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6 !.Il.AL. I> SI!. L. E. Y Il.AS urodził się w Paryżu 
w 1961 roku. Zaaynał jako autor scenariuszy reklam 
telewizyjnych, pisał też dialogi filmowe. Od 1996 r. jako 
dziennikarz i felietonista przez crtery lata współpraco 

wał z radiem France-Inter. Debiutował jako dramaturg 
w 1999 sztuką Je Beret de la tortue" (Beret z zółwia) 
napisaną wspólnie z poznanym w radiu Jeanem Dellem 
(premiera w Theatre Splendid Saint-Martin we wrześniu 
2000, reż. Fran~ois Rollin). Sztuka została przetłumaao
na na kilka języków, t rafiła na sceny Niemiec, Hiszpanii 
i-Włoch . 

W ramach tej samej spółki autorskiej powstała w 2002 r. 
„Un petit jeu sans consequence''. Jej premiera w Theatre 
la Bruyere (reż. Stephane Hille!, 2003) zyskała w pięciu 
kategoriach prestiżową nagrodę Molieres, nominowana 
była w dziewięciu. Nic dziwnego, ie osiągnęła sukces 
międzynarodowy - przetłumaaona na 15 języków, 

trafiła na sceny wielu krajów. Polska realizacja pt. „Ryzy
kowna zabawa" w reż. Romualda Szejda w warszawskiej 
Scenie Prezentacje w 2004 r. była pierwszym dziełem 
Sibleyrasa granym w naszym kraju. W przedstawieniu 
tym występowali m.in. Olga Sawicka, Wojciech Malajkat 
i Henryk Talar. 
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Być może sile owego ataku na nasze współczesne kołtuń
stwo, na powtarzane bezmyślnie postępowe komunały, 
skamieniałe w regułach poliiyCZnej poprawności, należy 
przypisać fa kt, że mimo znakomitego przyjęcia we Francji 
.Napis" cieszy się mniejszym niż inne sztuki Sibleyrasa 
zainteresowaniem za granicą, również te późniejsze , jak 
„Une heure et demie de retard" (Półtorej godziny spóź
nienia) napisana wraz z Dellem. Znamienne, że jedyne 
zagraniczne realizacje „Napisu", to jak dotąd wystawienia 
w Polsce. Może zawdzięaamy to autorytetowi Anny 
Augustynowia, reżyserki prapremiery (Teatr Współaesny 
w Szaecinie, 2005)? A może zniewalająca.siła palitycznej 
poprawności jest u nas na tyle świeżym zjawiskiem, że 
wyraźniej dostrzegamy obłudę, która się za nią kryje? 
A może przeciwnie, dawni mistrzowie uaulili polski teatr 
na kołtuna? Z jego wersją tradycjonalną walayła przecież 
Zapolska, a z„nowoa esnych" Młodziaków drw~ już przed 

wojną Gombrowia. 
W bohaterach „Napisu" możemy rozpoznać swólch 
sąsiadów. Ale ay w domowym lustrze nie przegląda się 
co rano jakaś podobna twarz? J anu~i ~.'Jon 
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