


Paweł Demirski 

Rocznik 1979. Dramatopisarz. Stu
diował dziennikarstwo na Uniwersyte
cie Wrocławskim . Latem 2003 roku 
uczestniczył w programie Internatio
nal Residency. Podczas londyńskiego 
stypendium w Royal Court Theatre 
brał udział w zajęciach Martina 
Crimpa, Harolda Pintera i Petera 
Gilla. 

Jego scenariusz zdobył nagrodę w konkursie warszaw
skiego Teatru Rozmaitości „Car Project". W latach 2003-
-2006 był kierownikiem literackim Teatru Wybrzeże 
w Gdańsku . W 2004 rozpoczął realizację projektu 
artystyczno-społecznego pod hasłem Szybki Teatr Miejski 
- cyklu opartych na materiałach dokumentalnych, nagra
niach rozmów i prywatnych zapiskach przedstawień 
w niekonwencjonalnych z reguły przestrzeniach. 
Jest autorem dramatów: „Nieprzytomnie" (próby czytane 
w Teatrze Polskim w Poznaniu i w Teatrze Wybrzeże 
w Gdańsku, prapremiera w Lubuskim Teatrze w Zielonej 
Górze w marcu 2007), .Skurwysyny", .wBOGAMGNIE
NIU" (próba czytana w Teatrze Polskim w Poznaniu 
w cyklu .Nowa dramaturgia europejska"), „From Poland 
with love" (realizacje - w 2005 w Teatrze Wybrzeże 
w Gdańsku w reż. Michała Zadary i w 2006 w Teatrze 
Łażnia Nowa 
w Krakowie w reż. Piotra Waligórskiego, „Wałęsa. Historia 
wesoła , a ogromnie przez to smutna" (Teatr Wybrzeże 
w Gdańsku, reż. M. Zadara, 2005; sztuka pokazywana 
w 2006 na festiwalu Polski Express w Berlinie i na prze
glądzie „Nowe sztuki z Europy" w Wiesbaden), „Kiedy 
przyjdą podpalić dom, to się nie zdziw" (Teatr Wybrzeże 
w Gdańsku , reż. Romuald Wicza-Pokojski, STM, 2006), 
„Dziady. Ekshumacja" (Teatr Polski we Wrocławiu, 
reż . Monika Strzępka, 2007). 
Razem z Andrzejem Mańkowskim napisał „Padnij! (Żony 
polskich żołnierzy w Iraku)" (Teatr Wybrzeże w Gdańsku, 
reż. Piotr Waligórski , STM, 2004, i Teatr Telewizji , 
reż. Maciej Pieprzyca, 2005). Jest też autorem adaptacji 
wspomnień Anny Łojewskiej „Pamiętnik z dekady bez
domności" (Teatr Wybrzeże w Gdańsku, reż. Romuald 
Wicza-Pokojski, STM, 2005). 
Demonstracyjnie nie odebrał nagrody za „Wałęsę" przy
znanej w 2006 roku z okazji Międzynarodowego Dnia 
Teatru przez marszałka województwa pomorskiego. 
Zaprotestował w ten sposób przeciwko odwołaniu Macieja 
Nowaka z funkcji dyrektora Teatru Wybrzeże . ------ -

Piotr Waligórski 

Rocznik 1974. Studiował historię na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, filozofię 
na Papieskiej Akademii Teologicznej 
oraz reżyserię w krakowskiej PWST. 
Stypendysta DAMU (Praskiej Szkoły 
Teatralnej). Był asystentem Krystiana 
Lupy („Sztuka" Y. Rezy, Teatr Stary w 
Krakowie, 1997). W trakcie studiów fi
lozoficznych założył niezależny teatr 
i grupę teatralną Arche. Debiutował jako reżyser 
„Komediantem" Thomasa Bernharda w Teatrze im. 
Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu (2002). 
Zrealizowany w gdańskim Teatrze Wybrzeże spektakl 
.Padnij!", oparty na tekście Demirskiego i Mańkowskie
go, brał udział w Ogólnopolskim konkursie na wysta
wienie polskiej sztuki współczesnej ogłoszonym przez 
MEN, pokazywany był w ramach Jeleniogórskich Spot
kań Teatralnych oraz w Sankt Petersburgu podczas 
Festiwalu „Nowaja Drama" oraz prezentowany na kra-

• kowskim Festiwalu „Reminiscencje" w 2005. 
• Piotr Waligórski wyreżyserował „Cukier w normie" 

na podstawie opowiadań Sławomira Shuty, .From 
Poland with Love" Pawła Demirskiego. 
W Lubuskim Teatrze - podczas 13. Powinobraniowych 
Spotkań Teatralnych „Niemcy -Austria- Czechy" oto
czył opieką reżyserską otwartą próbę czytaną sztuki 
Rolanda Schimmelpfenniga pt. .Przedtem/Potem". 



-. Uważam, że teatr powinien być publicystyczny. Przy
najmniej w tym znaczeniu, że rozpoznaje i opisuje 
otaczający nas świat. Ostatnio w polskim dramacie 
pojawiają się całkowicie wymyślone postacie narko
manów czy kloszardów; są one zupełnie zakłamane. 
Ja staram się zawsze zebrać materiały, choć moje 

• dramaty to w żadnym wypadku nie są reportaże . 

Widz, gdy zobaczy na scenie postać, która uosabia 
liczby i procenty, które zna z gazet i telewizji, to 
inaczej spojrzy na konkretny problem. 

Paweł Demirski 

NIE 
Generacja .niezadowolonych", o której pisze Piotr 
Gruszczyński, próbuje przełamać zobojętnienie. Tacy 
reżyserzy jak Klata, Zadara i Kleczewska, tacy dra
matopisarze jak Demirski, Wojcieszek, Kowalewski 
podejmują na nowo kwestię odpowiedzialności arty
sty za rzeczywistość . Odbierają politykom monopol 
na diagnozowanie i rozwiązywanie problemów zbio
rowości. Przykłady? Demirski w „Wałęsie" upomina 
się o dziedzictwo .Solidarności", chociaż w Sierpniu 
1980 miał rok. 
Ich przedstawienia wywołują debaty, które wykracza
ją poza teatr, jak dyskusja wokół .Wałęsy" czy spór 
o spektakle Klaty. Nie zamykają się w granicach 
własnego pokolenia: problemy, o których mówią -
kryzys patriotyzmu, moralne konsekwencje bezrobo
cia, deficyt tolerancji - dotyczą wszystkich. 
Tymczasem reakcja establishmentu teatralnego na 
„nowych niezadowolonych" jest bardziej wściekła niż 
na ich poprzedników z lat 90. ( .. . )Tym zarzuca się 
„publicystykę", „ideologię" i „antyestetykę", „uprosz
czenia" i „plakatowość". 
Celem ataków jest również nowy dramat, który pró
buje opisać i zdiagnozować liberalną rzeczywistość . 
Łukasz Drewniak opublikował ostatnio w .Dialogu" 
pamflet na polską dramaturgię po 1999 r. w postaci 
„pracy naukowej" napisanej rzekomo pod kierunkiem 
Sławomira Sierakowskiego. Wynika z niej, że nowy 
dramat nie oddaje rzeczywistości, ale jej kopię -
matrix. Drewniak nazywa ich metodę twórczą 
„płaskizmem" . 

Najbardziej zaskakuje nieobecność sporu ideowego, 
jakby przedstawienia Klaty czy sztuki Demirskiego 
rozgrywały się na Księżycu . 

Roman Pawłowski, 
Tygodnik Powszechny, 9 lipca 2006 

TAK 
emirski lubi być pierwszy i lubi być szybki. Świetnie 

wyczuwa koniunkturę , wie, jaki temat wstrzeli- się 

w medialną glątwę, umie wskazywać punkty zapalne 
naszej codzienności. Chce zabierać głos w ważnych 
sprawach. Pisze jakby na zamówienie, odpowiadając 
na niewypowiedziane publicznie zapotrzebowanie. 
Widzę w Demirskim tendencję do szukania wroga, 
sparingpartnera. Sprzeciw wobec korporacji , elit, 
hipermarketów ma pomóc w ideowym i artystycznym 
samookreśleniu. Bo jest w nim tęsknota za nowym 
buntem, jednolitym frontem generacyjnym. Zapewne 
Demirski chciałby być częścią jakiejś nowej lewicy, 
ale chyba nie do końca wie jeszcze, co to znaczy dla 
twórcy teatralnego być człowiekiem lewicy. Opowia
dać o słabych i przegranych, ujmować się za słabymi 
i przegranymi , robić teatr wyłączn ie dla nich? Prze
konywać przekonanych? Demirski nie śmieje się 

z Polski, on Polsce współczuje . Szuka w niej miejsca 
dla siebie. 
Autor z Teatru Wybrzeże ma wszystkie wady i zalety 
generacji nowych autorów. Ma umiejętność zapisy
wania prawdy współczesności i kłopot z odnalezie
niem prawdy przeszłości. Najlepiej czuje się 
w czasie teraźniejszym , kiedy opowiada o dylema
tach swoich rówieśników, portretuje nasze społe
czeństwo, chwyta i obrabia newsy z ostatniej chwil i. 
Jego pióro staje się wtedy lekkie, trafia w punkt, 
patrzy na wiele spraw z niezwykłą świeżością, od 
nieoczekiwanej strony. Kiedy jednak próbuje rekon
strukcji światopoglądu innego niż dzisiejszy, traci 
pewność siebie, staje się bezradny. ( .. . )Demirski -
dramatopisarz chce się wyrwać z konwencji reali
stycznej , uniknąć doraźności czyhającej na każdym 
kroku na autorów takich jak on. Bywa, że dramat 
rozłazi mu się od dygresji , poszukiwań formalnych, 
dziwacznych struktur i ram konstrukcyjnych. Reżyser 
ma sporo pracy z ołówkiem . Z drugiej strony jest 
w nim żarliwość i autentyzm, nie wchodzi nigdy 
w cudze buty, nie przykleja się na siłę do żadnego 
pokolenia. Próbuje mówić za siebie. 

Łukasz Drewniak, Dziennik 



Może skończy się pomstowanie na marny poziom pol
s~iej dramaturgii współczesnej. Demirski w młodym 
wieku zaczyna z wysokiego pułapu, zmierzył się z go
~ącym fotelem kierownika literackiego teatru Wybrzeże 
1 gorącym tematem Lecha Wałęsy. 

Tomasz Rozwadowski, Dziennik Bałtycki 

Widmo krąży nad polską kulturą. Widmo lewicowości. 
Do głosu dochodzi pokolenie, które może wyznawać 
lewicowe poglądy bez PRL-owskich kompleksów 
i obawy, że ktoś przypnie mu etykietkę postkomuny. 
Pomysłodawcą Szybkiego Teatru Miejskiego jest 
Paweł Demirski. Na gdańskiej scenie wystawiono 
jego "From Poland with love" oraz "Wałęsę. Historię 
wesołą, a niezwykle przez to smutną" - sztuki zawie
rające ostrą krytykę współczesnej polskiej rzeczywi
stości. Ta rzeczywistość jest bardziej dokuczliwa na 
prowincji niż w dużych miastach, gdzie łatwiej 
o ~racę i rozrywki. Nic więc dziwnego, że szczególnie 
zainteresowane dramaturgią ujawniającą lewicową 
wrażliwość są teatry z Legnicy czy Wałbrzycha . Tam 
mają do kogo mówić, tam ich przedstawienia spoty
kają się z żywą reakcją publiczności, która widzi na 
scenie swoje sprawy, własne cierpienia. Tym samym 
teatr powraca do wypełniania najbardziej podstawo
wych funkcji - odrzuca artystyczne wyrafinowanie 
i nawiązuje z widownią prosty dialog o jej proble
mach. Do tego nadaje się idealnie, bo może szybko 
reagować na to, co dzieje się wokół. 

Stach Szabłowski, Paweł Sztarbowski, 
Newsweek Polska 

SCENA MŁODYCH REŻYSERÓW. 
I NOWEJ DRAMATURGII 

Paweł Demirski 

NIEPRZYTOMNIE 

reżyseria Piotr Waligórski 
scenografia Wojciech Stefaniak 
projekcje video Dawid Kozłowski 
muzyka Andrzej Bonarek 
reżyseria świateł Ada Szczudło 
asystent reżysera Marcin Wiśniewski 
inspicjent Dobrosława Trębacz 

obsada: 
Teresa - Paulina Napora (gośc . ) 

Pola, Kobieta 2 - Karolina Honchera 
Kobieta 1- Maria Weigelt (gośc.) 
Tomasz - Robert Gulaczyk 
Aleks - Marcin Wiśniewski 
Mężczyzna - Jacek Krautforst 
Chłopiec - Rafał Rybarczyk (gośc . ) 

Realizatorzy spektaklu 
dziękują Pani Celinie Lewickiej za 
pomoc w nauce języka migowego. 

W spektaklu wykorzystano 
fragmenty Pasji Mateuszowej J.S.Bacha 
oraz utworu Mike'a Pattona 



Umrze po szwajcarsku 

Dignitas jest jednym z dwóch stowarzyszeń non profit, 
które oferują śmierć na żądanie . Pomoc w samobójstwie 
jest w Szwajcarii całkowicie legalna, miejscowe prawo 
nie wymaga też , by chętny był śmiertelnie chory. Wystar
czy trwała chęć rozstania się z tym światem . 
- Prawo do wspomaganego samobójstwa to prawo czło
wieka. Pisał o tym Tomasz Moore - rzuca Minelli. Digni
tas znaczy .godność", a Minelli uważa się za dobroczyń
cę niosącego wybawienie od upadlającej agonii. Człon
ków stowarzyszenia kosztuje to n iespełna 700 euro, 
ludzi z ulicy, jak twierdzą poważne żródła w Zurychu, 
średn io pięć tys ięcy. Dignitas pomogło w samobójstwie 
już kilkuset osobom. Ilu dokładnie? - Do połowy zeszłe
go roku zmarło u nas 450 osób. 
Dyrektor Dignitasu wie, że liczby są porażające , przez 
ostatnich 1 O lat liczba wspomaganych samobójstw wzro
sła w Szwajcarii aż dziesięciokrotnie . Zmęczeni życiem, 

·. często schorowani ludzie ciągną do Zurychu z całej 
~ Europy, bo Dignitas świadczy swoje usługi także obco-

• krajowcom i nie zadaje zbędnych pytań . Wśród 5300 
członków stowarzyszenia są ludzie z 52 krajów świata, 
w tym dwie osoby z Polski. Na 138 osób, którym Minelli 
pomógł się zabić w ubiegłym roku, było 78 Niemców i 
12 Brytyjczyków. W Europie działa już turystyka 

„ samobójcza. 
Dyrektor Dignitasu sam odbiera swoich klientów z lotni
ska lub dworca. Ostatni raz pyta, czy na pewno chcą 
umrzeć, potem wiezie samobójcę do lekarza, który po 
obejrzeniu zaświadczeń o chorobie wypisuje środek na 
epilepsję z dużą zawartością pentobarbitalu sodu . Minelli 
szybko realizuje receptę . Samobójca je pożegnalny posi
łek z rodziną. W kawalerce na czwartym piętrze . 

Na środku okrągły stół ze świecą. Na krześle pod ścianą 
sprzęt grający z płytą CD .Relaksujące sny", dwa kroki 
dalej łóżko z szafką nocną. To na niej pomocnik Minelle

„ go stawia szklankę z zabójczym koktajlem - prócz truci-
zny samobójca dostaje środek nasenny i przeciwwymiot
ny. Jeśli trzeba, także kilka kostek szwajcarskiej czekola
dy, by nie zwrócił bardzo gorzkiej mieszanki. 
Asystent filmuje moment, gdy samobójca przechyla 
szklankę z trucizną. To dla policji, by mogła się upewnić, 
że denat zabił się sam. Ludzie sparaliżowani naciskają 
specjalne urządzenie, które wstrzykuje truciznę . Wkrótce 
potem samobójca zasypia i po mniej niż godzinie 
umiera. Pentobarbital prowadzi do komy, a następnie 
uduszenia. Po stwierdzeniu śmierci Dignitas dzwonr 
prazowo po olicję . 

Exit od 23 lat pomaga w samobójstwach Szwajcarom. 
Do stowarzyszenia zapisało się już ponad 60 tysięcy 
osób. Co roku płacą symboliczną kwotę 35 franków, rów
nowartość około 1 OO złotych . Jeśli się zdecydują na sa
mobójstwo, muszą już tylko uzgodnić termin i dopłacić 
200 euro. Od 2003 roku Exit pomógł się zabić 600 
osobom. ( ... )Kim są członkowie stowarzyszenia? Średnii 
wieku to 72,5 roku, najczęściej zgłaszają się protestanci 
z kantonów, gdzie większość stanowi ludność miejska. 
Katolików jest trzy razy mniej. 80 procent samobójców to 
ludzie śmiertelnie chorzy albo bardzo starzy, „pozbawieni 
wszelkiej chęci do życia", jak mówi szef Exitu. Pozostałe 
20 procent to . inne przypadki". 

Szpital uniwersytecki kantonu Vaud w Lozannie przypo
mina standardem dobry hotel. Od stycznia jest pierwszą 
placówką służby zdrowia na świecie, która dopuszcza 
wspomagane samobójstwa. - Po dwuletniej dyskusji zde
cydowaliśmy, że wpuścimy do nas Exit, ale tylko do tych 
pacjentów, którzy bardzo chcą umrzeć , a nie mogą 
wrócić do domu - mówi dyrektor szpitala Jean-Blaise 
Wasserfallen. 
Prawnik szpitala podkreśla, że jego personel nie będzie 
pomagał w samobójstwie. - Lekarzy i pielęgniarki obo
wiązuje przysięga Hipokratesa - mówi. Inaczej niż w Zu
rychu, w Lozannie droga do śmierci na życzenie jest 
długa i trudna, prowadzi przez opiekę paliatywną, pomoc 
psych iatryczną i długie rozmowy z lekarzami. - Zgodzimy 
się tylko wtedy, gdy będzie to ostateczny akt miłosierdzia 
wobec pacjenta. Nie chcemy, by ludzie zgłaszali się do 
nas tylko po to, by domagać się pomocy w samobójstwie 
- zastrzega Wasserfallen . 

Po wejściu do szpitali śmierć na życzenie przestaje być 
już tylko produktem cywilizacji industrialnej stosowa
nym dyskretnie w prywatnych domach, umieralni Ludwi
ga Minellego czy schludnym pokoju w willi na przed
mieściu Zurychu. Samobójstwo z pomocą bliźniego 
stało się akceptowaną życiową opcją dostępną dla 
wszystkich. 
Według prawa obowiązującego w Polsce eutanazja i 
pomoc w samobójstwie podlegają karze pozbawienia 
wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. W wypadku 
eutanazji sąd może zastosować nadzwyczajne złago
dzenie lub odstąpienie od wymierzenia kary. 



Śmierć to jeszcze jedna balanga 

Na zielonogórskiej scenie - „Nieprzytomnie", czyli o umieraniu, na własną prośbę, przy pomocy życzliwych ; 
w rytmie techno, z winem w ustach. 

Współcześni nie płacą już Charonowi, by przewiózł ich na drugi brzeg Styksu. W internecie namierzają adresy 
organizacji, na przykład w USA czy w Szwajcarii, które chętnie przysyłają swoich przedstawicieli -Asystentów Śmierci. 
Ci podsuwają truciznę, ale przede wszystkim pomagają łagodzić stres podczas samobójczej podróży„. Rozwija się 
tzw. turystyka śmierci. 

Działalność takich organizacji to punkt wyjścia sztuki Pawła Demirskiego - „Nieprzytomnie", którą w Lubuskim 
Teatrze wyreżyserował Piotr Waligórski. 

Przed tym spektaklem trudno widzowi schować się w bezpiecznym fotelu „ . Skoro siadając w pierwszym rzędzie 
można dotknąć stołu, przy którym Teresa je z Asystentami swój ostatni posiłek. Skoro gra tu cała sala kameralna LT. 
Włącznie ze ścianami, które co rusz przemieniają się w ekrany wyświetlające to, co było, co być mogło, o czym marzy 
bohaterka. „ Do tego muzyka Andrzeja Bonarka. Techno chce wyrwać z fotela (gdzieś „pod niebem" kołysze się 
rytmicznie głowa realizatora dżwięku), to znów przejmujące skrzypce nadają tragedii właściwy wymiar. 

Jesteśmy świadkami (lepiej: uczestnikami) tragedii , którą tak mało widać„ . Wszak Teresa przymierza buty, przesu
wa łóżko, wypatruje Asystentów Śmierci, jakby była nastolatką szykującą się na wiosenny podryw. A póżniej taniec, 
impreza zakrapiana czerwonym winem?! Ileż w tym wszystkim zabawy! Zalotów! Wszak i ci od zabójczych pigułek 
pozwalają sobie na odlot, nabierają ochoty na seks, na„ . Ileż tu życia! Życia, które - przez chorobę? - na życzenie ma 
być skrócone. Przecież oni wszyscy są tacy młodzi! Gdzież ich bunt?! Gór przenoszenie? Zmienianie świata? 
Dlaczego tak szybko rezygnują„ . Nie, nie do końca. Wszak „skazana" w ostatnim słowie jeszcze pyta o kapcie. 

Życie przestało mieć tu wartość. Cenę.Śmierć to jeszcze jedna balanga. Śmierć to fajna gościówa„ . 
Gratulacje dla Pauliny Napory za dziewczęcy wdzięk Teresy. I dla Jacka Krautforsta, który w krótkich epizodach 

zamienia swoje ciało w eksplodujący energią instrument. A gra na nim znakomicie, wywołując krótkotrwały uśmiech na 
twarzach widzów. Krótkotrwały, bo „Nieprzytomnie" komedią nie jest. Końcowy huk. Gdy pudełko z butami wali 
o podłogę, może ogłusza uszy. W sumieniu budzi bunt: nie! Nie zgadzam się! 

Zgadzam się natomiast na ten multimedialny atak, jaki reżyser Piotr Waligórski w swoim spektaklu na mnie 
przypuszcza. W tym elektronicznym morzu, nic, tylko się zanurzyć. 
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Zdzisław Haczek 
Gazeta Lubuska - Magazyn nr 59, 10-11 marca 2007 
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Zrealizowano przy pomocy finansowej 

LUBUS KA 

Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. Miasta Zielona Góra. 
oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Lubuski Teatr w Zielonej Górze 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny Andrzej Buck 
Al. Niepodległości 3/5, 65 - 048 Zielona Góra 

Tel. 068 452 72 72, fax. 068 452 72 52 
www.teatr.zgora.pl, 

e-mail: lubuski@teatr.zgora.pl 
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