziny, 

dotkni�tej kryzysem wi�zi. Nowych form poszukuje równie� Paweł Jurek –  

sztuk� „Urojenia” napisał j�zykiem SMS-ów, czyli krótkich wiadomo�ci 

tekstowych nie przekraczaj�cych 160 znaków, a ka�d� kwesti� poprzedził formuł� 

„Wysyłam SMS o tre�ci...” znan� z telewizyjnych konkursów audiotele. 

Głównym celem tych wszystkich chwytów jest pokazanie kryzysu, jaki dotkn�ł 

relacje mi�dzy lud	mi. Jeszcze dalej id� eksperymenty autorów, zwi�zanych z 

warszawskim Laboratorium Dramatu. W sztuce Modzelewskiego „Koronacja” 

obok głównego bohatera wyst�puje jego alter ego, nazywane Królem. Ten bardzo 

teatralny chwyt (nawi�zuj�cy do dawnej konwencji „mówienia na stronie”) 

pozwala nie tylko pokaza� wewn�trzn� walk� bohatera, ale sprzeczno�ci mi�dzy 

tym co my�li, i tym co mówi i robi. Inny autor z Laboratorium, 

trzydziestoparoletni Tomasz Man z Wrocławia,  napisał dramat „111”, który 

podobnie jak „Ogie� w głowie” Mariusa von Mayenburga jest opart� na 

autentycznych faktach prób� rekonstrukcji zbrodni, dokonanej przez nastolatka na 

rodzicach. Zaskakuj�ca jest jednak forma narracji: histori� mordercy opowiadaj� 

w sztuce jego ofiary: matka i ojciec, którym towarzyszy za stołem syn i ocalała 

córka. Z kolei monodram „147 dni” Roberta Bolesto, niespełna 

trzydziestoletniego dramaturga z Warszawy wykorzystuje konwencj� spotkania z 

ciekawym człowiekiem. Z t� ró�nic�, �e zamiast kosmonauty czy pisarza 
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bohaterem wieczoru jest pedofil, który ze szczegółami opowiada swych 

zbrodniach, demonstruj�c dowody rzeczowe, jakby to była sala s�dowa, a nie 

teatr. Ten sam autor napisał sztuk� „Zabi� Bonda”, w której na struktur� 

„Czekaj�c na Godota” Samuela Becketta nało�ył reminiscencje z filmów z 

Jamesem Bondem, pokazuj�c w ten sposób, jak nieobecnego Boga zast�pił dzi� 

bohater popkultury. 

Najnowsza forma na polskich scenach to reporta� teatralny, wzorowany na 

brytyjskiej metodzie verbatim i rosyjskim teatrze „doc”. Teatr Wybrze�e w 

Gda�sku od dwóch sezonów realizuje projekt Szybki Teatr Miejski, w ramach 

którego powstały dokumentalne spektakle o �onach polskich �ołnierzy, słu��cych 

w Iraku, o prostytutkach ze Wschodu, polskich neonazistach, podziemiu 

aborcyjnym i bezdomnych. Nad tekstami pracowali wspólnie dramaturdzy i 

dziennikarze, spektakle grane s� w mieszkaniach prywatnych, a sztuka o 

bezdomnych – w autentycznym schronisku. 

Pionierem teatru dokumentalnego  był Teatr im. Modrzejewskiej w Legnicy, który 

jeszcze w 2000 roku wystawił opart� na dokumentalnych poszukiwaniach histori� 

jednej z zakazanych dzielnic Legnicy. „Ballada o Zakaczawiu” Jacka Głomba, 

Krzysztofa Kopki i Macieja Kowalewskiego była opowie�ci� o losach tego 

niezwykłego miasta, dawniej bazy Armii Radzieckiej, a zarazem o historii 

powojennej Polski. Podobny projekt realizuje obecnie alternatywny o�rodek 

kultury Nowa Ła	nia w Nowej Hucie, robotniczej dzielnicy Krakowa. Grupa 

dramaturgów  zwana G 8 (w której skład wchodz� m.in. Paweł Jurek, Małgorzata 

Owsiany, Paweł Sala) na podstawie pami�tek zebranych od mieszka�ców 

dzielnicy pisze cykl miniatur składaj�cych si� na portret zbudowanej w latach 50. 

dzielnicy, która miała by� wzorcowym miastem socjalistycznym, a stała si� 

slumsem. 

 

Przerwany dialog z autorami 

Podstawowym problemem, przed którym stoj� dzisiaj polscy dramaturdzy jest 

współpraca z teatrem. W Polsce tradycja pisania na konkretn� scen� i dla 

konkretnej publiczno�ci została przerwana jeszcze w XIX wieku w zwi�zku z 

utrat� niepodległo�ci. Ostatnim okresem, kiedy autor blisko współpracował z 
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zespołem teatralnym był teatr o�wieceniowy w drugiej połowie XVII wieku, 

kiedy sztuki wystawiane w Teatrze Narodowym w Warszawie w bezpo�redni 

sposób odnosiły si� do ówczesnych reform politycznych i przemian obyczaju. 

Najwa�niejsze polskie dramaty romantyczne, powstałe w wieku XIX z powodów 

cenzuralnych były dramatami tylko do czytania, dopiero po kilkudziesi�ciu latach 

zaistniały na scenie dzi�ki inscenizatorom. Dramat XX wieczny z wyj�tkiem 

epizodu mi�dzywojennego powstawał z dala od sceny, Gombrowicz i Mro�ek  

pisali na emigracji, najwi�kszy twórca mi�dzywojenny Witkacy poza kilkoma 

spektaklami w eksperymentalnych teatrach nie miał premier przed wojn� i 

dopiero w latach 60. jego sztuki prze�yły renesans. St�d wzi�ła si� silna w 

polskim teatrze pozycja inscenizatora, dla którego sztuka jest tylko pretekstem do 

stworzenia widowiska. 

Dzisiaj sytuacja si� zmienia, po raz pierwszy dramat polski staje przed szans� 

zaistnienia w tym samym czasie i miejscu, w którym został napisany i 

prowadzenia �ywego dialogu z publiczno�ci�. Teatry powoli przełamuj� niech�� 

do nowych nazwisk, niektóre sceny w Gda�sku i Warszawie zatrudniły ju� 

dramatopisarzy, ale wci�� jest za mało re�yserów, gotowych na dialog z autorami. 

Tymczasem publiczno�� chce ogl�da� nowe historie, o czym �wiadcz� tłumy na 

przegl�dach współczesnych dramatów we Wrocławiu, Krakowie czy Warszawie. 

I to ona tym razem, a nie politycy zdecyduje, w któr� stron�  pójdzie dramat. 
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