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WSTĘP

Cel prezentowanej książki jest podwójny. Pierwszym zadaniem jest przed-
stawienie historii ruchu teatralnego w Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich ze wskazaniem na kluczowe etapy decydujące o jego rozwoju od 
początków istnienia aż do pierwszych lat XXI wieku. Celem drugim zaś 
jest próba genologicznego podziału dramaturgii emirackiej oraz prezenta-
cja jej dorobku z lat 1958–2006.

Książka podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich poświęcona 
jest emirackiemu teatrowi i omawia kolejne etapy jego rozwoju. Część 
druga natomiast przedstawia emiracką dramaturgię, ukazując jej wymiar 
społeczny, w którym zasadnicze miejsce zajmują kwestie dotyczące jed-
nostki oraz wspólnoty lokalnej i narodowej.

Główną przeszkodą w podejmowaniu problematyki dramaturgii emirac-
kiej jest bardzo ograniczona dostępność tekstów źródłowych. Tamtejsze 
utwory dramatyczne w sposób regularny zaczęły być publikowane dopiero 
od 1993 roku przez Departament Kultury i Informacji w Szardży (D’irat 
a±-€aqfa wa-al-I‘lm). Do roku 2006 w wydawanej przez Departament 
serii Silsilat al-masra˛ (Seria teatralna) ukazało się niewiele ponad trzy-
dzieści emirackich dramatów. Przy tym zaledwie kilka utworów napisa-
nych przed 1993 rokiem doczekało się jakiejkolwiek publikacji.

W opracowaniach poświęconych dramaturgii emirackiej, obejmują-
cych wszystkie utwory, poczynając od lat pięćdziesiątych do dziś, ‘Abd 
Allh ‘Abd al-Qdir, Yūsuf al-‘ˆdbi oraz inni lokalni krytycy używają 
kilku terminów odnoszących się do genologicznych podziałów utworów. 
Al-Masra˛iyya at-taqlıdiyya lub aš-ša‘biyya, czyli dramat tradycyjny lub 
ludowy, określa te dramaty, które w sposób bezpośredni nawiązują do 
emirackiej tradycji oraz folkloru. Al-Masra˛iyya al-iğtim‘iyya – dramat 
społeczny w większości wypadków określa sztuki o charakterze współ-
czesnym, niosące wyraźne przesłanie społeczne i pozbawione elementów 
folkloru oraz ludowości. Czasami emiraccy krytycy stosują obydwa wyżej 
wspomniane terminy w odniesieniu do tych samych utworów, wskazując 
zarówno na ich charakter, jak i na tematykę. Al-Masra˛iyya as-siysiyya 
– dramat polityczny jest także klasyfi kacją, która opiera się na warstwie 
tematycznej utworu. W końcu określenie al-masra˛iyya at-trıˇhiyya – dra-
mat historyczny, używane jest w stosunku do dramatów, dla których mate-
riałem tematycznym są dzieje imperium muzułmańskiego.
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Należy wspomnieć również, że ‘Abd Allh ‘Abd al-Qdir w odniesieniu 
do dramatów z lat 1958–1979 stosuje dwa określenia: al-̌ha† al-qawmı al-wa-
†anı – kierunek patriotyczno-narodowy oraz al-ˇha† an-naqdı al-iğtim‘ı – 
kierunek krytyczno-społeczny.

Przytoczone terminy nie są szczegółowo defi niowane przez emirackich 
krytyków i często pojawiają się w różnych konfi guracjach. W swoich ana-
lizach proponuję nieco inny podział genologiczny, który jest zaledwie pró-
bą uporządkowania emirackiego pisarstwa dramaturgicznego, a samo za-
gadnienie wymaga oddzielnych wnikliwych studiów, których prowadzenie 
ze wspomnianych wcześniej względów jest obecnie utrudnione. Model, 
którym się posługuję, ma wiele słabości i w niewielkim stopniu oddaje in-
dywidualną poetykę konkretnych dramaturgów. Próbuje jednak uchwycić 
i oddać pewne wspólne tendencje, które rysują się wyraźnie w analizowa-
nej twórczości, w ten sposób dając ogólny obraz tamtejszego dramatopi-
sarstwa.

Podział emirackich dramatów ściśle wiążę z sugestią interpretacyjną 
zawartą w poszczególnych utworach. Synteza elementów treści powiąza-
nych z tematyką dramatów decyduje o ich wspólnym wyróżniku rozstrzy-
gającym o zakwalifi kowaniu do konkretnego nurtu. Opierając się na tak 
sformułowanym kryterium, proponuję podział na dramat społeczny o cha-
rakterze ludowym oraz nowoczesny dramat społeczny. Decyzję o użyciu 
tych terminów, których zakres znaczeniowy jest dosyć szeroki, uzasadniają 
dwa powody. Jednym jest mała liczba publikacji emirackich dramatów, 
ograniczająca w konsekwencji zakres materiału źródłowego. Stąd wska-
zanie pewnej wspólnej i generalnej cechy dramatów emirackich pozwa-
la uniknąć rozbijania ich na pomniejsze kategorie, takie jak na przykład 
dramat polityczny, psychologiczny, poetycki czy historyczny. Drugim jest 
fakt, że większość emirackich dramaturgów tworzy w nurcie, który należa-
łoby nazwać, korzystając z badań Anny Krajewskiej nad współczesną ge-
nologią tekstów dramaturgicznych, „teatrem osobnym” i w którym trzeba 
by rozpatrywać dorobek wszystkich autorów indywidualnie1. Stosowana 
przeze mnie metoda jest redukcjonistyczna, ale jej celem jest uporządko-
wanie i całościowe ujęcie tendencji w dramaturgii emirackiej.

W analizie poświęconej emirackiej dramaturgii do roku 1984 nie stosu-
ję wyżej zaproponowanej kategoryzacji. Głównym powodem zaniechania 
genologicznego podziału początków pisarstwa dramaturgicznego w Zjed-
noczonych Emiratach Arabskich jest brak wystarczających publikowanych 
materiałów źródłowych oraz ich bardzo słaby poziom artystyczny, co wie-
lokrotnie podkreślają również tacy krytycy, jak ‘Abd Allh ‘Abd al-Qdir 
oraz Yūsuf ‘ˆdbī.

1 Por. Anna Krajewska, Dramat genologii, czyli o gatunkach współczesnego dramatu, 
[w:] Problemy teorii dramatu i teatru, red. Jan Degler, t. 1, Wrocław 2003, s. 222–226.



Wstęp 9

Syntetyczną próbą oddania indywidualnych charakterystyk poszczegól-
nych autorów i ich dramatów jest analiza wybranych utworów, której do-
konuję w drugiej części książki. Zasadniczym kryterium, jakim się kieruję 
w wyborze dramatów, jest istnienie ich publikacji w formie wydawnictw 
książkowych lub na łamach magazynów teatralnych. Drugim kryterium 
jest indywidualnie oceniana wartość literacka utworów oraz ich znacze-
nie w perspektywie historii emirackiego ruchu teatralnego wyrażane przez 
tamtejszych krytyków.

W odniesieniu do nazw geografi cznych nie stosuję transkrypcji. Nazwy 
miejscowe podaję za Encyklopedią PWN, wydaniem z roku 2006. W przy-
padku nazw mogących być zapisywanymi na kilka sposobów decyduję 
się na te, które najlepiej oddają brzmienie nazwy w języku arabskim lub 
miejscowym dialekcie. Stąd używam określenia „Szardża” zamiast „Asz-
-Szarika”, „Abu Zabi”, rezygnując z dopuszczanego „Abu Dhabi”, „Umm 
al-Kajwajn” w miejsce równoprawnego „Umm al-Qajwajn” oraz „Khor 
Fakkan”, odrzucając „Chaur Fakkan”.

Prezentując tytuły arabskich utworów dramatycznych i czasopism oraz 
nazwy arabskich organizacji oraz instytucji, posługuję się transkrypcją 
ISO. Arabskie imiona i nazwiska pojawiające się w tytułach dramatów 
prezentuję w uproszczonej transkrypcji lub określam je w tłumaczeniu ter-
minem „nazwa własna”.





CZĘŚĆ PIERWSZA

TEATR W ZJEDNOCZONYCH 
EMIRATACH ARABSKICH

Przyjmując za cezurę wydarzenia, które w sposób najbardziej znaczący 
wpłynęły na historię teatru w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jego 
dzieje można podzielić na dwa etapy. Etap pierwszy to okres poszukiwań 
oraz krystalizacji idei. Rozpoczął się on w latach pięćdziesiątych i trwał 
do 1984 roku, kiedy to odbyła się pierwsza edycja festiwalu Teatralne Dni 
Szardży (Ayym aš-Šriqa al-Masra˛iyya). Etap drugi stanowi okres stabi-
lizacji emirackiego ruchu teatralnego oraz jego struktur organizacyjnych, 
co sprzyja podejmowaniu wysiłku w celu tworzenia dojrzałej oraz orygi-
nalnej sceny; następuje bezpośrednio po pierwszym etapie i trwa nieprze-
rwanie do dzisiaj.





ROZDZIAŁ I

POSZUKIWANIA I KRYSTALIZACJA 
IDEI

Jeszcze czterdzieści lat temu region, w którym leżą dzisiejsze Zjednoczone 
Emiraty Arabskie, uważany był za jeden z najmniej rozwiniętych na świe-
cie. Obecnie zaś porównywany jest do największych potęg światowej eko-
nomii. Emiraty w przeciwieństwie do większości najbogatszych państw 
nie przeszły kolejnych etapów na drodze rozwoju gospodarczego. Gospo-
darka tego kraju nigdy nie doświadczyła długotrwałego procesu kumulacji 
kapitału niezbędnego do ekonomicznego postępu. To dzięki bogactwom 
naturalnym, a nade wszystko zasobom ropy naftowej, w ciągu zaledwie 
kilkudziesięciu lat Emiraty stały się jednym z największych światowych 
ośrodków masowej konsumpcji.

Na długo przed odkryciem złóż ropy naftowej i powstaniem federacji 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich region ten przechodził kolejno w stre-
fy różnych wpływów, między innymi portugalskich, perskich i w końcu 
brytyjskich. Na początku lat dziewięćdziesiątych XIX stulecia Brytyjczycy, 
obawiając się konkurencji w rejonie Zatoki Perskiej i mając na względzie 
bezpieczeństwo szlaków morskich prowadzących do Indii, podpisali poro-
zumienie z tak zwanymi Szejkanatami Traktatowymi lub inaczej Omanem 
Traktatowym. W świetle tych uzgodnień w zamian za protekcję wojskową 
szejkanaty zobowiązały się nie nawiązywać kontaktów z innymi krajami 
bez zgody Wielkiej Brytanii. Ze względu na małe wówczas znaczenie eko-
nomiczne regionu Brytyjczycy nie ingerowali w wewnętrzną sytuację szej-
kanatów, a przedstawiciel władz brytyjskich zaczął rezydować w Bahraj-
nie dopiero po wybuchu drugiej wojny światowej. Ustanowienie rezydenta 
sprawującego kontrolę nad sytuacją polityczną i ekonomiczną w regionie 
związane było także ze spodziewanymi odkryciami złóż ropy naftowej na 
terenie szejkanatów. To w jego gestii leżało przyznawanie ewentualnej 
koncesji na eksploatację pól naftowych. Wkrótce na terenie należącym do 
szejkanatu Abu Zabi odkryto bogate złoża morskie ropy naftowej. Eksport 
surowca rozpoczął się w 1962 roku i tym samym Abu Zabi zdobyło domi-
nującą pozycję w regionie2.

2 Por. Ibrahim Al Abed, Peter Hellyer, United Arab Emirates. A New Perspective, London 
2001, s. 117–120.
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W 1952 roku w celu koordynacji polityki szejkanatów powołano do 
istnienia Radę Traktatową, której bezpośrednio przewodniczył przed-
stawiciel brytyjski rezydujący w Dubaju. Niemniej jednak w 1968 roku 
Wielka Brytania ogłosiła, że do końca 1971 roku zamierza wycofać się 
z rejonu Zatoki Perskiej. Zamiarem Brytyjczyków było utworzenie jed-
nego państwa będącego federacją wszystkich szejkanatów. Mimo to am-
bicją Bahrajnu i Kataru pozostawało powołanie do istnienia niezależnych 
państw. W ten sposób, po serii spotkań i negocjacji, w grudniu 1971 roku 
doszło do powstania federacji szejkanatów Abu Zabi i Dubaju, do których 
dołączyły Adżman, Al-Fudżajra, Szardża i Umm al-Kajwajn, a następnie 
w lutym 1972 Ras al-Chajma3.

W okresie poprzedzającym odkrycie i eksploatację złóż ropy naftowej 
region dzisiejszych Emiratów był niejako izolowany ekonomicznie i kul-
turalnie. W trudnym klimacie, z ograniczonymi możliwościami hodowli 
zwierząt oraz prowadzenia upraw praktycznie jedynym źródłem, z którego 
można było czerpać dochód, była Zatoka Perska. Jednakże rybołówstwo 
nie przysparzało bogactwa, a jedynie dawało możliwość utrzymania. Co 
się zaś tyczy połowu pereł i zysków z niego płynących, to ta gałąź dzia-
łalności gospodarczej oraz handlowej straciła znaczenie, gdy rynek sprze-
daży pereł przeżył załamanie w latach czterdziestych XX stulecia po tym, 
jak kilkadziesiąt lat wcześniej opracowano metodę sztucznej hodowli per-
łopławów.

POCZĄTKI TEATRU SZKOLNEGO

Z wyżej wymienionych względów również szkolnictwo, które w każdym 
społeczeństwie stymuluje różne formy aktywności kulturalnej, istniało 
w postaci szczątkowej. Przez długi czas na terenie dzisiejszych Emiratów 
funkcjonowały wyłącznie szkoły koraniczne. Dopiero na początku ubie-
głego stulecia z inicjatywy bogatych kupców zaczęły powstawać pierwsze 
prywatne ośrodki kształcące na poziomie podstawowym, których program 
obejmował przede wszystkim naukę czytania, pisania, rachunki, historię 
oraz religię. Najprawdopodobniej w roku 1907 kupiec ‘Alī al-Ma˛mūd 
założył w Szardży pierwszą szkołę na terenie obecnych Zjednoczo-
nych Emiratów Arabskich. Nosiła ona nazwę Al-Madrsa at-Taymiyya 
al-Ma˛mūdiyya. Nauka odbywała się tam bezpłatnie, a co więcej, szko-
ła zapewniała uczniom podręczniki, zeszyty oraz mundurki. Podobne 
placówki stopniowo powstawały w innych miastach, kolejno w Duba-
ju – Al-Madrsa al-A˛madiyya (1912 r.) i w Abu Zabi – Madrsat ‘Abd 

3 Por. ‘Abd ar-Ra˛ım ‘Abd ar-Ra˛man ‘Abd ar-Ra˛ım, Trıˇh al-‘Arab al-˛adı� 
wa-al-mu‘ßir (Współczesna i najnowsza historia Arabów), al-Qhira 2002, s. 427.
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Allh al-‘Atība (1930 r.). Najbardziej znanymi pionierami ruchu oświaty, 
obok ‘Alego al-Ma˛mūda, byli między innymi A˛mad Ibn Dalmūk oraz 
Mu˛ammad ‘Alī Zaynal4. W roku 1953 pod auspicjami i z fi nansowym 
wsparciem lokalnych władz w Szardży, a szczególnie Sul†āna Ibn ∑aqra 
al-Qāsimīego, powstała szkoła podstawowa zwana Madrsat al-Ißlā˛ 
al-Qāsimiyya, która jako pierwsza na terenie obecnych Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich oferowała swoim uczniom zintegrowany program 
kształcenia. Wraz ze stopniowym pojawianiem się nowych placówek 
oświatowych do Emiratów zaczęło napływać coraz więcej profesjonalnej 
kadry pedagogicznej z krajów takich jak Egipt, Syria, Jordania i Liban5.

Tak jak w przypadku innych arabskich krajów Zatoki Perskiej, Kuwej-
tu czy Bahrajnu, również tutaj pierwsi nauczyciele stawali się pioniera-
mi ruchu teatralnego. W ramach szkolnej aktywności kulturalnej pierw-
sze przedstawienie w Bahrajnie odbyło się 1925 roku w szkole Madrsat 
al-Hidāya al-̌Halīfi yya w al-Muharrak6. W Kuwejcie zaś ruch teatralny de-
biutował w szkole zwanej Al-Madrsa al-Mubārakiyya pod koniec lat trzy-
dziestych ubiegłego stulecia7. Co warto zauważyć i podkreślić, nauczycie-
le promujący nową formę sztuki nie byli ani profesjonalnymi reżyserami, 
ani aktorami. Przeszczepiali oni na nowy grunt te zjawiska artystyczne, 
z którymi zetknęli się w swoich krajach, w takiej formie, jaka im była 
najbliższa i jak sami ją rozumieli. Wielu z nich traktowało teatralne przed-
stawienia wyłącznie jako pewien atrakcyjny dla uczniów element mający 
ubogacać i różnicować działalność dydaktyczną. Inni natomiast przejawia-
li aspiracje artystyczne, które pragnęli rozwijać w nowym środowisku przy 
współudziale miejscowej młodzieży.

Do dzisiaj trudno ustalić jednoznacznie, kiedy odbyło się pierwsze 
przedstawienie teatralne na terenie obecnych Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich. ‘Abd Allh ‘Abd al-Qādir w swojej pracy zatytułowanej Al-Ma-
sra˛ fī al-Imārāt (Teatr w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, 2004) po-

4 Por.: ‘Abd Allh ‘Abd al-Qādir, Al-Masra˛ fī al-Imārāt (Teatr w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich), aš-Šriqa 2004, s. 73; ‘Abd Allh a†-‡būr, Tārıẖ at-ta‘līm, http://
www.moe.gov.ae/Arabic/Pages/UaeEdu.aspx. A˛mad Ibn Dalmūk był twórcą wspomnianej 
szkoły al-Mdrasa al-A˛madiyya, zaś Mu˛ammad ‘Alī Zaynal założył w 1927 roku w Dubaju 
szkołę Madrsat al-Fallā˛. Obydwaj byli bogatymi kupcami i handlarzami pereł.

5 Na temat rozwoju szkolnictwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich najobszerniej 
pisze Mu˛ammad ˘asan al-˘arbī w książce zatytułowanej Ta†awwur at-t‘alīm fī dawlat 
al-Imārāt (Rozwój szkolnictwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich), Dubayy 1988. Liczne 
informacje dotyczące tej kwestii znajdują się także w pracy Mūzy ‰ubāš pt. At-Tanmiyya 
al-bašaryya fī dawlat al-Imārāt (Rozwój intelektualny w Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich), Abū ⁄aby 1996.

6 Por. Mu˛ammad al-̌Hizā‘ī, Tağārib masra˛iyya min al-Ba˛rayn (Teatralne doświad-
czenia z Bahrajnu), Bayrūt 2000, s. 5, oraz Al-Masra˛ fı al- ˇHalīğ (Teatr w Zatoce Perskiej), 
red. Yūsuf ‘Īdābī, aš-Šriqa 2003, s. 23.

7 Por. Al-Masra˛ fı al-̌Halīğ, s. 23.
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daje, że według jednego z pionierów ruchu teatralnego w Emiratach ‘Ubay-
da Ibn ∑andūla pierwszym przedstawieniem miała być wspólnie napisana 
sztuka pt. ‡awwil ‘umrak wa-išba‘ †amāša (Żyj długo i chwytaj chwilę), 
którą wystawiono w 1958 roku w Szardży w Klubie Omańskim – An-
-Nādī al-‘Umānī8. ‘Abd al-Qādir zaznacza równocześnie, że spotkał się 
z opinią, iż napisana w latach 1958–1959 sztuka Sul†āna Ibn Mu˛ammada 
al-Qāsimīego pt. Nihāyat ∑ahyūn (Koniec Syjonu) była pierwszym emi-
rackim przedstawieniem9. Natomiast ‘Abd Allh a†-‡abūr, autor książki 
Al-Masra˛ fī al-Imārāt: an-našā’a wa-at-ta†wīr (Teatr w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich: narodziny i rozwój, 1998) twierdzi, że pierwsza 
sztuka wystawiona w Emiratach to Ğābir ‘A±arāt al-Kirām (nazwa włas-
na), a jej premiera odbyła się w 1957 roku w Szardży we wspomnianej 
już szkole Al-Madrsa al-Qāsimiyya. Podobną informację podaje również 
Yūsuf ‘Īdābī w swojej pracy pt. An-Naßß al-masra˛ī fī al-Imārāt (Tekst 
teatralny w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, 2003)10. Tę samą kwestię 
stara się rozstrzygnąć Sul†ān Ibn Mu˛ammad al-Qāsimī w artykule Ayād 
baydā’ fī masīrat al-binā’ al-masra˛ī (Ci, którzy pomagali budować teatr), 
który ukazał się w roku 2004 na łamach pisma „Kawālīs”. Autor publikacji 
utrzymuje, że pierwszą sztuką zaprezentowaną w Emiratach był wystawio-
ny w ramach teatru szkolnego w 1955 roku utwór Ma˛mūda ‰anīma pt. 
Al-Murū’a al-muqni‘a (Przekonywająca rycerskość). Dramat ten znany jest 
również pod innym tytułem jako wspomniany już Ğābir ‘A±arāt al-Kirām. 
Na dowód wiarygodności tejże informacji Sul†ān Ibn Mu˛ammad al-
-Qāsimī prezentuje w piśmie zdjęcia wykonane w trakcie przedstawienia. 
Pokazują one jego samego w roli Ğābira, a także kilka innych osób wystę-
pujących w sztuce, z których część zaangażowała się później w działalność 
ruchu teatralnego. Są wśród nich między innymi Taryam ‘Umrān Taryam 
i Mu˛ammad ˘ammad aš-Šāmsī11. Opierając się zatem na dowodach ma-
terialnych, w tym przypadku fotografi ach, i zakładając poprawność ich da-
towania, możemy uznać, iż mimo często rozbieżnych informacji w istocie 
rok 1955 stanowi początek rzeczywistej aktywności ruchu teatralnego na 
obszarze obecnych Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

8 Podobną opinię wyraża ‘Abd Allh al-Manā‘ī w rozmowie z ⁄āfi rem Ğallūdem 
w artykule Ğuhūdina arsat qawā‘id matīna li-t-ta‘āmul ma‘ an-nußūß al-masra˛iyya al-
-mubdi’a (Stworzyliśmy solidne zasady pracy z oryginalnymi tekstami dramatycznymi), „Al-
-Bayān”, http://www.albayan.co.ae/albayan/culture/2000/issue45/haywar/1.htm, 19.11.2000.

9 Por. ‘Abd Allh ‘Abd al-Qādir, Al-Masra˛ fī…, s. 16. Utwór funkcjonuje także pod 
tytułem Wukal’ ∑ahyūn (Agenci Syjonu).

10 Por. An-Naßß al-masra˛ī fī al-Imārāt (Tekst teatralny w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich), red. Yūsuf ‘Īdābī, aš-Šriqa 2003, s. 55.

11 Por. Sul†ān Ibn Mu˛ammad al-Qāsimī, Ayād baydā’ fī masīrat al-binā’ al-masra˛ī 
(Ręce, które pomagały budować teatr), „Kawālīs”, nr 11, 2004, s. 9.
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W ślad za szkołą z Szardży – Al-Madrsa al-Qāsimiyya – poszły inne 
placówki oświatowe. W miarę swoich skromnych możliwości uczniowie 
pod kierunkiem pedagogów przygotowywali proste przedstawienia, które 
w wielu wypadkach również sami pisali. Własnym sumptem zdobywali 
także materiały potrzebne do wystawiania sztuk, których byli autorami. Pod 
opieką takich nauczycieli, jak: ̌Halīl ̆ ağar, Mu˛ammad ‘Abd Allh al-Fāris 
czy Mu˛ammad Diyāb al-Mūsà ze szkoły w Szardży uczniowie odkrywali 
tajniki nowej sztuki, która była równocześnie nieznanym dla nich wcześ-
niej sposobem wyrażania emocji i mówienia o otaczającym ich świecie12. 
Za pośrednictwem teatru szkolnego starano się poruszać najistotniejsze 
wówczas kwestie dotyczące zarówno życia społecznego, jak i polityki13. 
O tematyce i treści ówcześnie prezentowanych przedstawień dowiedzieć się 
możemy jedynie z relacji ich widzów lub uczestników, ponieważ z tamtego 
okresu zachowało się bardzo niewiele tekstów sztuk – wyłącznie w formie 
rękopisów. Poza tym nie były one tekstami dramatycznymi w pełnym tego 
słowa znaczeniu, a jedynie zapisem niezbyt rozbudowanych skeczy i mon-
taży słowno-muzycznych najczęściej wykonywanych w miejscowym dia-
lekcie. Między innymi z tego względu niezwykle trudno oceniać ich walory 
artystyczne.

Spośród sztuk prezentowanych w latach pięćdziesiątych w ramach te-
atru szkolnego największą popularność zdobył wspomniany już poetycki 
dramat egipskiego pisarza Ma˛mūda ‰anīma pt. Al-Murū’a al-muqni‘ 
(Przekonująca rycerskość). To religijne przedstawienie wykonywane było 
wówczas przez wiele grup w całych Emiratach pod zmienionym tytułem – 
Ğābir ‘A±arāt al-Kirām (nazwa własna). Niestety, mimo że była to pierw-
sza sztuka wystawiona w tym kraju, zachowało się na jej temat tylko kilka 
krótkich wzmianek. Współcześni emiraccy krytycy teatralni w swoich stu-
diach również niewiele miejsca poświęcają wspomnianemu przedstawie-
niu. Obecnie oprócz informacji o autorstwie i tematyce dramatu możemy 
dowiedzieć się jedynie, że w Szardży, w szkole Al-Madrsa al-Qāsimiyya 
został on zrealizowany pod kierunkiem jednego z tamtejszych nauczycieli 
Fāyza Abū an-Nu‘āğa14.

Teatr szkolny w Emiratach przede wszystkim dał impuls do dalszych 
poszukiwań oraz studiów tym, którzy zainteresowali się tą formą arty-
stycznego wyrazu. Po raz pierwszy teatr zaistniał w emirackiej szkole i, co 
istotne, mimo dosyć skromnych warunków w niej panujących, został en-

12 Por. ‘Abd Allh ‘Abd al-Qādir, Mad ˇhal li-dirsat trıˇh al-˛araka al-masra˛iyya fı 
dawlat al-Imrt (Wprowadzenie do studiów nad historią ruchu teatralnego w Emiratach), 
„Ar-Rūla”, nr 2, 1985, s. 49.

13 Por. ‘Abd Allh ‘Abd al-Qādir, Al-Masra˛ fī…, s. 24.
14 Por. Mu˛ammad Diyāb al-Mūsà, Bidāyāt wā‘ida wa-intilāqāt rāsǐha (Obiecujące 

i pewne początki), „Al-Masra˛”, nr 3, 2004, s. 6. Ten sam utwór jako jeden z pierwszych został 
wystawiony także w Kuwejcie pod koniec lat czterdziestych ubiegłego stulecia. 
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tuzjastycznie przyjęty przez miejscową młodzież. To spośród tej właśnie 
młodzieży zafascynowanej fenomenem teatru rekrutowali się jego później-
si orędownicy, aktorzy, reżyserzy i dramatopisarze.

Równocześnie w ramach szkolnej aktywności od połowy lat pięćdzie-
siątych zaczął powstawać w Emiratach ruch skautingowy. Bardzo szybko 
włączył się on w propagowanie amatorskiego teatru szkolnego. Już w trak-
cie pierwszych obozów skautingowych przedstawiano krótkie scenki oraz 
skecze15. Miały one pełnić rolę zarówno dydaktyczną, jak i rozrywkową. 
Przy tym, co najistotniejsze, mimo że w sposób bardzo ograniczony, to jed-
nak dawały one młodzieży okazję do zapoznania się z samym zjawiskiem 
teatralnej inscenizacji oraz aktywnego uczestniczenia w niej.

TEATR W KLUBACH MŁODZIEŻOWYCH

Bardzo szybko ruch teatralny zaczął funkcjonować także w różnego rodza-
ju klubach młodzieżowych, w których tworzono sekcje kulturalne. Jednym 
z pierwszych takich ośrodków w Emiratach był mający swoją siedzibę 
w Szardży An-Nādī al-‘Umānī (Klub Omański). W roku 1958 wystawio-
no tu sztukę zatytułowaną ‡awwil ‘umrak wa-išba‘ †amāša (Żyj długo 
i chwytaj chwilę). Tekst dramatu został napisany wspólnie przez człon-
ków amatorskiej grupy teatralnej, wśród których byli między innymi: ‘Abd 
Allh ‘Īlān, Mu˛ammad Rāšid al-Ğirwān, Sul†ān al-‘Awīs oraz ‘Ubayd Ibn 
∑andūl16. Grupa nie miała żadnego profesjonalnego opiekuna i wspólnymi 
siłami reżyserowała swoje przedstawienia. Niestety, trudno na temat tej in-
scenizacji powiedzieć coś więcej, oprócz tego że jej tematyka oscylowała 
wokół kwestii społecznych. Tekst dramatu nie zachował się i nie wiadomo, 
jaka dokładnie była jego treść. Podobnie zresztą rzecz ma się z wieloma in-
nymi sztukami, które powstawały i były prezentowane w latach pięćdzie-
siątych, sześćdziesiątych, siedemdziesiątych, a nawet osiemdziesiątych.

W roku 1959 w klubie Nādi aš-Ša‘b (Klub Ludowy) w Szardży wy-
stawiono dramat Sul†āna Ibn Mu˛ammada al-Qāsimīego zatytułowany 
Nihāyat ∑ahyūn (Koniec Syjonu, 1958–1959). Sztuka od początku funk-
cjonowała pod zmienionym nieco tytułem – Wukalā’ ∑ahyūn (Agenci Syjo-
nu). Fakt istnienia dwóch tytułów odnoszących się do tego samego utworu 
czasami mógł wprowadzać w błąd zainteresowanych dziejami teatru emi-
rackiego. Z tego względu w lutym 2002 roku przy okazji dwunastej edycji 
Teatralnych Dni Szardży (Ayym aš-Šriqa al-Masra˛iyya) autor drama-
tu ofi cjalnie skorygował powszechnie funkcjonujący tytuł, przywracając 
jego pierwotne brzmienie. Sam tekst sztuki zachował się jedynie w formie 

15 Por. As-Sīra al-masra˛iyya, red. Yūsuf ‘Īdābī, aš-Šāriqa 2006, s. 17.
16 Por. ‘Abd Allh ‘Abd al-Qdir, Mad ˇhal li-dirsat…, s. 50.
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rękopisu. Jednakże jej znaczenie jest szczególnie istotne dla historii emi-
rackiej sceny oraz pisarstwa dramatycznego w tym kraju. Nihāyat ∑ahyūn 
powstawał w latach 1958–1959 i uznawany jest za pierwszy oryginalny 
i samodzielnie napisany dramat emiracki17. Ma on polityczny charakter 
i wyraża ostrą krytykę pod adresem brytyjskich władz sprawujących ów-
cześnie kontrolę nad rejonem obecnych Zjednoczonych Emiratów Arab-
skich. Przedstawienie wywołało falę manifestacji i publicznych wystąpień 
przeciwko Brytyjczykom. Z sali klubu, gdzie wystawiano sztukę, widzo-
wie wyszli na ulicę z okrzykami. W wyniku zajść rezydujący w Dubaju 
przedstawiciel władz brytyjskich zażądał natychmiastowego zawieszenia 
wystawiania sztuki18.

Również w roku 1959 w dubajskim Nādī aš-Šabāb (Klub Młodzieży) 
zaprezentowano sztukę Al-Islām wa-at-ta‘āwun (Islam i współpraca); 
jej autorem i reżyserem zarazem był Ğuma‘a ‰arīb. Także i to politycz-
ne przedstawienie wywołało demonstracje przeciwko Brytyjczykom19. 
W skład grupy teatralnej, która zawiązała się przy Nādī aš-Šabāb w Du-
baju, wchodzili między innymi: ‰ānim ‘Ubayd ‰ubāš, Ba††ī Ibn Bašar, 
Ğuma‘a ‰arīb oraz Ibrāhīm Ğuma‘a. W okresie od końca lat pięćdziesią-
tych do początku siedemdziesiątych ci młodzi miłośnicy teatru zorganizo-
wali wiele przedstawień, spośród których najbardziej znane to napisane 
i wyreżyserowane przez Ğuma‘a ‰arība: Lu‘bat a†-†alāq (Zabawa w roz-
wód; data premiery nieznana) oraz ‰alā’ al-muhūr dahwara al-umūr (Wy-
sokie posagi skomplikowały sprawy, 1970).

W Szardży obok wspomnianej wcześniej grupy artystycznej istniał rów-
nież zespół teatralny przy Nādī aš-Ša‘b wa-al-‘Urūba (Klub Arabsko-Ludo-
wy). Założycielami zespołu byli ‘Abd Allh ‘Umrān Taryam oraz A˛mad 
an-Nawmān. Obydwaj pisali teksty przedstawień, reżyserowali oraz dobie-
rali aktorów. Członkami grupy byli ‘Abd Allh ‘Ali al-Mu†awwa‘, ‘Abd 
al-Mu˛sin ‘Abd Allh an-Nawmān, Nāßir Ibn A˛mad, ‘Abīd aš-Šāmsī, 
Mu˛ammad aš-Šāmsī, ⁄ā‘in Ğum‘a oraz Mu˛ammad ˘amdān. Do naj-
ważniejszych przedstawień zrealizowanch przez zespół należą: Ta‘addud 
az-zauğāt (Poligamia), Fidyat al-wa†an (Okup za ojczyznę) i Al-‰awwāṣ 
wa-an-nū̌hi≤a (Nurek i kapitan).

W ślad za klubami z Szardży i Dubaju poszły inne ośrodki. W Ras 
al-Chajma w Nādī ‘Umān (Klub Oman) prezentowano krótkie przedsta-
wienia satyryczne, spośród których najważniejsze to Ar-Ra∞ba (Pragnie-
nie, 1971) oraz Tītī tītī mi±l mā ru˛tī ğī’tī (Titi, Titi, jak poszłaś, tak i wró-
ciłaś) autorstwa Sa‘īda Abū Miyāna. Do grupy teatralnej w Nādī ‘Umān 

17 Opinię taką wyraża między innymi ‘Abd Allh ‘Abd al-Qādir, autor cytowanej publi-
kacji pt. Al-Masra˛ fī al-Imārāt. Por. ‘Abd Allh ‘Abd al-Qādir, Al-Masra˛ fī…, s. 16. Taką 
samą informację podaje Yūsuf ‘Īdbı w pracy zatytułowanej An-Naßß al-masra˛ī…, s. 55.

18 Por. ‘Abd Allh ‘Abd al-Qādir, Al-Masra˛ fī…, s. 24.
19 Ibid., s. 65.
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należeli: ˘ammad Sul†ān, Ğābir Na∞mūš, A˛mad ∏unaywāt, Ibrāhīm 
‰ānim, Ğuma‘a Sa‘d ˘abbūš oraz Sa‘īd Abū Miyān.

W Adżmanie przy klubie Nādī an-Naßr (Klub Zwycięstwo) powsta-
ła grupa teatralna, której członkami i założycielami byli między innymi: 
‘Aīd al-Farağ, Sul†ān aš-Šā‘ir, Sālim ‘Ubayd i A˛mad Yūsuf al-‘Ağmānī. 
Na początku lat sześćdziesiątych zespół przedstawił sztukę zatytułowaną 
Al-Ḥallāq wa-al-badawī (Fryzjer i beduin)20.

W Abu Zabi natomiast powstała grupa sceniczna działająca przy Nādī 
aš-Šur†a (Klub Policji). Jej członkami byli: Ğuma‘a al-˘alāwī, Mu˛ammad 
al-Ma†ū‘, ‘Abd Allh Sa‘īd i Mubārak Sālim. Zespół przedstawiał przede 
wszystkim rozbudowane skecze o treści humorystycznej21. Również w Abu 
Zabi działała grupa artystyczna przy an-Nādī al-Ahlī ar-Riyā∂ī (Narodowy 
Klub Sportowy). Założył ją w 1967 roku Mu˛ammad al-Ğināhī. Ten zespół 
także wystawiał wyłącznie satyryczno-komediowe skecze.

Cechą charakterystyczną działalności artystycznej prowadzonej przy 
klubach młodzieży było wielkie poczucie wspólnej odpowiedzialności 
za realizowane przedsięwzięcia. Często sztuki albo raczej rozbudowa-
ne skecze czy słowno-muzyczne montaże tworzono wspólnie. Podczas 
spotkań grup teatralnych wymyślano temat przedstawienia. Następnie 
komponowano dialogi, rozdzielano role i w ten niezwykle prosty, wręcz 
amatorski sposób budowano repertuar22. Aktorzy sami podejmowali się 
przygotowania sceny, dekoracji, kostiumów oraz oprawy muzycznej. Nie-
rzadko musieli dokonywać tego własnym sumptem, kierując się jedynie 
indywidualnym wyczuciem estetycznym oraz skromnymi możliwościami 
fi nansowymi. Inscenizacje odbywały się przy okazji świąt lub wieczorków 
artystycznych.

W epoce, gdy w Emiratach niewielu mogło sobie pozwolić na zakup 
radia, a później telewizorów, kluby spełniały bardzo istotną funkcję w ży-
ciu społecznym. Były miejscami spotkań, wymiany opinii, ale również or-
ganizowały rozrywkę, a jedną z nich stanowiły przedstawienia teatralne23. 
Działający przy klubach teatr stał się przestrzenią, w której na szerokim 
forum można było poruszać kwestie najbardziej istotne dla emirackiego 
społeczeństwa. O tym, jak wielka była siła oddziaływania przedstawień, 
świadczą żywiołowe reakcje publiczności po wystawieniu sztuk Nihāyat 
∑ahyūn oraz Al-Islām wa-at-ta‘āwun.

20 ‘Abd Allh ‘Abd al-Qādir, Mad ˇhal li-dirsat…, s. 51.
21 Ibid., s. 48.
22 Ibid., s. 30.
23 Podobnie jak w innych krajach arabskich, również w Emiratach istotną rolę w animacji 

życia intelektualnego i kulturalnego pełniły niektóre kawiarnie. Do takich należały między 
innymi w Szardży: Qahwat Murta∂à, Qahwat Šarbāz, w Dubaju: Maqhà Kliyūbātrā, Maqhà 
Raw∂at al-Wa†an, Qahwat an-Niyār, w Ras al-Chajma – Qahwat ˇHamsīn oraz w Al-Ajn – 
Qahwat an-Nāhī.
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Przeniesienie ruchu teatralnego ze szkół do klubów niezwykle go 
wzmocniło. Chociaż teatr szkolny posiadał kadrę pedagogiczną, która mog-
ła nadzorować i korygować poczynania miłośników sceny, był on ogra-
niczony zarówno repertuarowo, jak i personalnie. Nie wszystkie tematy 
można było podejmować w ramach aktywności szkolnej. Przedstawie-
nia pełniły tu głównie rolę dydaktyczną, moralizatorską. Stąd sztuki, ja-
kie dobierano lub pisano dla teatru szkolnego, były przeważnie utworami 
politycznie neutralnymi. Należy przy tym pamiętać, iż niezaprzeczalnym 
ich atutem pozostawało jednak to, że pod względem formalnym były one 
poprawnymi tekstami dramatycznymi i stanowiły swego rodzaju wzorzec 
gatunkowy. Jednakże aktorzy biorący udział w przedstawieniach musieli 
obowiązkowo rekrutować się spośród uczniów danej szkoły, co niekiedy 
ograniczało możliwości inscenizatorskie. Zatem pojawienie się grup tea-
tralnych w klubach dało im i ich członkom przede wszystkim dużo wię-
cej niezależności oraz swobody. Mimo to młodzieńczy zapał i artystyczne 
aspiracje nie wystarczyły, by osiągnąć zadowalający poziom wystawia-
nych sztuk. Dosyć szybko okazało się, jak bardzo brakuje w Emiratach 
profesjonalnych aktorów, reżyserów, a zwłaszcza wykwalifi kowanych 
instruktorów, zdolnych poprowadzić ten młody i nieco żywiołowy ruch 
teatralny w konkretnym kierunku.

W◊€IQ AS-SAMAR◊’ˆ

Dwudziestego drugiego kwietnia 1963 roku przybył do Dubaju Irakijczyk 
Wā±iq as-Sāmarā’ī. W Bagdadzie był on członkiem zespołu teatralnego 
i tam zetknął się z egipskim artystą, niejakim ‘A†iyyą. Człowiek ten przy-
był do Iraku w latach czterdziestych, mając wieloletnie doświadczenie pra-
cy w różnych teatrach z artystami takimi jak chociażby Salāma Hiğāzī24. 
‘A†iyya zaproponował młodym Irakijczykom stworzenie zespołu scenicz-
nego, który dawałby przedstawienia w arabskich krajach Zatoki Perskiej. 
Oprócz wystawiania sztuk zadaniem grupy miało być również szeroko po-
jęte propagowanie ruchu teatralnego poprzez wykłady i spotkania z mło-
dzieżą. Tym pomysłem zainteresował się Wā±iq as-Sāmarā’ī i nie czekając 
na decyzję przyjaciół, sam postanowił udać się do Emiratów25. Po przyby-

24 Salāma Hiğāzī (1852–1917) – aktor, piosenkarz, jeden z twórców teatru muzycznego 
w Egipcie.

25 Por. An-Naṣṣ al-masra˛ı…, s. 72. W zamieszczonym w pracy wywiadzie, jaki prze-
prowadził z Wātiqiem as-Sāmarā’īm Mu˛ammad al-‘Ābidīn, artysta nie uzasadnia, czym się 
kierował, wybierając właśnie Dubaj jako cel swojej misji. Obszerna rozmowa z Wā±iqiem 
as-Sāmarā’īm została również opublikowana w gazecie „Al-Ha̱līğ”, 6.07.1981, a kolejny prze-
druk ukazał się w 2002 roku w drugim numerze emirackiego pisma teatralnego „Al-Masra˛”.
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ciu do Dubaju przez kilkanaście dni spotykał się w kawiarniach z miejsco-
wą młodzieżą, wyjaśniając cel swojej misji. Kiedy zdał sobie sprawę, że nie 
może tam liczyć na pozytywne przyjęcie, postanowił udać się do Szardży. 
Jedenastego maja po dotarciu na miejsce as-Sāmarā’ī wynajął mieszkanie 
z zamiarem organizowania tam prób swojego przyszłego zespołu. Dosyć 
szybko nawiązał kontakt z młodzieżą zainteresowaną celem jego misji. 
Wśród niej byli między innymi Mu˛ammad ∑afar oraz jego brat ‘Abd ar-
-Ra˛man. Pierwsze spotkania odbywały się w kawiarni, gdzie artysta opo-
wiadał o teatrze, jego historii w Europie i krajach arabskich. Po niedługim 
czasie zorganizowano zebranie w klubie Nādī aš-Ša‘b (Klub Ludowy), 
podczas którego dyskutowano kwestię możliwości utworzenia grupy arty-
stycznej, a nawet wzniesienia budynku teatralnego. Obecny na spotkaniu 
szejk ∑aqr al-Qāsimī, brat stryjeczny szejka Sul†āna al-Qāsimīego, widząc 
zainteresowanie młodzieży, zaangażował się osobiście w projekt, obiecując 
przy tym pomoc materialną. Pomysł wzniesienia pierwszego teatru w Emi-
ratach zaczęto realizować 22 czerwca 1963 roku, kiedy to przystąpiono do 
prac budowlanych26. Równocześnie as-Sāmarā’ī wraz z zespołem przygo-
towywał sztukę, która miała być wystawiona z okazji otwarcia budynku 
teatralnego. Artysta w pełni zdawał sobie sprawę, jak bardzo istotne będzie 
przyjęcie przez widownię tej pierwszej inscenizacji. Dlatego postanowił 
sam napisać prostą i przejrzystą w odbiorze sztukę, która nosiła tytuł Min 
ağl waladī (Ze względu na mojego syna, 1963). Oprócz zadań aktorskich 
na członkach zespołu spoczywał jeszcze dodatkowy obowiązek. Każdy 
z nich został przydzielony do poszczególnych sekcji odpowiedzialnych za 
przygotowanie dekoracji, kostiumów oraz sali dla widowni. Dziewiętna-
stego sierpnia 1963 roku ofi cjalnie otwarto w Szardży budynek teatru. Na 
przedstawienie inaugurujące tę uroczystość obok licznej widowni przybył 
Sul†ān al-Qāsimī. Przed rozpoczęciem inscenizacji wygłosił przemówie-
nie, w którym dziękował za zaangażowanie młodzieży w działalność kul-
turalną oraz podkreślał znaczenie sztuki i teatru w życiu społecznym27. 
Przedstawienie zostało bardzo ciepło przyjęte i już we wrześniu tego sa-
mego roku zespół wystawił kolejny dramat zatytułowany Al-‘Adāla (Spra-
wiedliwość, 1963). Ta sztuka również cieszyła się wielkim zainteresowa-
niem widzów. Sukcesy as-Sāmarā’īego sprawiły, że został on poproszony 
przez szejka al-Maktūma Ibn Rāšida o zorganizowanie grupy teatralnej 
przy klubie Nādī aš-Šabāb (Klub Młodzieży) w Dubaju28. W skład zespo-
łu wchodzili między innymi: A˛mad Sāli˛ al- ˇHa†īb, Ğuma‘a ‰arīb, ‘Abd 

26 Por. An-Naṣṣ al-masra˛ı…, s. 75. Budynek usytuowano obok klubu Nādī aš-Ša‘b (Klub 
Ludowy) w Szardży. Do pracy przy budowie obok samego as-Sāmarā’īego i działającej w klu-
bie młodzieży zaangażowali się również nieodpłatnie arabscy robotnicy wykonujący w Szar-
dży zlecenie dla fi rmy Itti˛ād al-Muqāwilīn al-‘Arab (Związek Kontraktorów Arabskich).

27 Ibid., s. 76.
28 Szejk al-Maktūm Ibn Rāšid był ówcześnie emirem Dubaju.
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Allh Biľhayr, A˛mad al-‘Asīmī, ‘Abd ar-Ra˛man al-Fāris, Rabī‘ ˇHalīfa, 
Ba††ī Ibn Bašar oraz Sālim A˛mad. Trzynastego grudnia w Dubaju odbyła 
się premiera sztuki zatytułowanej Sāma˛īnī (Wybacz mi, 1963) autorstwa 
Wā±iqa as-Sāmarā’īego29. Przedstawienie to odniosło ogromny sukces, 
a wsparcie, jakie otrzymała grupa sceniczna przy Nādī aš-Šabāb ze stro-
ny władz lokalnych, znacznie wzmocniło miejscowy ruch teatralny. Kilka 
miesięcy później zespół aktorów wraz z rozbudowaną sekcją muzyczną 
liczył już siedemdziesiąt osób. Po krótkim pobycie Wā±iqa as-Sāmarā’īego 
w Katarze rozpoczęto przygotowania do wystawienia kolejnej sztuki30. 
Tym razem miał to być dramat historyczny zatytułowany ˇHālid Ibn al-
-Walīd (nazwa własna). W tym celu wynajęto dach dubajskiego hotelu Ša†† 
al-‘Arab, gdzie organizowano próby i przedstawienia. Niedługo po pre-
mierze zespół wystawił tę samą sztukę w Ras al-Chajma. Wśród widowni 
i zaproszonych gości był także emir Ras al-Chajma szejk ∑aqr.

W 1969 roku istniejąca przy klubie Nādī al-Fallā˛ ar-Riyādī (Sporto-
wy Klub Rolnika) w Abu Zabi grupa teatralna rozpoczęła przygotowania 
do inscenizacji sztuki ‡abīb fī al-qarn al-‘ašrīn (Lekarz w XX wieku, 
1969)31. Autorem dramatu był Wā±iq as-Sāmarā’ī i on również za namo-
wą Ğum‘a al-˘alāwīego zgodził się pokierować pracą zespołu. Premie-
ra przedstawienia odbyła się z okazji święta zakończenia ramadanu ‘Aid 
al-Fi†r. Uczestniczyli w niej emir Abu Zabi szejk Zayd oraz wielu innych 
zaproszonych na tę okoliczność gości. Na prośbę widowni po dwóch 
miesiącach sztukę zaprezentowano ponownie. Wkrótce aktorzy wyna-
jęli własny lokal i w ten sposób powstał w Abu Zabi niezależny zespół 
pod nazwą Firqat Abū ⁄abī li-t-Tam±īl wa-al-Funūn aš-Ša‘biyya (Zespół 
Teatralno-Ludowy w Abu Zabi). Pierwszą sztuką, jaką zrealizowała gru-
pa, był napisany w dialekcie dramat Mu††awwi‘ ˇhamīs (Marabut oszust, 
1969). Przedstawienie, jako pierwsze w historii sceny emirackiej, zostało 
zarejestrowane przez miejscową telewizję w 1969 roku32. Następnie zespół 
zrealizował dwa słuchowiska radiowe autorstwa Wā±iqa as-Sāmarā’īego33. 
Niestety, grupa niedługo później zawiesiła działalność głównie z powodu 
trudności fi nansowych. Również as-Sāmarā’ī, mając poczucie wypełnienia 
swojej misji, porzucił działalność teatralną i poświęcił się pracy we włas-
nej fi rmie.

29 Por. An-Naṣṣ al-masra˛ı…, s. 78.
30 Wā±iq as-Sāmarā’ī przebywał w Katarze trzy miesiące, gdzie z zespołem teatralnym 

działającym przy klubie Nādī al-Ğazīra (Klub Wyspa) przygotowywał inscenizację sztuki 
Min ağl waladī (Ze względu na mojego syna, 1963).

31 Sztuka ‡abīb fī al-qarn al-‘ašrīn była pierwszym tekstem dramatycznym, który Wā±iq 
as-Sāmarā’ī napisał w miejscowym dialekcie.

32 Por. An-Naßß al-masra˛ı…, s. 80. Pierwszy oddział telewizji w Abu Zabi powstał 
w 1968 roku.

33 Rozgłośnia radiowa w Abu Zabi powstała w 1969 roku.
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Nie sposób przecenić roli, jaką odegrał w historii ruchu teatralnego 
w Emiratach przybywający z Iraku Wā±iq as-Sāmarā’ī. Przede wszystkim 
był on człowiekiem, który mając gruntowne wykształcenie i merytorycz-
ną wiedzę w dziedzinie teatru, posiadał także bogate doświadczenie pracy 
artystycznej. Ponadto kierowało nim silne oraz szczere pragnienie popu-
laryzacji sztuki scenicznej. Te czynniki głównie sprawiły, że odniósł on 
wielki sukces. Można spotkać się z opinią, że teatr w Emiratach pojawił się 
tak naprawdę w momencie, gdy rozpoczął tam działalność as-Sāmarā’ī34. 
Chociaż powyższe przekonanie niesprawiedliwie spycha na margines do-
konania teatru szkolnego i osiągnięcia zespołów scenicznych działających 
przy klubach młodzieży, równocześnie pokazuje, jak istotny był wpływ 
irackiego artysty na kształtowanie się emirackiej sceny.

As-Sāmarā’ī wniósł do amatorskiego i spontanicznego ruchu artystycz-
nego ducha profesjonalizmu. Polegał on przede wszystkim na nieustannym 
doskonaleniu własnego warsztatu scenicznego i rzetelnym przygotowaniu 
przedstawienia, w którym równą wagę przykładano do wszystkich jego ele-
mentów. Istotne stały się już nie tylko tekst, gra aktora i jego charakteryza-
cja, ale również dekoracja sceny, oświetlenie, oprawa muzyczna oraz właś-
ciwe rozmieszczenie miejsc na widowni. W efekcie powstawał prawdziwie 
wielowarstwowy przekaz, który miał siłę rzeczywistego oddziaływania. 
Nowa, pełniejsza jakość teatru, jaką zaproponował i tworzył as-Sāmarā’ī, 
przyczyniła się do ogromnej popularyzacji tej sztuki. Od samego początku 
artysta w pełni zdawał sobie sprawę z tego, jak ważny jest dobór repertu-
aru prezentowanego przez jego zespoły. Stąd pomysł, aby samemu pisać 
przejrzyste teksty, które tematyką nawiązywały do sytuacji społeczno-poli-
tycznej w Emiratach. W wielu wypadkach odwoływał się też do wydarzeń 
z historii świata muzułmańskiego i religii, wyrażając w swoich dramatach 
afi rmację tradycyjnych wartości. Tak było chociażby w przypadku sztuki 
Ȟālid Ibn al-Walīd. As-Sāmarā’ī nie stronił też od ogólnoarabskich tema-
tów politycznych. Kwestię palestyńską podejmuje dramat Al-Qadīyya al-
-fi las†īniyya (Sprawa palestyńska). Niestety, żadna z jego sztuk nie została 
opublikowana. O ich treści można dowiedzieć się jedynie pobieżnie z rela-
cji widzów lub ówczesnych współpracowników artysty.

34 Por. Azmat al-masra˛ al-imrtı naqdiyya i‘lmiyya (Kryzys teatru emirackiego w prze-
strzeni krytyki oraz informacji), „Al-Bayn”, 15.02.2003, s. 8.
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ARABSCY ARTYŚCI W EMIRACKIM RUCHU 
TEATRALNYM

Oprócz artystycznego przełomu, jaki zainicjował w emirackim teatrze 
Wā±iq as-Sāmarā’ī, jego postać otwiera równocześnie długą listę nazwisk 
arabskich aktorów i reżyserów, którzy w różnych okresach przyjeżdżali po 
to, by wspierać narodową scenę. W roku 1971 powstało niezależne państwo 
pod nazwą Zjednoczone Emiraty Arabskie. Nowo utworzone Ministerstwo 
Kultury i Informacji (Wizrat a±-€aqfa wa-al-I‘lm) szybko wzięło pod 
opiekę ruch teatralny. Ambicją zarówno jego działaczy, jak i urzędników 
ministerstwa było utworzenie stabilnych struktur organizacyjnych, które 
swoim zasięgiem objęłyby cały kraj. Co najważniejsze teatr został uznany 
za jeden z głównych nośników kultury w państwie, uzyskując w ten sposób 
nie tylko przychylność władz, ale i bardzo dużą swobodę działania35.

Mimo pomocy rządu poważnych braków kadrowych nie rekompen-
sował ani zapał działaczy ruchu teatralnego, ani ich aspiracje. Wkrótce 
okazało się, że najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy 
doświadczonych arabskich reżyserów i organizatorów sceny.

W roku 1972 na zaproszenie Ministerstwa Kultury i Informacji przy-
jechał do Emiratów Egipcjanin Zakī ‡ulaymāt36. Jego zadaniem było za-
poznanie się z ówczesną sytuacją teatru emirackiego, a następnie opra-
cowanie całościowego, wielostronnego programu dotyczącego kierunków 
rozwoju artystycznego miejscowej sceny. W swoim raporcie przedstawio-
nym ministerstwu ‡ulaymāt, oprócz nakreślenia ambitnych planów ewo-
lucji teatru, wiele miejsca poświęcił także strukturom administracyjnym, 
które miałyby w przyszłości zajmować się kwestiami organizacyjnymi, 
prawnymi i fi nansowymi związanymi z właściwym funkcjonowaniem tej 
dziedziny sztuki37. Projekt ‡ulaymāta zakładał bardzo dynamiczne zmia-
ny w amatorskim jeszcze wtedy ruchu artystycznym, wymagając przy 
tym ogromnego zaangażowania kadrowego, administracyjnego, a przede 
wszystkim fi nansowego. Raport ‡ulaymāta obejmował cztery przestrzenie 
ruchu teatralnego. Najistotniejszą z nich była przestrzeń artysty, ukształ-
towanego profesjonalnie pod względem warsztatu i świadomego swojej 
roli w szybko rozwijającym się ekonomicznie państwie, gdzie przemiany 
społeczne i kulturowe zachodzą w błyskawicznym tempie. Drugim co do 
znaczenia wymiarem rzeczywistości teatru była zręcznie kierowana ad-

35 Por. ‘Abd Allh ‘Abd al-Qādir, Al-Masra˛ fī…, s. 72.
36 Zakī ‡ulaymāt (1894–1982) – egipski dramaturg, reżyser i aktor, współzałożyciel 

Ma‘had Fann at-Tam±īl al-‘Arabī (Arabski Instytut Sztuki Aktorskiej).
37 Por. ‘Abd Allh ‘Abd al-Qādir, Al-Masra˛ fī al-Imārāt bayna at-ta†awwur az-zamanī 

wa-tağalliyt al-wqi‘ (Teatr w Emiratach. Ewolucja w czasie a rzeczywistość), http://www.
mafhoum.com/press2/70C31.htm, 24.07.2008.
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ministracja z zapleczem odpowiednio wyposażonych budynków oraz sal 
teatralnych. Przestrzeń kolejna, bez której sztuka sceniczna nie może ist-
nieć, to widownia. ‡ulaymāt postulował stopniową edukację publiczności 
poprzez gradację trudności prezentowanych spektakli od lekkich komedii 
i fars poprzez sztuki społeczno-polityczne aż do przedstawień o tematyce 
fi lozofi cznej realizowanych w ramach teatru absurdu. Na końcu raportu 
pojawił się ostatni wymiar ruchu teatralnego, a była to praca z młodzieżą. 
Dla ‡ulaymāta teatr szkolny stanowił niejako bazę i przedmiot szczególnej 
troski władz. Edukacja teatralna najmłodszych pokoleń miała zaowocować 
w przyszłości społeczeństwem, któremu scena nie tylko jest bliska, ale sta-
je się dla niego miejscem otwartej, w pełni świadomej debaty38.

W rzeczywistości młodego państwa, które musiało stawiać czoło licz-
nym problemom, głównie przyczyny fi nansowe oraz organizacyjne spra-
wiły, iż projekt ‡ulaymāta, choć niezwykle śmiały, nie przystawał do ów-
czesnych emirackich realiów i nie został wprowadzony w życie.

Od lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia do Emiratów przybywało 
wielu arabskich reżyserów i aktorów bądź to na zaproszenie Ministerstwa 
Kultury, bądź indywidualnie, by podjąć współpracę z jednym z zespołów 
scenicznych. Nie sposób wymienić nazwiska wszystkich tych postaci, któ-
re na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat gościły w Emiratach, jednakże 
kilka z nich odcisnęło tak bardzo wyraźny ślad w dziejach sceny tego kra-
ju, że niemożliwe byłoby mówienie o teatrze emirackim bez ich chociażby 
tylko wspomnienia. Niewątpliwie największym wydarzeniem od czasów 
artystycznej działalności Wā±iqa as-Sāmarā’īego było przybycie w 1978 
roku do Szardży na zaproszenie Ministerstwa Kultury kuwejckiego artysty 
∑aqra ar-Rašūda39. Temu uznanemu już wówczas aktorowi, dramaturgowi, 
a przede wszystkim reżyserowi powierzona została misja zorganizowania 
profesjonalnych struktur teatru emirackiego. Jednocześnie ar-Rašūd miał 
czuwać nad kierunkami rozwoju miejscowej sceny oraz jej poziomem arty-
stycznym. Niestety, po ośmiu miesiącach wytężonej pracy misja ar-Rašūda 
została tragicznie przerwana. Artysta zginął w wypadku 24 grudnia 1978 
roku. Mimo krótkiego pobytu w Szardży jednym z największych osiągnięć 
ar-Rašūda było nawiązanie bezpośredniego kontaktu z liczną grupą mło-
dych ludzi – członków amatorskich zespołów, którzy tak naprawdę two-
rzyli emiracki teatr. Ten interpersonalny kontakt przyniósł nieoczekiwanie 
wielkie efekty. Osobowość artystyczna ar-Rašūda pozostawiła bardzo silny 
ślad na twórczości i dokonaniach wielu przyszłych znaczących emirackich 
reżyserów oraz aktorów.

38 Por. ‘Ādil ̌Hizm, As-Sitra wa-aqni‘a (Kurtyna i maski), aš-Šriqa 2003, s. 15.
39 ∑aqr ar-Rašūd (1941–1978) – kuwejcki dramaturg i reżyser, współzałożyciel Firqat 

Masra al-H̱alīğ al-‘Arabī (Zespół Teatru Zatoki Perskiej).
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Działalność ar-Rašūda rozciągnięta była na kilka płaszczyzn. Po pierw-
sze spotykał się on z młodzieżą, organizując wykłady oraz pogadanki na 
temat teatru. Współpracował z grupami scenicznymi, asystując przy reży-
serii przedstawień. Poza tym starał się tworzyć struktury administracyjne 
teatru, które pozwalałyby na koordynację pracy scenicznej w ramach jedne-
go wspólnego artystycznego projektu obejmującego swym zasięgiem cały 
kraj. Ar-Rašūd zdawał sobie świetnie sprawę z tego, że nawet najbardziej 
żywiołowy i ambitny ruch artystyczny w dalszej perspektywie nie może 
istnieć bez odpowiednich środków fi nansowych. Dlatego postulował przy-
znanie przez rząd i ministerstwo rocznego budżetu przeznaczonego wyłącz-
nie na cele związane z teatrem oraz funkcjonowaniem zespołów. Jednolita 
polityka czy też strategia rozwoju emirackiej sceny miały być realizowane 
według niego poprzez współdziałanie elementów administracyjnych z arty-
stycznymi. Ar-Rašūd, mając za sobą doświadczenie pracy w Kuwejcie, wie-
dział dobrze, że profesjonalny teatr nie może istnieć w dzisiejszym świecie 
bez dwóch niezawodnie funkcjonujących elementów: świetnego zespołu 
scenicznego oraz właściwej administracji. Pierwszy element tej struktury 
wiązać się ma wyłącznie z działalnością artystyczną, natomiast zadaniem 
drugiego jest zajmowanie się szeroko pojętymi kwestiami organizacyjnymi 
ze szczególnym uwzględnieniem spraw fi nansowych40. Ar-Rašūd do reali-
zowania swojej misji zaangażował też irackiego artystę Ibrāhīma Ğalāla, 
który po jego śmierci pozostawał jeszcze przez pewien okres w Emira-
tach, najwięcej energii poświęcając teatrowi szkolnemu41. Jeden z twórców 
Teatru Narodowego w Szardży, aktor, dramaturg i reżyser ‘Abd Allh al-
-Manā‘ī w rozmowie opublikowanej w gazecie „Al-Bayān” powiedział na 
temat kuwejckiego artysty: „Nie mogę nie pamiętać o tym, co zawdzięczam 
zmarłemu ar-Rašūdowi, który mnie popchnął i pokierował, otwierając prze-
de mną drogę możliwości zdobycia doświadczenia. On sam był szkołą tea-
tru. Sprawił, że widzieliśmy nasze postępy i tworzyliśmy teatr przyszłości. 
(...) Był niezwykle zorganizowany. Działał w sposób metodyczny. Bardzo 
na mnie wpłynął i poprzez niego odkryłem to, z istnienia czego wcześniej 
nie zdawałem sobie sprawy”42.

Kontynuatorem ar-Rašūda i Ğalāla był w kolejnych latach kuwejcki 
reżyser Fu’ād aš-Ša††ī43. Artysta zasadniczo podjął przerwane dzieło po-
przedników, opierając swoje wysiłki na ściśle naukowych podstawach. 
Jego koncepcja sceny wykraczała daleko poza obszar świata arabskiego. 
Aš-Ša††ī korzystał z dorobku i doświadczenia światowego teatru i propo-

40 Por. ‘Abd Allh ‘Abd al-Qādir, Al-Masra˛ fī al-Imārāt bayna at-ta†awwur…
41 Ibrāhīm Ğalāl (1921–1991) – iracki aktor, reżyser teatralny i telewizyjny. Założyciel 

Ma‘had Baġdād li-l-Masra at-Tağrībī (Instytut Teatru Eksperymentalnego w Bagdadzie).
42 ‘Abd Allh al-Manā‘ī, za: ⁄āfi r Ğallūd, Ğuhūdina arsat...
43 Fu’ād aš-Ša††ī – kuwejcki reżyser teatralny i telewizyjny, dyrektor grupy artystycznej 

Al-Masra al-‘Arabī (Teatr Arabski) w Kuwejcie.
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nował tworzenie ambitnej sceny na podstawie silnych teoretycznych fun-
damentów. Co istotne, po powrocie do rodzinnego kraju artysta pozostawał 
w ścisłym kontakcie z przedstawicielami emirackiego ruchu teatralnego, 
służąc pomocą oraz radą.

Bardzo ważną postacią, która wpłynęła znacząco na kształt sce-
ny teatralnej Zjednoczonych Emiratów Arabskich, był tunezyjski reży-
ser al-Munßīf as-Suwaysī. Jego obecność w Emiratach wiąże się przede 
wszystkim z okresem szczególnie licznych i intensywnych warsztatów pra-
cy artystycznej organizowanych w całym kraju przy fi nansowym wsparciu 
Ministerstwa Kultury. W ramach projektu kursów teoretycznych i prak-
tycznych, które odbywały się na początku lat osiemdziesiątych ubieg-
łego stulecia, as-Suwaysīego wspierała liczna grupa arabskich reżyserów. 
Należeli do niej między innymi: Yahyà al-Hāğğ, Fārūq Awhān, Mu˛sin 
Mu˛ammad, Fat˛ī Diyāb i ‘Abd al-Karīm ‘Awd. Celem as-Suwaysīego, 
który koordynował wszystkie te przedsięwzięcia, było wykształcenie elity 
emirackiej młodzieży działającej w miejscowym ruchu teatralnym. To ona, 
zdobywając praktyczne umiejętności podparte wiedzą teoretyczną, miała 
w przyszłości nadawać kształt artystycznej scenie własnego kraju.

Następcą as-Suwaysīego był iracki reżyser Ğawād al-Asadī. On także 
uważał, że najlepszym sposobem rozwijania teatralnych ambicji i aspira-
cji młodzieży emirackiej jest organizowanie warsztatów oraz kursów pro-
wadzonych przez profesjonalistów. Obok tego al-Asadī sam zaangażował 
się w działalność reżyserską, nawiązując bliską współpracę z wieloma ze-
społami, a szczególnie z Teatrem Narodowym w Szardży. Artysta zwracał 
uwagę na konieczność wsłuchania się w to, czym żyje społeczeństwo emi-
rackie. Według niego głos teatru musi być przede wszystkim zrozumia-
ły. Reżyser natomiast to człowiek potrafi ący nawiązać rzeczywisty dialog 
z widzem poprzez wystawiany tekst44.

Do Emiratów nieustannie przybywali nowi artyści, by wspierać miej-
scowy ruch teatralny. Wśród nich byli między innymi: ‘Abd Allh ‘Abd 
al-Qādir, al-Munğī Ibn Ibrāhīm, ̌Halīfa al-‘Arīfī, ̆ usayn Muslim, Ma˛mūd 
Abū al-‘Abbās, Qāsim Mu˛ammad. Część z wymienionych postaci, jak na 
przykład Irakijczyk ‘Abd Allh ‘Abd al-Qādir, na stałe związała się z miej-
scową sceną. Pozostali z różną częstotliwością angażowali się w nowe pro-
jekty artystyczne w Emiratach.

44 Por. ⁄āfi r Ğallūd, Ğuhūdina arsat…
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ZESPOŁY TEATRALNE

Od początku lat siedemdziesiątych w ramach polityki dynamizowania życia 
kulturalnego w kraju Ministerstwo Kultury i Informacji (Wizrat a±-€aqfa 
wa-al-I‘lm) zachęcało do tworzenia zespołów scenicznych. Były one ofi -
cjalnie rejestrowane w Ministerstwie Pracy i Spraw Społecznych (Wizrat 
al-‘Amal wa-aš-Šu’ūn al-Iğtim‘iyya). Nadawano im status prawny sto-
warzyszeń publicznych i jako takie na podstawie Tymczasowej Konstytu-
cji Zjednoczonych Emiratów Arabskich ustanowionej 18 lipca 1971 roku 
otrzymywały dotację państwową. Roczny budżet ofi cjalnie zarejestrowanej 
grupy teatralnej wynosił początkowo około 150 tysięcy dirhamów. W na-
stępnych latach został on zmniejszony i wahał się od 100 do 120 tysięcy 
dihamów. Wysokość dotacji miała być uzależniona od aktywności zespołu, 
jednakże w praktyce jednakową sumę otrzymywały wszystkie teatry bez 
względu na to, jak wiele spektakli wystawiały. W większości wypadków 
zespoły dostawały pieniądze ze znacznym opóźnieniem wynoszącym dwa 
lub trzy lata. To w dużym stopniu utrudniało pracę lub czasami ją zupełnie 
paraliżowało. Wydział do spraw Teatru (Qism li-l-Masra˛), który powstał 
na początku lat siedemdziesiątych przy Ministerstwie Kultury, zajmował 
się także organizacją kursów, warsztatów artystycznych oraz dostarczał re-
gularnie niezbędnego wyposażenia technicznego dla sal teatralnych.

Zespoły sceniczne, które rozpoczynały działalność, w tym okresie 
funkcjonowały w ramach różnych struktur organizacyjnych. Część z nich 
powstawała przy klubach młodzieży lub działała w obrębie stowarzyszeń 
kulturalnych, na przykład stowarzyszeń folklorystycznych, uznając ich 
zwierzchność administracyjną. Inne podlegały bezpośrednio Ministerstwu 
Kultury. Z kolei grupy niezależne zgodnie z zaleceniami władz ministe-
rialnych same wybierały swoje kierownictwa, które stanowiły organ za-
rządzający i reprezentujący. Po ofi cjalnym uznaniu i zatwierdzeniu przez 
ministerstwo konstytuowała się rada zarządzająca. W jej skład wchodziło 
nie więcej niż siedmiu członków. Zadaniem rady było głównie tworzenie 
programu działania zespołu. Poza tym wyznaczała ona konkretne zadania 
oraz określała kompetencje wszystkich swoich członków.

Zasadniczo dwa czynniki popychały młodych ludzi do tworzenia grup 
scenicznych. Pierwszym było pragnienie kontynuacji przygody z teatrem, 
którą rozpoczęli w szkole lub działając w ruchu skautingowym, w sposób 
bardziej profesjonalny. Czynnikiem drugim i zdecydowanie ważniejszym 
było rzeczywiste zafascynowanie teatrem. Dla wielu ta forma sztuki sta-
ła się czymś więcej niż tylko obiektem młodzieńczego zainteresowania. 
Ze sceną wiązali swoją przyszłość i ona była dla nich urzeczywistnieniem 
ambicji artystycznych. To sprawiło, że potrafi li pokonać wszystkie trud-
ności organizacyjne, fi nansowe, personalne i stopniowo zaczęli tworzyć 
nową jakość w bardzo aktywnym ruchu artystycznym.
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Na przestrzeni lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych praktycznie we 
wszystkich emiratach powstawały grupy teatralne, nie wszystkie sprostały 
jednak problemom fi nansowym oraz administracyjnym, jakim szybko mu-
siały stawić czoło. Wiele z nich nie zdołało przetrwać w warunkach silnej 
konkurencji na rynku rozrywkowym i kulturalnym. Jednakże działalność 
każdej grupy bez względu na jej dorobek stanowi wyraźny znak aktywno-
ści emirackiego ruchu teatralnego.

Od samego początku ośrodkami najbardziej zaangażowanymi w dzia-
łalność teatralną były: Abu Zabi, Szardża, Dubaj, Al-Fudżajra, Adżman 
oraz Khor Fakkan.

W Abu Zabi w latach siedemdziesiątych powstały Masra˛ al-Itti˛ād (Teatr 
Zjednoczenie) oraz Masra˛ al-Imārāt al-Qawmī (Emiracki Teatr Narodowy).

Masra˛ al-Itti˛ād uważany jest za jedną z pierwszych grup scenicznych, 
jakie powstały w Emiratach. Zespół został założony na początku lat sie-
demdziesiątych z inicjatywy Ğum‘a al-˘alāwīego i ofi cjalnie zatwierdzony 
przez Ministerstwo Kultury i Informacji w 1978 roku. Początkowo człon-
kowie grupy działali w zespole Firqat Masra˛ aš-Šur†a (Zespół Teatru Po-
licji), dopiero później utworzyli nową formację artystyczną. W roku 1982 
Ğum‘a al-˘alāwī porzucił grupę, co odbiło się znacząco na jej działalno-
ści. W okresie od 1982 roku do początku lat dziewięćdziesiątych, głównie 
z powodu problemów kadrowych, zespół praktycznie zawiesił działalność. 
Pierwszą sztuką, jaką wystawili artyści skupieni wokół Teatru Zjednocze-
nie, był dramat Al-Fa’r (Mysz) autorstwa ‘Awāda Naßr Allha, w reżyserii 
Murāda Kāmila. Premiera odbyła się już w roku 1970.

Nieco później, bo w 1978 roku, z inicjatywy ∑aqra ar-Rašūda powstał 
Masra˛ al-Imārāt al-Qawmī. Główną ideą, jaka kierowała założycielem 
tej formacji, było stworzenie zespołu, w skład którego weszliby najlepsi 
artyści z całego kraju. Grupa podlegała bezpośrednio Ministerstwu Kultu-
ry i Informacji i dawała przedstawienia w całych Emiratach. Z zespołem 
współpracowało wielu uznanych artystów, takich chociażby jak al-Munßif 
as-Suwaysī, Ibrāhīm Ğalāl czy bahrajński reżyser Sa‘d al-Ğazzāf. Emi-
racki Teatr Narodowy kilkakrotnie reprezentował kraj na międzynarodo-
wych festiwalach teatralnych w Damaszku i Kartaginie.

W stolicy na początku lat osiemdziesiątych pojawiła się jeszcze inna 
bardzo ciekawa inicjatywa. Grupa artystów postanowiła tam założyć teatr 
wystawiający wyłącznie repertuar skierowany do najmłodszych widzów. 
W ten sposób w październiku 1983 roku powstał Masra˛ Laylà li-†-‡ifl  
(Teatr Lajla dla Dzieci). Założycielami grupy byli współpracujący jako 
reżyser z Emirackim Teatrem Narodowym ‘Abd Allh al-Ustā≤, Su‘ād 
Ğawād oraz liczna grupa młodych artystów, do których należeli między 
innymi: ‘Alī Abū ar-Rīš, Nağīb aš-Šāmsī, ‘◊dil ˘usayn, Ma˛mūd Yūsuf, 
‘Abd Allh an-Naqī, ‘Abd Allh ‘Abd ar-Rahman, A˛mad Manqūš oraz 
‘◊dil A˛mad. Poprzez swoją nazwę Laylà zespół z jednej strony nawią-
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zywał do autentycznej historii dziewczynki o imieniu Lajla, która zosta-
ła brutalnie zamordowana przez robotników pochodzących z Dalekiego 
Wschodu. Z drugiej strony artyści odwoływali się do bogatej tradycji li-
teratury arabskiej45. Mimo że grupa została ofi cjalnie zatwierdzona przez 
Ministerstwo Kultury i Informacji oraz otrzymywała coroczne fi nansowe 
wsparcie, nie miała stałej siedziby. Członkowie zespołu, aby przygotować 
przedstawienie, spotykali się w kawiarniach, własnych mieszkaniach lub 
specjalnie wynajmowali w tym celu prywatne lokale. Grupa dawała przed-
stawienia przede wszystkim w Abu Zabi. Według jej twórców zadaniem 
Teatru Lajla dla Dzieci było „propagowanie kultury i rozwój wrażliwości 
artystycznej najmłodszych”46.

Formacja ze stolicy była pierwszą i jedyną w kraju grupą sceniczną, 
która kierowała swoje przedstawienia do widzów w wieku szkolnym 
i przedszkolnym. Zespół z przerwami spowodowanymi przede wszystkim 
brakami kadrowymi i problemami fi nansowymi funkcjonuje do dzisiaj. Te-
atr Lajla dla Dzieci uczestniczył między innymi w festiwalach dziecięcych 
w Egipcie i Tunezji.

Drugim bardzo aktywnym ośrodkiem życia teatralnego w latach sie-
demdziesiątych i osiemdziesiątych był Dubaj. W omawianym okresie 
w mieście działały cztery zespoły: Al-Masra˛ al-Qawmī li-š-Šabāb (Na-
rodowy Teatr Młodzieży), Masra˛ Dubayy al-Ahlī (Dubajski Teatr Naro-
dowy), Masra˛ Dubayy aš-Ša‘bī (Dubajski Teatr Ludowy) oraz Masra˛ 
‘Awa∂ ad-Dūˇhī (Teatr Awada ad-Duhiego)47.

Zespół Al-Masra˛ al-Qawmī li-š-Šabāb został założony w 1972 roku 
w Dubaju i na podstawie ustawy o tworzeniu klubów i stowarzyszeń mło-
dzieżowych ofi cjalnie zatwierdzony przez Ministerstwo Oświaty (Wizrat 

45 Laylà (Lajla) – imię ukochanej Madżnuna, Kajsa Ibn al-Mulawwaha (VII–VIII w.), 
jednego z najbardziej popularnych poetów staroarabskich, sławiących miłość wzniosłą i sen-
tymentalną (uzryjską). Wątek miłości Madżnuna i Lajli przeniknął do literatury perskiej, 
tureckiej oraz do liryki prowansalskich bardów. Por. Józef Bielawski, Klasyczna literatura 
arabska, Warszawa 1995, s. 77.

46 ‘Abd Allh ‘Abd al-Qdir, Mad ˇhal li-dirsat…, s. 46.
47 Obok zespołów arabskich, w Dubaju działa także amatorska grupa teatralna, w skład 

której wchodzą obywatele różnych państw posługujący się językiem angielskim. Zespół został 
ofi cjalnie założony w 1984 roku (choć w rzeczywistości istnieje od 1974 roku) i od tego czasu 
nieprzerwanie funkcjonuje pod nazwą Dubajska Grupa Teatralna (Dubai Drama Group). Ta 
amatorska formacja artystyczna skupia miłośników teatru, którzy pragną aktywnie włączyć 
się w życie kulturalne anglojęzycznej diaspory w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Celem 
nadrzędnym zespołu zgodnie z jego statutem jest wszelka działalność kulturalna związana 
ze sztuką teatru. Dubai Drama Group systematycznie organizuje nie tylko przedstawienia, 
ale także wykłady, spotkania i wieczory artystyczne. Od 1974 roku zespół realizował bardzo 
ambitne przedstawienia, wśród których był między innymi The Merchand of Venice (Kupiec 
wenecki, wyst. 1974) Williama Szekspira w reżyserii Edmunda Coultera. Za: http://www.
dubaidramadroup.com.
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at-Ta‘lım) w roku 1980. Grupa, która obecnie podlega Ministerstwu 
Młodzieży i Sportu (Wizrat aš-Šabb wa-ar-Riy∂a), uważana jest za 
najstarszą i najdłużej działającą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 
Członkowie zespołu pochodzili z różnych miast i należeli do najaktyw-
niejszych działaczy ruchu teatralnego w kraju. Wśród nich byli między in-
nymi artyści z Szardży – ‘Abd Allh ‘Alī al-Mu†awwa‘, Rāšid Ibn ∑andūl, 
⁄ā‘in Ğum‘a i ‘Alī Abū ̌Halīl, z Dubaju – Ibrāhīm Ğum‘a, Ibrāhīm Yāqūb, 
Ismā‘īl Sālim, Mu˛ammad ˘asan, Ismā‘īl Mu˛ammad, Ğum‘a ‰arīb, 
‘Abd Allh Bi-l- ˇHayr, Mūza al-Mazrū‘ī, z Adżmanu – Mu˛ammad ‘Abd 
Allh al-Mallā, A˛mad ‘Abdūl, A˛mad Yūsuf al-‘Ağmānī, ∑ultān aš-Šā‘ir, 
z Umm al-Kajwajn – A˛mad as-Sayyid, A˛mad Ibrāhīm al-̌Hāriğī, Sa‘īd 
Ibn Nāsir, z Ras al-Chajma – Sa‘īd ̌Halfān Būmyān, ̆ ammad ∑ultān, Ğābir 
Na∞mūš. Oprócz nich z grupą było związanych dwóch Egipcjan: as-Say-
yid Badrān oraz Mu˛ammad Šarīf. Zespół postawił sobie następujące cele:
1. Propagowanie sztuki teatru jako środka artystycznego wyrazu, który 

daje możliwość oddziaływania na widza w sposób bezpośredni.
2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej młodzieży w wieku od 18 do 35 lat.
3. Prezentowanie sztuk, które poruszają problematykę społeczną.
4. Rozbudzanie zainteresowań młodzieży tradycyjną sztuką i kulturą lu-

dową.
5. Zacieśnianie współpracy z innymi grupami scenicznymi z kraju i z za-

granicy.
6. Tworzenie nowych zespołów artystycznych w innych miastach Zjedno-

czonych Emiratów Arabskich.
7. Uczestnictwo w festiwalach krajowych i zagranicznych oraz uświet-

nianie uroczystości państwowych i religijnych poprzez organizowanie 
przedstawień teatralnych.48

Pierwszą sztuką zaprezentowaną przez zespół był dramat zatytułowa-
ny Nawāhi≤at al-∞awß (Kapitanowie wyprawy na połów pereł, 1973) au-
torstwa ‘Abd Allha ‘Umrāna, w reżyserii ‘Abd Allha al-Mu†aww‘. Pre-
miera przedstawienia odbyła się w 1973 roku. W tym samym roku zespół 
Narodowego Teatru Młodzieży wystawił najbardziej popularną w tamtym 
okresie operetkę Al-Itti˛ād (Zjednoczenie) autorstwa ‘Ā’išy al-Kabtan, 
w reżyserii as-Sayyida Badrāna.

Inną grupą działającą w Dubaju był Dubajski Teatr Narodowy. Powstał 
on 15 lipca 1981 roku przy klubie Nādī al-Ahlī (Klub Narodowy). Za-
łożycielami grupy byli: Ğamāl Yūsuf Ma†ar, ˇHālid A˛mad Ğawād, ˇHlid 
Ğum‘a, Farīd ˘asan, ‘Abd Allh Ibn Sawqān, ‘Umar ‰ubāš, ‘Alī ‘Abd 

48 Abd Allh ‘Abd al-Qdir, Mad ˇhal li-dirsat…, s. 21. Por. także Mar‘ī al-˘alyān, I˛dà 
wa-‘ašrūna fi rqa masra˛iyya fī ad-dawla wa-an-našāt yaqtaßir ‘alà nißfi ha (Dwadzieścia 
jeden zespołów teatralnych w kraju, a z nich aktywnie działających tylko połowa), http://
www.albayan.co.ae/albayan/culture/2001/issue99/theatre/1.htm, 2.12.2001.
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Allh al-‘Abdūl, Mu˛ammad ‘Abd Allh ad-Dawsirī, Nāğī al-Hāy oraz 
Yūsuf Ma˛mūd. Do roku 1987 zespół nazywał się al-Masra˛ at-Tağrībī 
(Teatr Eksperymentalny), następnie zmienił nazwę na Masra˛ Dubayy 
al-Ahlī. Grupa została ofi cjalnie zatwierdzona przez Ministerstwo Pracy 
i Spraw Społecznych dopiero 1 sierpnia 1995 roku.

Twórcy grupy postawili sobie następujące cele:
1. Troska o najwyższy poziom artystyczny prezentowanych sztuk.
2. Dawanie przedstawień dla dzieci.
3. Rozbudzanie artystycznych zainteresowań młodzieży poprzez wysta-

wianie sztuk skierowanych specjalnie dla niej.
4. Prowadzenie działalności artystycznej i kulturalnej poprzez teatr, kino, 

radio, telewizję oraz inne środki masowego przekazu.
5. Organizowanie spotkań, wykładów, kursów i warsztatów dotyczących 

teatru oraz pracy na scenie.
6. W kooperacji z Ministerstwem Kultury i Informacji wydawanie publi-

kacji dotyczących teatru.
7. W trosce o nieustanny rozwój ruchu teatralnego zacieśnianie współpra-

cy artystycznej z innymi zespołami scenicznymi w kraju.
8. Aktywny udział w festiwalach teatralnych w kraju i za granicą.

Artyści rozpoczęli swoją działalność w 1981 roku od wystawienia sztu-
ki ‘Umara ‰ubša pt. A∞niy’ wa-lakin (Bogaci, ale…, 1981) w reżyserii 
Mu˛sina Mu˛ammada.

Bardzo aktywnie na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
działał zespół Masra˛ Dubayy aš-Ša‘bī (Dubajski Teatr Ludowy) lub ina-
czej Firqat Masra˛ Ğam‘iyyat Dubayy li-l-Funūn aš-Ša‘biyya – Zespół Te-
atralny Stowarzyszenia Folklorystycznego w Dubaju. Powstał on w 1977 
roku i działał w ramach Stowarzyszenia Folklorystycznego przy klubie 
Nādī Dubayy li-l-Funūn aš-Ša‘biyya (Klub Folklorystyczny w Dubaju). 
Pomysłodawcą i inicjatorem grupy scenicznej był ówczesny przewodni-
czący Stowarzyszenia Folklorystycznego ̌Hādim Surūr al-M‘ußim. Założy-
cielami zespołu i jego pierwszymi członkami byli między innymi: Ismā‘īl 
Mu˛ammad, A˛mad al-Ansārī, Ȟumays Sa‘īd, ‘Abd ar-Ra˛man aš-Šafī‘, 
Sālim al-Mahīrī, ‘Ādil Ibrāhīm, ‘Alī ‘Atīq oraz Mu˛ammad Sa‘īd. Do grupy 
nieco później dołączyli: Sa‘īd ‘Abd al-‘Azīz, Yūsuf Ya‘qūb, ‘Alī Ȟumays, 
Ȟālid ‘Alī, Sālim al-˘atāwī, ‘Ā’iša ‘Abd ar-Ra˛man, ‘Ubayd Rāšid oraz 
Badriyya A˛mad.

W roku 1978 grupę odwiedził ∑aqr ar-Rašūd. W kilka miesięcy po jego 
tragicznej śmierci członkowie zespołu postanowili uczcić pamięć zmar-
łego, nadając zespołowi jego imię – Masra˛ ∑aqr ar-Rašūd aš-Ša‘bī (Te-
atr Ludowy Sakra ar-Raszuda), jednakże w 1981 roku grupa powróciła 
do swojej dawnej nazwy. Zespół zadebiutował w 1977 roku, a w począt-
kach jego działalności jednym z najgłośniejszych przedstawień była sztuka 
pt. Dars min az-zaman (Lekcja z przeszłości, 1979) autorstwa ˇHumaysa 
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Sa‘ıda ̌Humaysa, w reżyserii Ism‘ıla Mu˛ammada, którą zaprezentowano 
w 1979 roku. Sztukę wystawiano także w Umm al-Kajwajn oraz Abu Zabi. 
Warto zwrócić uwagę, że grupa z Dubaju była jedną z tych, które w reper-
tuarze najczęściej sięgały po utwory Tawfıqa al-˘akıma oraz Sa‘d Allha 
Wannūsa.

Czwartą grupą działającą w Dubaju na początku lat osiemdziesiątych 
był zespół Masra˛ ‘Awa∂ ad-Dūˇhī (Teatr Awada ad-Duhiego), który po-
wstał w 1984 roku49. Utworzyli go członkowie Dubajskiego Stowarzy-
szenia Folklorystycznego i Wioślarskiego (Ğam‘iyyat Dubayy li-l-Funūn 
aš-Ša‘biyya wa-at-Tağdıf) w dzielnicy as-Sa†wa. Grupa wystawiła dwa 
przedstawienia: ‡āra wa-†āha (Fruwać i pływać, 1984) autorstwa Ğāsima 
Rākāna, w reżyserii Mağdīego Mußtafy oraz Amsiyyat aß-ßamt (Wie-
czór milczenia, 1985) autorstwa Ma˛mūda Diyāba, w reżyserii Karīma 
Mǎhzanğīego. Pierwszą sztukę artyści zaprezentowali w 1984 roku jako 
pozakonkursowe przedstawienie pierwszej edycji Teatralnych Dni Szardży 
(Ayym aš-Šriqa al-Masra˛iyya).

Niewątpliwie najbardziej aktywnym centrum życia teatralnego w Zjed-
noczonych Emiratach Arabskich od lat siedemdziesiątych do dziś jest 
Szardża. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w mieście dzia-
łały dwa zespoły: Al-Masra˛ al-˘adī± bi-aš-Šāriqa (Teatr Współczesny 
w Szardży), który wcześniej funkcjonował pod nazwą Masra˛ Ğam‘iyyat 
al-Funūn (Teatr Stowarzyszenia Artystycznego), oraz Masra˛ aš-Šāriqa al-
-Wa†anī (Teatr Narodowy w Szardży).

Zespół Masra˛ aš-Šāriqa al-Wa†anī powstał w 1976 roku, a ofi cjal-
nie został zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych 
1 listopada 1978 roku. Grupa na początku swojej działalności funkcjono-
wała w ramach Stowarzyszenia Folklorystycznego i Teatralnego w Szar-
dży (Ğam‘iyyat aš-Šāriqa li-l-Funūn aš-Ša‘biyya wa-al-Masra˛). Wśród 
założycieli tej formacji artystycznej byli między innymi: ‘Alī ˇHumays, 
Mu˛ammad Yūsuf, Mu˛ammad ‘Abd Allh, Mu˛ammad Ibrāhīm Farāša, 
‘Abd Allh Kattāb, Sayf al-‰ānim, ‘Abd Allh al-Manā‘ī oraz Mu˛ammad 
˘amadān. W niedługim czasie zespół zupełnie uniezależnił się od Stowa-
rzyszenia i rozpoczął samodzielną działalność.

W połowie lat siedemdziesiątych rozpoczęła działalność w Szardży 
grupa sceniczna pod nazwą Firqat Masra˛ al-Imārāt (Emiracka Grupa Tea-
tralna). W jej skład wchodziło wielu młodych artystów z różnych regionów 
kraju. Niestety, z powodów fi nansowych i organizacyjnych zespół szybko 
się rozpadł. Jednakże wielu jej członków dołączyło do grupy Teatru Naro-
dowego w Szardży. Wśród nich był ‘Abd ar-Ra˛man aß-∑ālih, który wkrót-
ce stał się jednym z najaktywniejszych artystów działających w zespole.

49 ‘Awa∂ ad-Dū ˇhī (1933–1979) – piosenkarz i muzyk irackiego pochodzenia.
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Zasadniczym celem grupy Teatru Narodowego w Szardży była anima-
cja życia artystycznego i kulturalnego w kraju. To zadanie realizowano na 
płaszczyźnie teatralnej między innymi poprzez dbałość o wysoki poziom 
artystyczny przedstawień. Równocześnie zespół starał się być jak najbliżej 
rzeczywistości emirackiej, poruszając na scenie najistotniejsze problemy 
z życia miejscowego społeczeństwa. Obok aktywności stricte artystycznej 
Teatr Narodowy w Szardży jako instytucja organizował liczne konferencje, 
wykłady, spotkania, warsztaty skierowane do wszystkich miłośników sce-
ny i życia kulturalnego w kraju. Warto wspomnieć, że obecnie dysponuje 
również biblioteką, której bogaty księgozbiór tematycznie poświęcony jest 
przede wszystkim różnorodnym zagadnieniom związanym z teatrem.

W latach osiemdziesiątych Teatr Narodowy w Szardży wydawał włas-
ne czasopismo zatytułowane „Ar-Rūla”. Niestety, z powodów fi nansowych 
ukazało się tylko kilka numerów tego magazynu i jego publikacja zosta-
ła zawieszona. Zespół Teatru Narodowego w Szardży uważany za jeden 
z najbardziej aktywnie uczestniczących w festiwalach teatralnych w kraju 
i za granicą, a o jego osiągnięciach świadczą liczne nagrody i wyróżnienia.

Artyści tej formacji zadebiutowali w roku 1975 wspólnie napisaną 
i wyreżyserowaną sztuką pt. Ayna a±-±iqqa (Gdzie jest zaufanie). Z zespo-
łem blisko współpracowali ∑aqr ar-Rašūd oraz Ibrhım ∏all. Pierwszy 
z nich w roku 1977 zinscenizował z artystami Teatru Narodowego w Szar-
dży sztukę Tawfıqa al-˘akıma pt. Šams an-Nahr (nazwa własna, około 
1964). Natomiast Ibrhım ∏all przygotował z zespołem wszystkie sztu-
ki, które grupa zaprezentowała w 1979 roku. Teatr Narodowy w Szardży, 
oprócz tego że bardzo często sięgał po utwory arabskich dramaturgów, 
takich jak Tawfıq al-˘akım, Sa‘d Allh Wannūs, ‘Alı Slim czy Qsim 
Mu˛ammad, kilkakrotnie wystawił także utwory Osvalda Dragúna i Ale-
jandra Casony50.

Drugi zespół działający w Szardży zwany Al-Masra˛ al-˘adī± bi-aš-Šā-
riqa powstał w roku 1974. Od początku swojego istnienia grupa związa-
na była ze Stowarzyszeniem Folklorystycznym w Szardży (Ğam‘īyyat 
aš-Šāriqa li-l-Funūn aš-Ša‘biyya). Zespół najpierw znany był jako Ma-
sra˛ Ğam‘iyyat al-Funūn (Teatr Stowarzyszenia Artystycznego). Później 
tę nazwę zastąpiło określenie Al-Masra˛ al-˘adī± – Teatr Współczesny, 
które funkcjonuje do dziś. Pierwszym przedstawieniem, jakie zaprezen-
tował zespół, był dramat Al-‘Ā’id (Powracający, 1978) autorstwa Karīma 
al-Maẖzanğīego, w reżyserii Taysīra al-‘Abbāsīego. Sztukę wystawiono 
w sali Afryka w roku 197851. Warto wspomnieć, że w 1984 roku zespół 

50 Por. ⁄āfi r Ğallūd, Ğuhūdina arsat…
51 Sala Afryka – centrum kulturalne i konferencyjne. Budynek powstał w 1976 roku. 

Pierwsza konferencja, jaką tam zorganizowano, była zatytułowana Al-‘Alqt al-‘arabiyya 
al- ifrıqiyya (Relacje arabsko-afrykańskie) – stąd wzięła się nazwa ośrodka. Za: http://www.
sdci.gov.ae/africa_hall.html, 2.09.2008.
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Teatru Współczesnego uczestniczył w pierwszej edycji Teatralnych Dni 
Szardży, prezentując sztukę Aš-Šay wa-a†-†arīq (Szejk i droga) autorstwa 
syryjskiego dramaturga ‘Alego ‘Uqla ‘Ursāna. Dramat, który wyreżysero-
wał Ya˛yà al-˘āğğ, zdobył na festiwalu trzecią nagrodę.

Innym ośrodkiem, w którym działały także dwa zespoły artystyczne, 
był obok Szardży Adżman. Pierwsza grupa sceniczna w tym mieście po-
wstała w 1969 roku przy Klubie Płomień (Nadī aš-Šu‘la). Zespół wysta-
wiał przede wszystkim skecze i montaże słowno-muzyczne. W roku 1983 
powstała kolejna grupa przy Narodowym Klubie Kultury i Sztuki (Ma-
sra˛ an-Nādī al-Wa†anī li-±-€aqāfa wa-al-Funūn). Inauguracyjną sztuką 
zrealizowaną przez artystów był dramat Al-Kanz (Skarb) autorstwa ‘Aīda 
al-Farağa oraz ‘Abd Allha Abū ‘Ubayda, w reżyserii Sa‘īda Sālima. Pre-
miera przedstawienia odbyła się w 1983 roku. Jednakże po tym debiucie 
zespół kontynuował działalność teatralną dopiero od roku 1988.

Drugą grupą działającą w Adżmanie był zespół Masra˛ ‘Ağmān aš-Ša‘-
bī (Teatr Ludowy w Adżmanie), który powstał w 1977 roku przy Stowa-
rzyszeniu Folklorystycznym. Grupa nie prowadziła stałej działalności ar-
tystycznej, wystawiając jedynie sporadyczne przedstawienia. Ta sytuacja 
spowodowana była przede wszystkim brakami kadrowymi oraz fi nanso-
wymi trudnościami. Pierwszą inscenizacją zespołu było przedstawienie 
Al-Lu∞z (Zagadka) autorstwa ‘Alego Sālima, w reżyserii Ba˛ra Kā÷ima. 
Sztukę wystawiono w 1979 roku.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zespoły teatralne po-
wstały również w miastach Al-Ajn, Umm al-Kajwajn, Al-Fudżajra, Ras 
al-Chajma, Kalba oraz Dibba.

Teatr Narodowy w Umm al-Kajwajn (Masra˛ Umm al-Qaywayn al-
-Qawmi) powstał w roku 1978 przy Stowarzyszeniu Teatralnym i Folklory-
stycznym. Inicjatorem założenia grupy scenicznej był Sa‘īd Sālim. Do grona 
jego pierwszych współpracowników, a zarazem twórców zespołu należeli 
między innymi: Ğāsim Ȟalfān, Sālim Sayf, Sayf al-‰āwī oraz Rāšid Ğidā‘. 
Po kilkuletnich staraniach Sa‘īda Sālima oraz miejscowych działaczy teatral-
nych grupa z Umm al-Kajwajn oddzieliła się od Stowarzyszenia Folklory-
stycznego i 8 maja 1985 roku została ofi cjalnie zatwierdzona przez Minister-
stwo Kultury i Informacji. Warto wspomnieć, że w okresie od 1983 do 1985 
roku zespół zawiesił działalność. W tym czasie Sa‘id Sālim pracował w Tea-
trze Sakra ar-Raszuda (Masra˛ ∑aqr ar-Rašūd) w Ras al-Chajma. Pierwszym 
przedstawieniem zaprezentowanym przez grupę artystów z Umm al-Kaj-
wajn była sztuka A†-‡amā‘īn (Chciwi) autorstwa Sa‘ida Sālima, w reżyserii 
Karīma al-Maẖzanğīego. Dramat wystawiono w 1979 roku.

W roku 1976 powstał w Ras al-Chajma zespół teatralny pod nazwą 
al-Masra˛ al-Ahlī (Teatr Narodowy). Tego samego roku, 22 maja grupa 
została ofi cjalnie zatwierdzona przez Ministerstwo Kultury i Informa-
cji. Ku czci tragicznie zmarłego kuwejckiego artysty ∑aqra ar-Rašūda 
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w 1978 roku zmieniła nazwę na Masra˛ ∑aqr ar-Rašūd (Teatr Sakra ar-
-Raszuda); na wniosek członków zespołu oraz miejscowych działaczy 
teatralnych w 1988 roku przyjęła jednak nazwę Teatr Narodowy w Ras 
al-Chajma (Masra˛ Ra’s al- ˇHayma al-Wa†anī). Założycielami grupy byli 
między innymi ‘Abd Allh Mu˛ammad al-Ustā≤, ˘ammad Sultān ˇHalfān, 
Ğābir Sultān Na∞mūš oraz Sa‘īd ˇHalfān Abū Miyān. Pierwszą ich insce-
nizacją był dramat ‰alā’ al-muhūr dahwara al-umūr (Wysokie posagi 
skomplikowały sprawy). Sztukę napisał ˘ammad Sultān. Przedstawienie 
wyreżyserował wspólnie cały zespół, a premiera odbyła się w roku 1970 
w sali Nādī ‘Umān (Klub Oman). W roku 1984 Teatr Narodowy w Ras al-
-Chajma pod nazwą Masra˛ ∑aqr ar-Rašūd wziął udział w pierwszej edycji 
Teatralnych Dni Szardży. Podczas festiwalu zespół zaprezentował sztukę 
Ma’sāt Abī al-Fa∂l (Tragedia Abi al-Fadla) autorstwa ˇHalīfa al-‘Arīfīego, 
w reżyserii Mağdīego Kāmila, która zdobyła prestiżową i historyczną 
– pierwszą nagrodę. W tym samym roku przedstawienie to reprezentowa-
ło także Zjednoczone Emiraty Arabskie na Festiwalu Arabskich Teatrów 
Wędrownych (Mihrağān al-Masra˛ al-‘Arabī al-Mutanaqqil) w Rabacie.

Zespół z Ras al-Chajma zrealizował ponadto kilka słuchowisk radio-
wych. Pierwszym z nich było ‡ayr as-sa‘d (Ptak szczęścia, 1978) autorstwa 
Mu˛ammada ‘Awāda, w reżyserii Ibrāhīma al-˘ammādīego. Słuchowisko 
w trzech odcinkach prezentowano na falach rozgłośni Radia Zjednoczo-
nych Emiratów Arabskich (I≤ā‘t al-Imārāt al-‘Arabiyya al-Mutta˛ida) 
w 1978 roku w okresie ramadanu.

W Al-Fudżajrze zaś 10 grudnia 1981 roku powstał Masra˛ al-Fuğayra 
al-Qawmī (Teatr Narodowy w Al-Fudżajrze), który w kilka dni później zo-
stał zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych. Wśród 
twórców grupy byli między innymi: Sulaymān Mūsà al-Ğāsim, Yūsuf 
‘Abd ar-Ra˛man ‘Abd al-Ğalīl, ˘asan Mu˛ammad Rağab, A˛mad ‘Abd 
Allh aš-Šayh oraz ‘Alī ˇHumays. Pierwszym zrealizowanym przez nich 
przedstawieniem był dramat Sab‘a sifr (Siedem zero) autorstwa Sulaymāna 
al-Ğāsima, w reżyserii Ba˛ra Kā÷ima. Premiera sztuki odbyła się w sali 
teatru w Al-Fudżajrze 26 marca 1981 roku. Przedstawienie prezentowano 
również w Szardży i Abu Zabi. Zespół jako jeden z pierwszych uczest-
niczył w premierowej edycji Teatralnych Dni Szardży w 1984 roku, pre-
zentując sztukę Ğu±±a ‘alà ar-rasīf (Trup na chodniku, 1965) Sa‘d Allha 
Wannūsa, w reżyserii ‘Abd Allha al-Manā‘īego.

W Al-Ajn, na tamtejszym Uniwersytecie Emirackim (∏mi‘at al-Imrt) 
powstał w 1981 roku Firqat al-Masra˛ al-˘urr (Zespół Teatru Niezależne-
go). Założycielami grupy scenicznej byli między innymi: A˛mad Rāšid 
€ānī, Ismā‘īl ‘Abd Allh, Nāğī al-Ḥāy, Mu˛ammad ad-Dūsrī oraz Yahyà 
al-̌Hūrī. Zespół był pierwszą grupą sceniczną, która powstała na uniwersy-
tecie w Emiratach. Mimo całkowicie amatorskiego charakteru cechowała 
się ogromną ambicją oraz wielkimi aspiracjami. W swojej kilkuletniej hi-
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storii zaprezentowała cztery inscenizacje bardzo dobrze przyjęte zarówno 
przez krytyków, jak i publiczność. W roku 1986 zespół zawiesił działal-
ność. Pierwszym przedstawieniem zrealizowanym przez grupę studentów 
był dramat ∑urāh ̱ (Krzyk) autorstwa A˛mada Rāšida €ānīego, w reżyserii 
Ismā‘īla ‘Abd Allha. Sztukę wystawiono w 1981 roku. Zespół Teatru Nie-
zależnego uczestniczył w festiwalu Teatralne Dni Szardży w 1986 roku, 
prezentując przedstawienie Al-̌Hiyāna (Zdrada). Sztukę napisał i wyreży-
serował Mu˛ammad ‘Abd Allh.

W Khor Fakkan w 1979 roku powstał Masra˛ at-Talī‘a (Teatr Awangar-
da) i przez pierwsze lata swojego istnienia funkcjonował pod nazwą Masra˛ 
H̱ūr Fakkān (Teatr Khor Fakkan) przy Stowarzyszeniu Folklorystycznym. 
W roku 1988 roku zespół został ofi cjalnie zatwierdzony przez Minister-
stwo Kultury i Informacji pod nazwą Masra˛ at-Talī‘a. Założycielami gru-
py byli między innymi: Mu˛ammad Ismā‘īl, ‘Alī aš-Šālūbī, Mu˛ammad 
A˛mad ağ-Ğīkī, A˛mad ‘Abd al-Razzāq oraz ˘asan Muß†afà. Pierwszym 
przedstawieniem zespołu była sztuka Al-Ġawwāß wa-al-ğarğūr (Nurek 
i rekin). Sztukę napisał i wyreżyserował al-Amīn Ğumā‘ w roku 1979. 
W roku 1985 zespół zadebiutował na Teatralnych Dniach Szardży, wysta-
wiając dramat Sa‘d Allha Wannūsa pt. Al-Malik huwa al-malik (Król jest 
królem, 1977) w reżyserii Ismā‘īla ‘Abd Allha.

Pierwsza grupa sceniczna w Kalbie działała przy Nādī al-Itti˛ād 
(Klub Jedność), a jej założycielami byli: Sulaymān ‘Abd Allh Sar˛ān, 
Mu˛ammad ‘Alī Huwayda, Sa‘īd ˘addād, ‘Alī Rafī‘, ‘Īsà ‘Abd Allh 
Mas‘ūd, A˛mad ˘asan Ğamāl oraz Asad ‘Abd ar-Razzāq. Niestety, z po-
wodu trudności fi nansowych grupa po kilku miesiącach zawiesiła działal-
ność. W roku 1978 powstało Stowarzyszenie Folklorystyczne i Teatralne 
w Kalbie (Ğam‘iyyat al-Funūn aš-Ša‘biyya wa-al-Masra˛). W ramach 
jego aktywności kulturalnej działał zespół, którego pierwszymi członkami 
byli między innymi: Sa‘īd ˘addād, ‘Alī Rafī‘, Yūsuf ‘Abd Allh, ‘Abd 
al-˘amīd Ibrāhīm, Ğāsim al-Yamā˛ī oraz ‘Ādil ‘Alī ˘usayn. W roku 1980 
grupa została ofi cjalnie zatwierdzona przez Ministerstwo Pracy i Spraw 
Społecznych pod nazwą Masra˛ Kalbā’ aš-Ša‘bī (Teatr Ludowy w Kalbie). 
Formacja sceniczna zadebiutowała w 1979 roku sztuką autorstwa i w reży-
serii Sa‘īda Ḥaddāda pt. Ḥikāya min al-mā∂ī (Historia z przeszłości). Teatr 
Ludowy w Kalbie brał udział w pierwszej edycji Teatralnych Dni Szardży, 
przedstawiając sztukę Ah yā duny (Ach, świecie) autorstwa Ibrāhīma al-
-Baßrīego, w reżyserii ar-Rī˛a ‘Abd al-Qādira.

Jednym z prekursorów ruchu teatralnego w Dibba był Mu˛ammad 
Ma˛mūd Dasūqī. Z jego inicjatywy powstał pierwszy zespół, w skład któ-
rego wchodzili uczniowie szkół średnich. Ta amatorska grupa działająca 
pod kierunkiem Dasūqīego wystawiła w 1984 roku sztukę pt. Dibb wa-
-al-itti˛ād (Dibba i jedność). Jej tekst zespół napisał wspólnie, a realizacją 
inscenizacji kierował Dasūqī.
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Do połowy lat osiemdziesiątych w Emiratach powstało siedemnaście 
zespołów teatralnych. Warto przy tej okazji wspomnieć, że jedną z naj-
młodszych grup, jakie uformowały się w wyniku szeroko prowadzonej 
akcji popularyzacyjnej, była kolejna formacja z Dibba. W roku 1989 przy 
wsparciu miejscowych władz powstało tam Centrum Kultury, Sztuki i Tea-
tru (Markaz Dibbā li-±-€aqāfa wa-al-Funūn wa-al-Masra˛). W ramach jego 
działalności zawiązała się także grupa sceniczna, która ofi cjalnie została 
zatwierdzona przez Ministerstwo Kultury i Informacji w 1991 roku jako 
jednostka działająca przy nowo uformowanym Stowarzyszeniu Kultury, 
Sztuki i Teatru w Dibba (Ğam‘iyyat Dibb li-±-€aqāfa wa-al-Funūn wa-
-al-Masra˛). Pierwszymi członkami grupy artystycznej byli między inny-
mi: Mu˛ammad Sa‘īd ‘Abd Allh, ‘Abd Allh Rāšid ‘Abd Allh, Rāšid 
Mu˛mmad Ibn ‘Abūd, Sālim Malīh, A˛mad Rāšid oraz Mu˛ammad Rāšid.

Emirackie zespoły, które powstawały we wszystkich najważniejszych 
miastach w kraju, bardzo szybko nawiązały dialog z arabskim ruchem te-
atralnym, a stało się to nade wszystko poprzez uczestnictwo miejscowych 
artystów w festiwalach kulturalnych oraz tych stricte poświęconych sztuce 
teatru. ‘Abd Allh ‘Abd al-Qdir, wśród czynników, które w sposób naj-
istotniejszy przyczyniły się do rozwoju sceny emirackiej, popychając miej-
scowy ruch teatralny w stronę profesjonalizacji, wskazał na udział emirac-
kich grup we wspomnianych wyżej przedsięwzięciach artystycznych52.

Jeśli chodzi o festiwale kultury, to po raz pierwszy miejscowy zespół, 
a była nim grupa Narodowego Teatru Młodzieży w Dubaju, wystąpił poza 
granicami w 1975 roku, reprezentując kraj na Drugim Arabskim Festiwalu 
Młodzieży (Mihrağn aš-Šabb al-‘Arabı a±-€nı) w Trypolisie w Libii. 
Zespół zaprezentował przedstawienie pt. ‰al†a Abū A˛mad (Omyłka Abu 
Ahmada, 1975). Sztukę napisał i wyreżyserował Fu’ad ‘Ubayd. Ta sama 
grupa przyniosła pierwszy znaczący sukces teatrowi emirackiemu w 1977 
roku, zdobywając drugą nagrodę na Trzecim Arabskim Festiwalu Młodzie-
ży w Bagdadzie (Mihrağn aš-Šabb al-‘Arabı a±-€li±), gdzie zaprezento-
wała inscenizację pt. Al-Af‘a (Żmija, 1976), którą napisał i wyreżyserował 
również Fu’ad ‘Ubayd.

Zespół Teatru Narodowego w Szardży był emirackim debiutantem na 
Festiwalu w Kartaginie (Mihrağn Qartğ) w 1983 roku. Grupa zaprezen-
towała sztukę pt. Ha-š-šakl y Za‘farn (W ten sposób Zafranie, 1983) 
autorstwa ‘Abd ar-Ra˛mana al-Man‘ıego, w reżyserii Fu’ada aš-Ša††ıego.

W historii udziałów emirackich grup scenicznych na międzynarodo-
wych festiwalach jednym z najbardziej znaczących był występ artystów 
Teatru Sakra ar-Raszuda z Ras al-Chajma w Pierwszym Arabskim Festi-
walu Teatrów Wędrownych (Mihrağān al-Masra˛ al-‘Arabī al-Mutanaqqil 

52 Por. ‘Abd Allh ‘Abd al-Qdir, Al-Wqi‘ wa-ru’yat al-mustaqbal fı masra˛ al-Imrt 
(Rzeczywistość i wizja przyszłości teatru w Emiratach), „Al-Masra˛”, nr 3, 2002, s. 14.
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al-Awwal), który odbył się w 1984 roku w Rabacie. Zespół zaprezentował 
wówczas sztukę pt. Ma’sat Abı Fa∂l (Tragedia Abi Fadla, 1984) w adapta-
cji ˇHalıfa al-‘Arıfıego, w reżyserii Mağdıego Kmila. Z kolei jako przed-
stawienie pozakonkursowe Teatr Narodowy z Al-Fudżajry wystawił sztu-
kę Sa‘d Allha Wannūsa pt. ∏u±±a ‘alà ar-raßıf (Trup na chodniku, 1965) 
w reżyserii ‘Abd Allha al-Man‘ıego.

Do połowy lat osiemdziesiątych udział emirackich artystów na festiwa-
lowych scenach zarówno regionalnych, jak i ogólnoarabskich nieustannie 
się zwiększał. Przynosiło to miejscowemu teatrowi kilka znaczących ko-
rzyści. Przede wszystkim uczestnictwo w festiwalach i spotkaniach tea-
tralnych było zaakcentowaniem swojej obecności w przestrzeni arabskiego 
oraz światowego teatru. Poprzez udział w tego typu wydarzeniach emiraccy 
artyści prezentowali własną wizję sztuki teatru i nawiązywali realny dialog 
z innymi uczestnikami festiwali. Kontakt, często z najlepszymi arabskimi 
formacjami artystycznymi, aktorami i reżyserami, stawał się równocześnie 
najlepszą, bo praktyczną lekcją teatru. Konfrontacja z opiniami doświad-
czonych arabskich krytyków pozwalała realnie i obiektywnie ocenić włas-
ne możliwości oraz wyznaczyć przestrzenie, które należy poddać refl ek-
sji i następnie udoskonalić. Bez wątpienia doświadczenie, jakie emiraccy 
artyści zdobywali podczas festiwali, owocowało w przyszłości bardziej 
dojrzałą i wielostronną wizją teatru. Po tym, jak przedstawienia dwóch 
emirackich zespołów debiutujących na Pierwszym Festiwalu Teatrów Wę-
drownych w Rabacie spotkały się z uznaniem zarówno organizatorów, jak 
i uczestników, Mağdı Kmil w komentarzu analizującym emirackie wy-
stępy napisał: „Niewątpliwie to uznanie nakłada na miejscowych artystów 
teatralnych nowy ciężar, ponieważ oznacza ono wyraźnie zwrócenie uwagi 
na podniesienie się poziomu artystycznego teatru emirackiego, równocześ-
nie popychając nas do włożenia jeszcze większych wysiłków, by osiągnąć 
poziom, o którym marzymy”53.

PISMO „AR-RŪLA”

Tuż po powstaniu Teatru Narodowego w Szardży działająca przy nim Ko-
misja do spraw Kultury (Al-Lağna a�-€aqfi yya) postawiła sobie jako jedno 
z głównych zadań redagowanie pisma w pełni poświęconego teatrowi. Po-
czątkowo rozważano możliwość wydawania tygodniowej broszury, dysku-
sje, jakie prowadzono na temat kształtu pisma podczas posiedzeń Komisji 
od sierpnia 1977 roku, pokazały jednak, że ambicje teatralnych działaczy 
są o wiele większe. Tego samego roku, w grudniu członkowie Komisji po-

53 Mağdı Kmil, Masra˛ al-Imrt… wa-humūm al-masra˛ al-‘arabı fı ar-Rib† (Teatr 
emiracki… a niepokoje teatru arabskiego w Rabacie), „Ar-Rūla”, nr 1, 1985, s. 9.
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stulowali wydawanie kwartalnika pod tytułem „Al-Masra˛” (Teatr), który 
liczyłby około sześćdziesięciu stron, a jego roczny budżet miałby wynosić 
50 tysięcy dirhamów. Mimo że kwestia powstania czasopisma była nie-
ustannie żywa w środowisku teatralnym, konkretne decyzje w tej sprawie 
podjęła Komisja dopiero w lutym 1979 roku. Na posiedzeniu, w którym 
uczestniczyli działacze, aktorzy oraz pisarze, zajęto się wyłącznie maga-
zynem i szczegółowo określono najważniejsze kwestie z nim związane54. 
Po pierwsze, na wniosek Mu˛ammada ‘Abd Allha uzgodniono, że pismo 
będzie zatytułowane „Ar-Rūla” jako upamiętnienie rozłożystego, wiekowe-
go drzewa, które rosnąc w centrum Szardży, było popularnym miejscem 
spotkań i towarzyszyło wielu historycznym wydarzeniom w życiu miasta55. 
Po drugie, postanowiono wydać trzy próbne numery, które miały zostać 
później przeanalizowane po to, by wybrać ich najlepszą wersję. Po trzecie, 
pismo miało być miesięcznikiem ukazującym się na początku każdego mie-
siąca. Następnie ustalono szatę grafi czną oraz określono tematykę poszcze-
gólnych rubryk. Sekretarzem redakcji wybrano Mu˛ammada ‘Abd Allha. 
Równocześnie zapowiedziano wydanie pierwszego numeru na 1 kwietnia 
1979 roku. Niestety, nie udało się dotrzymać tego terminu i ostatecznie „Ar-
-Rūla” po raz pierwszy ukazała się w lipcu tego samego roku. Pismo z prze-
rwami było wydawane od 1979 do 1986 roku. Na przestrzeni tych kilku lat 
wyraźnie widać jego ewolucję zarówno w doborze tematyki artykułów, jak 
również w sposobie ich prezentacji. Trzykrotnie przy tym ulegały zmianie 
szata grafi czna oraz format pisma56.

Pierwsze dwa numery powstawały pod redakcją wspomnianego 
Mu˛ammada ‘Abd Allha, natomiast cały zespół redakcyjny składał się 
z osób związanych z Teatrem Narodowym w Szardży. Obydwa numery 
zachowują podobny podział tematyczny rubryk i liczą sześćdziesiąt czte-
ry strony. Znajdujemy w nich wywiady z postaciami arabskiej sceny tea-
tralnej, na przykład z ‘Alım ˇHumaysem i Maryam Sayf. Pozostałe bloki 
tematyczne to między innymi: Osobowości świata teatru, Sprawy i opinie, 
Najważniejsze wydarzenia teatralne w kraju i za granicą oraz Tekst sztuki 

54 W posiedzeniu uczestniczyli: ‘Abd Allāh as-Sa‘dwı, ‘Abd al-W˛id al-Imbbı, ‘Abd 
al-La†ıf al-Qarqwı, Mu˛ammad Yūsuf, Ma˛mūd ˘asan, ‘Abd Allāh Naqı, ˇHlid ˇHalıfa, 
‘Abd Allāh al-Man‘ı, ̆ asan aš-Šarıf, ̌Halıfa al-Muray˛ı, Laylà ‘Abd al-Qdir, Munà ̆ amza 
i Mu˛ammad ‘Abd Allāh. Por. ‘Abd Allh ‘Abd al-Qdir, Masra˛ aš-Šriqa al-Wa†anı fı 
‘aqdayn min az-zaman 1975–1995 (Dwie dekady Teatru Narodowego w Szardży), aš-Šriqa 
1996, s. 72.

55 Ar-Rūla – fi cus kirisha, gatunek fi gowca, drzewo z rodziny morwowatych. Obecnie 
w Szardży, na placu zwanym Maydn ar-Rūla (plac ar-Rūla) stoi pomnik upamiętniający 
rosnące tu niegdyś drzewo. Według lokalnej tradycji w przeszłości w cieniu rozłożystego 
fi gowca odbywały się między innymi spotkania poetów.

56 Okładkę numeru 1 i 2 zaprojektował ‘Abd al-La†ıf Mufayyiz, okładkę numeru 3 
– ̆ ammad as-Siwaydı, okładki numerów 1, 2, 3, 4 roku drugiego oraz numeru 1 roku trzeciego 
są dziełem Mu˛ammada Fahmıego.
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teatralnej. Obydwa numery prezentują utwory dramatyczne w tłumacze-
niu na język arabski. W numerze drugim na przykład zamieszczono sztukę 
autorstwa argentyńskiego pisarza Osvalda Dragúna pt. Historia mężczyzny, 
który zamienił się w psa.

Pomijając mało dopracowaną stronę edytorską pisma i jego niewygod-
ny, zbyt duży format, bez wątpienia te pierwsze dwa numery „Ar-Rūla” 
są ciekawą próbą stworzenia periodyku w pełni poświęconego sprawom 
teatru w szerokiej perspektywie.

Fakt ukazania się drugiego numeru po dwumiesiącznej przerwie 
zapowiadał zmianę charakteru z miesięcznika na pismo periodyczne. 
Z powodów fi nansowych trzeci numer pierwszego emirackiego magazynu 
teatralnego ukazał się w 1983 roku. Redaktorem naczelnym „Ar-Rūla” 
został A˛mad Ibn Mu˛ammad al-Qsimı, natomiast Mu˛ammad ‘Abd 
Allh pełnił nadal funkcję sekretarza redakcji. Zmieniono format pisma 
na mniejszy i bardziej poręczny. Uwagę zwracają też ciekawa szata gra-
fi czna i liczne zdjęcia, które nie tylko wzbogacają artykuły, ale stanowią 
istotny materiał archiwalny, szczególnie w odniesieniu do wydarzeń z ży-
cia emirackiej sceny. Trzeci, liczący 159 stron numer „Ar-Rūla” zmierza 
w kierunku pisma specjalistycznego, mimo że dominuje w nim charak-
ter popularyzatorsko-informacyjny. Świadczy o tym dobór artykułów, 
wśród których na szczególną uwagę zasługują te autorstwa kuwejckiego 
krytyka Mu˛ammada ˘asana ‘Abd Allha oraz Jerzego Grotowskiego 
w tłumaczeniu Mağida ˘amıda57.

Podobnie jak w poprzednich numerach teksty zgrupowane są w blo-
kach tematycznych, takich jak: Wiadomości i wydarzenia teatralne, Oso-
bowość numeru, Spotkanie z „Ar-Rūla” (wywiad), Kierunki i postacie oraz 
Tekst dramatyczny. Warto też zwrócić uwagę, że trzeci numer pisma po 
raz pierwszy prezentuje sztukę emirackiego pisarza Nßira an-Nu‘aymıego 
zatytułowaną As-Sul†n (Sułtan, 1973).

Pismo wyraźnie akcentuje silne związki z ruchem teatralnym w arab-
skich krajach Zatoki Perskiej. Wskazują na to liczne artykuły autorstwa 
wspomnianego Mu˛ammada ˘asana ‘Abd Allha czy ‘Abd al-W˛ida 
al-Imbbıego, którch tematyka skupiona jest wokół teatru państw Za-
toki Perskiej. „Ar-Rūla” jednak wpisuje się również w szerszy, nie tylko 
arabski kontekst pisma poświęconego sztuce scenicznej. W rubryce Wia-
domości i wydarzenia teatralne znajdziemy mnóstwo informacji z całego 
świata, które opisują najciekawsze przedstawienia, relacjonują festiwale 
i komentują aktualne tendencje artystyczne w świecie teatru.

Trzeci numer „Ar-Rūla” to pismo z wyraźnie zdefi niowaną strategią, 
skierowane do szerokiego grona odbiorców, wśród których znajdą się za-

57 W numerze opublikowano też treść wystąpienia tunezyjskiego reżysera al-Munßifa 
as-Suwaysıego z okazji rozpoczęcia warsztatów teatralnych w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich.
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równo amatorzy i miłośnicy sceny, jak również ludzie zawodowo z nią 
związani. Taki profi l magazynu był kontynuowany aż do roku 1986, kiedy 
to zawieszono jego wydawanie. W roku 1985 po prawie dwuletniej prze-
rwie ukazały się kolejne cztery numery. Redaktorem naczelnym pozostał 
A˛mad Ibn Mu˛ammad al-Qsimı, a na stanowisku sekretarza redakcji 
Mu˛ammada ‘Abd Allha zastąpił ‘Abd Allh ‘Abd al-Qdir. Ponownie 
zmieniono format i szatę grafi czną pisma, które liczyło około stu stron. 
Wprowadzono także dosyć znaczące innowacje w podziale na bloki te-
matyczne. Artykuły zgrupowano w następujących rubrykach: Spotkanie 
z „Ar-Rūla” (wywiad), Życie teatralne, Studia, Dossier numeru, Tekst dra-
matyczny oraz Sprawozdania i opinie. Mimo że pismo było nadal wydawa-
ne przez Teatr Narodowy w Szardży, jego skład redakcyjny nieustannie się 
powiększał o współpracowników spoza kraju. Do grona publikujących ar-
tykuły na łamach magazynu dołączyli między innymi: Jordańczyk Ibrhım 
as-Smr’ı, Syryjczyk Walıd Iˇhlßı, Irakijczycy Qsim Mu˛ammad i ˘asb 
Allh Ya˛yà oraz Farıd A˛mad ̆ asan z Bahrajnu. Bez wątpienia ich udział 
w tworzeniu pisma dodawał mu ogólnoarabskiego charakteru i szerszej per-
spektywy. Na szczególną uwagę zasługują numery drugi oraz czwarty wy-
dane w roku drugim – 1985, które szczegółowo analizują: pierwszą edycję 
festiwalu Teatralne Dni Szardży, Pierwszy Bagdadzki Festiwal Teatralny 
(Mihrağn Ba∞dd al-Masra˛ı al-Awwal) oraz drugą edycję Festiwalu Tea-
tralnego w Kartaginie (Mihrağn Qar†ğ al-Masra˛ı). Wielkie znaczenie 
dla studiów nad początkami ruchu teatralnego w Emiratach mają też teksty 
‘Abd Allha ‘Abd al-Qdira, w których autor próbuje uporządkować fakty 
dotyczące historii emirackiej sceny. Niestety, w rubryce Tekst dramatyczny 
nie pojawiła się już ani jedna sztuka miejscowego autora i chyba jest to 
najlepszy dowód na kryzys, jaki przeżywało pisarstwo emirackie, o czym 
tak dobitnie wspominał Ibn Mu˛ammad al-Qsimı w swoim artykule opub-
likowanym w numerze drugim z 1985 roku, pisząc: „Brak miejscowych 
dramaturgów jest zjawiskiem, które negatywnie odbija się na charakterze 
teatru, oddalając go od społeczeństwa, które ma reprezentować”58.

Z powodu trudności fi nansowych na początku 1986 roku ukazał się 
ostatni numer „Ar-Rūla”. Mimo że zostało wydanych w sumie tylko 
osiem numerów pisma, było ono wyrazem wielkich ambicji wszystkich 
osób związanych nie tylko z Teatrem Narodowym w Szardży, ale z całym 
emirackim środowiskiem teatralnym. Począwszy od trzeciego, przełomo-
wego numeru, pismo z powodzeniem łączyło charakter popularyzatorsko-
-informacyjny z cechami specjalistycznego periodyku. Otwarcie „Ar-
-Rūla” na wszelką tematykę związaną z problematyką teatru przy równo-
czesnym akcentowaniu emirackiej tożsamości pisma dawało mu znaczącą 
pozycję na rynku arabskich czasopism poświęconych sztuce scenicznej.

58 Por. Sul†n Ibn Mu˛ammad al-Qsimı, Musbaqa li-n-nußūß al-masra˛iyya 
al-ma˛alliyya (Konkurs na lokalne teksty dramatyczne), „Ar-Rūla”, nr 2, r. II, 1985, s. 40.



Część pierwsza: Teatr w Zjednoczonych Emiratach Arabskich44

TEATR SZKOLNY DO 1984 ROKU

Po uzyskaniu niepodległości na początku lat siedemdziesiątych młoda 
emiracka administracja w Ministerstwie Edukacji (Wizrat at-Tarbiyya 
wa-at-Ta‘lım) przygotowała ambitny i rozbudowany program edukacji 
teatralnej przeznaczony dla młodzieży szkolnej. W jego wstępie czyta-
my między innymi: „Wychowanie teatralne, opierając się na podstawach 
artystycznych i estetycznym wyczuciu, rozwija w uczniach wrażliwość, 
otwartość i ofi arność, co pozwala wyrobić w nich właściwe cechy charak-
teru oraz odpowiednio ukierunkować”59.

Program obejmował wszystkie etapy szkolnictwa do poziomu wyższe-
go. Przewidywał zapoznanie uczniów z utworami największych dramatur-
gów arabskich i europejskich. Wprowadzał zajęcia między innymi z fone-
tyki oraz pantomimy. Na wyższym poziomie proponował zaznajomienie 
uczniów ze sceną, dekoracją, charakteryzacją oraz muzyką w kontekście in-
scenizacji teatralnej. W końcu omawiał zasady organizacji konkursów i da-
wał wytyczne dotyczące właściwej oceny przedstawień oraz przyznawania 
nagród. Początkowo przy wsparciu doświadczonych arabskich pedagogów 
program próbowano realizować w praktyce. Dosyć szybko w teatr szkolny 
zaangażowała się grupa ludzi, którzy do tej pory mieli niewielki kontakt ze 
sceną. Do osób, które pisały wówczas teksty i nadzorowały przygotowanie 
przedstawień, należeli między innymi: Mahra al-Qsimı, Nūra aš-Šmisı, 
F†ima Lūth, ‘Abd al-Mun‘im ‘Awwd, Mu˛ammad Qanwı i Yūsuf aš-
-Šarıf. Jak ocenia ‘Abd Allh ‘Abd al-Qdir, w latach 1972–1974 w ramach 
teatru szkolnego wystawiono około dwudziestu sztuk. Część z nich była 
adaptacjami utworów Tawfıqa al-˘akıma, Nağıba Kıllnıego oraz Szeks-
pira. Od roku 1975 kilka zespołów zrealizowało przedstawienia także dla 
potrzeb telewizji dubajskiej. Końcówka lat siedemdziesiątych przyniosła 
nagły spadek liczby prezentowanych inscenizacji. W roku 1978 wystawio-
no już tylko pięć sztuk. Nadal najbardziej popularny był repertuar Tawfıqa 
al-˘akıma, Nağıba Kıllnıego oraz Szekspira. Do najaktywniejszych in-
scenizatorów w tamtym okresie należeli przede wszystkim Mu˛ammad 
Qannwı oraz al-Marsà Abū al-‘Abbs. Warto wspomnieć, że w latach 
1978–1979 dekorację do wszystkich szkolnych przedstawień zaprojekto-
wał Na‘ım ar-R‘ı.

Do połowy lat osiemdziesiątych nie nastąpiła poprawa sytuacji. Nie-
wielkie rezultaty przyniósł Pierwszy Festiwal Teatrów Szkolnych (Awwal 
Mihrağn li-l-Masra˛ al-Madrası) zorganizowany w Abu Zabi w roku 
1981, choć według relacji Sayfa ‰nima: „objawił on wiele młodych ta-
lentów, które napawały optymizmem co do przyszłości ruchu scenicznego 

59 Cyt. za: ‘Abd Allh ‘Abd al-Qdir, Mad ˇhal li-dirsat…, s. 55.



Podsumowanie 45

w Emiratach”60. Według recenzenta pisma „Ar-Rūla” ze względu na profe-
sjonalizm przygotowania oraz walory artystyczne najbardziej godnym uwa-
gi przedstawieniem był Al-Amır aß-ßa∞ır (Mały Książę) Antoine’a Saint-
-Exupéry’ego w adaptacji ‘Abd ar-Razzqa al-‘Abdūnıego. W inscenizacji 
uczestniczyła grupa dzieci arabskich i francuskich z Centrum Kulturalnego 
Szejka ̌Halıfy (Markaz aš-Šay̌h ˇHalıfa a±-€aqfı).

W latach 1980–1985 w ramach teatru szkolnego wystawiono zaledwie 
jedenaście sztuk. Ich autorami byli między innymi: Ÿaml az-Zamzimı, 
Naßrı al-Ÿawzı, Mu˛sin Rağı oraz Farıd A˛mad ˘asan. Większość sztuk 
reżyserowali: Sayyid Badrn, Mu˛ammad Qannwı i Ba˛r K÷im. Naj-
więcej projektów dekoracji zrealizował we wspomnianym okresie ˘aydar 
Idrıs.

Jeśli chodzi o tematykę dramatów prezentowanych do roku 1984, to 
skupiała się ona zasadniczo wokół zagadnień patriotycznych oraz histo-
rycznych.

Utwory prezentowane na deskach amatorskiego teatru dziecięcego 
były wykonywane zarówno w miejscowym dialekcie, jak i w arabskim 
języku literackim. Część z przedstawień grana była również w języku an-
gielskim. Niestety, niewiele jest danych dotyczących tytułów utworów, 
jakie wówczas wystawiano. W artykule z 1985 roku podejmującym za-
gadnienie emirackiego teatru szkolnego ‘Abd Allh ‘Abd al-Qdir nie 
wymienia ani jednego61. Wskazuje natomiast na główny powód pogłębie-
nia się kryzysu w szkolnej aktywności artystycznej: zawiódł zbyt ambitny 
i nieprzystosowany do realiów młodego państwa program przygotowany 
przez ministerstwo. Podobnego zdania są również A˛mad Ršid €ni oraz 
Mğid Abū Šalıbı.

Mimo małej aktywności teatru szkolnego w latach osiemdziesiątych 
zainteresowanie sztuką sceniczną wśród emirackiej młodzieży nie słabło. 
Do roku 1984 powstało siedemnaście zespołów teatralnych. O wiele więk-
szy problem stanowiły ich kwalifi kacje, których nie dało się podnieść tylko 
poprzez cykle warsztatów i konferencje.

60 Sayf ‰nim, A ˇhbr wa-a˛d± masra˛iyya (Informacje i wydarzenia teatralne), 
„Ar-Rūla”, nr 3, 1983, s. 54.

61 Por. ‘Abd Allh ‘Abd al-Qdir, Mad ˇhal li-dirsat…, s. 56.
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Patrząc na trzydziestoletni okres pierwszych lat istnienia emirackiego ru-
chu teatralnego, należy wskazać przede wszystkim na ogromną dynami-
kę i tempo jego rozwoju. Teatr jako nowe dla społeczeństwa emirackie-
go zjawisko artystycznego wyrazu pojawił się po raz pierwszy w formie 
przedstawień szkolnych, a jego pionierami byli arabscy nauczyciele, którzy 
nie posiadali profesjonalnego wykształcenia w dziedzinie teatru. Mimo to 
zapał pierwszych popularyzatorów i ich własna wizja sztuki spotkały się 
z bardzo pozytywnym przyjęciem. Szybko zaczęły powstawać amatorskie 
grupy miłośników sceny, by dalej propagować tę ideę, która zrodziła się 
w środowisku szkolnym. Amatorzy w ciągu kilku lat przenieśli się do klu-
bów młodzieżowych, gdzie znaleźli wsparcie oraz swobodną przestrzeń 
do doskonalenia swoich teatralnych pasji. Kolejnym silnym impulsem dla 
rozwoju ruchu teatralnego była misja, z jaką przybył do Emiratów W±iq 
as-Smar‘ı. Jego determinacja i głęboka wiara w sens oraz wagę swo-
jej pracy zostały bardzo pozytywnie przyjęte nie tylko przez młodzież, 
ale także miejscowe władze. Z inicjatywy as-Smar‘ıego został wznie-
siony pierwszy w Emiratach skromny budynek teatralny. Misję podjętą 
w Szardży W±iq as-Smar‘ı kontynuował w Dubaju, w ten sposób roz-
szerzając zakres swojej działalności. Przełomowe dla emirackiego teatru 
było powstanie niepodległego państwa będącego federacją siedmiu emi-
ratów. Młody kraj w miarę swoich możliwości szybko objął niezbędnym 
wsparciem wszystkie inicjatywy kulturalne, w tym również teatr. Wspól-
nie z działaczami teatralnymi Ministerstwo Kultury i Informacji (Wizrat 
a±-€aqfa wa-al-I‘lm) stworzyło program warsztatów mających na celu 
podwyższanie kwalifi kacji miejscowych artystów amatorów. Obok tego 
fundowano zagraniczne stypendia naukowe dla tych, którzy chcieli specja-
lizować się w różnych dziedzinach związanych z teatrem. Równocześnie 
władze ministerialne rozpoczęły stałą i bliską współpracę z doświadczony-
mi artystami i twórcami teatralnymi z krajów arabskich. Mieli oni pełnić 
kluczową rolę w formowaniu miejscowej sceny aż do czasu wykształcenia 
własnych profesjonalnych kadr. Fascynacja i zainteresowanie, jakie budził 
teatr, znalazły wyraz w licznie powstających zespołach.

Całe lata siedemdziesiąte upłynęły pod znakiem tworzenia nowych 
grup scenicznych, organizowania serii kursów, konferencji i warsztatów. 
Emiraccy artyści szybko zaczęli prezentować swoje dokonania na regio-
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nalnych oraz ogólnoarabskich festiwalach. Najpierw były to festiwale kul-
tury, a później konfrontacje całkowicie poświęcone sztuce teatru. Dialog 
nawiązany z arabskim ruchem teatralnym bardzo wzmocnił miejscową 
scenę, a pierwsze sukcesy i ciepłe przyjęcie ze strony całego arabskiego 
środowiska teatralnego napawały optymizmem i nadawały sens dalszym 
wysiłkom. Koniec lat siedemdziesiątych przyniósł powstanie pierwszego 
emirackiego pisma podejmującego tematykę związaną z teatrem i aktu-
alnościami z życia miejscowej sceny. Magazyn „Ar-Rūla” był wyrazem 
ambicji, ale również świadomości wielkiej potrzeby ciągłego promo-
wania teatru w szybko rozwijających się gospodarczo Emiratach. Wiele 
miejscowych inicjatyw wspartych doświadczeniem arabskich specjali-
stów w dziedzinie teatru zaowocowało powstaniem bardzo świadomego 
i zmierzającego w konkretnym kierunku ruchu artystycznego. Emiracki 
teatr mocno nawiązywał do narodowej tradycji i między innymi ta cecha 
miała stanowić o jego oryginalności. Równocześnie od samego początku 
za cel stawiał sobie bycie otwartą platformą społecznego dialogu, na której 
poruszane będą ważkie tematy z życia współczesnych Emiratów. Przy tym 
wszystkim priorytetem miał pozostawać wysoki poziom artystyczny. Tak 
postawionym zadaniom, jak się okazało, niełatwo było sprostać. Ambicje 
i szczere zaangażowanie nie mogły zastąpić fachowej wiedzy i popartego 
wieloletnią pracą doświadczenia. To w połączeniu ze słabą kondycją emi-
rackiej dramaturgii sprawiało, że wewnątrz żywiołowego ruchu zaczęły 
się pojawiać niepokojące zjawiska. Szukając ambitnego repertuaru, często 
marginalizowano miejscowych pisarzy, którzy mimo braków warsztato-
wych, jak nikt inny rozumieli rodzimą publiczność. Zastępowanie cieszą-
cych się niemałym powodzeniem lekkich, osadzonych głęboko w emirac-
kich realiach miejscowych komedii utworami dramaturgów arabskich do-
prowadziło do spadku frekwencji na przedstawieniach i osłabienia kon-
taktu z lokalnym widzem. Zbyt gwałtowne odchodzenie od dominującej 
funkcji rozrywkowej, jaką dla tutejszej publiczności pełnił teatr, odbiło 
się na zainteresowaniu i popularności tej formy sztuki. Proces kształcenia 
świadomego widza, o czym wielokrotnie mówiono podczas konferencji 
i warsztatów, został nieco zachwiany. Mimo zwiększenia pomocy ze stro-
ny nowo powołanego do życia Departamentu Kultury i Informacji (D’irat 
a±-€aqfa wa-al-I‘lm) oraz powrotu pierwszej grupy absolwentów szkół 
teatralnych w połowie lat osiemdziesiątych emiracka scena stanęła przed 
wielkimi wyzwaniami, którym musiała szybko sprostać.



ROZDZIAŁ II

KU DOJRZAŁEJ SCENIE

Lata siedemdziesiąte i początek osiemdziesiątych były w historii ruchu te-
atralnego w Emiratach okresem, gdy jego działalność artystyczna na tyle 
się umocniła, że zaczęła zaznaczać swoją obecność również poza granica-
mi kraju. Emirackie grupy sceniczne uczestniczyły w festiwalach w Libii, 
Syrii, Maroku. Równocześnie zespoły z innych krajów arabskich gościły 
w Emiratach, gdzie nie tylko prezentowały własny sceniczny dorobek i do-
świadczenie, ale także dzieliły się swoim sposobem postrzegania teatru 
i uprawiania tej sztuki. Nie możemy przy tym zapominać, że ten okres to 
w istocie pierwsze lata funkcjonowania nowego państwa, które musiało sta-
wiać czoło kolejnym wyzwaniom. Tym bardziej wart odnotowania jest fakt, 
że przełom lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych obfi tował w liczne wy-
darzenia teatralne. Na przykład w 1979 roku przygotowano i wystawio-
no czternaście spektakli. W tym samym roku liczba zespołów scenicznych 
wzrosła do piętnastu, w tym były także grupy założone przez obcokrajow-
ców: Sudańczyków, Somalijczyków oraz Hindusów. Można zatem uznać, 
że z początkiem lat osiemdziesiątych struktury administracyjne i arty-
styczne ruchu teatralnego były uformowane. Zespoły sceniczne działały 
we wszystkich emiratach i w większości miast. Poza tym do kraju zaczęli 
powracać pierwsi absolwenci zagranicznych uczelni teatralnych i jako re-
żyserzy, aktorzy, technicy w sposób istotny zasilali lokalne kadry kształcące 
się przede wszystkim na organizowanych przez Ministerstwo Kultury war-
sztatach. Odpowiedzialny za sprawy teatru Departament Kultury i Informa-
cji dosyć jasno określał administracyjne zasady funkcjonowania zespołów 
scenicznych i w miarę swoich możliwości fi nansowo wspierał je, ustalając 
roczny budżet dla każdej zarejestrowanej w ministerstwie grupy.

W tym okresie także ustabilizowała się pozycja lokalnych gazet, które 
niezbyt często, ale coraz obszerniej informowały o wystawianych przed-
stawieniach, zamieszczając czasami ich krótkie recenzje62. Impulsem, któ-
ry miał jeszcze bardziej skonsolidować ruch teatralny w Emiratach i otwo-
rzyć kolejny etap w jego historii, stawiając przed nim nowe wyzwania, był 
festiwal Teatralne Dni Szardży.

62 Pierwsze regularnie wydawane w Emiratach gazety to: „A ˇhbr Dubayy” (od 
1962), „Al-Itti˛d” (od 1969), „Al-ˇHalığ” (od 1970), „Aš-Šurūq” (od 1970), „Al-Azmina 
al-‘Arabiyya” (od 1969) oraz „Al-Bayn” (od 1980).
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FESTIWAL TEATRALNE DNI SZARDŻY 
(AYY◊M AL-Š◊RIQA AL-MASRA˘IYYA)

Obecnie trudno sobie wyobrazić życie teatralne w Emiratach bez tego 
corocznego festiwalu, który przez ‘◊dila ˇHizma został określony jako 
„fundament budowli emirackiego teatru”63. To wydarzenie artystyczne nie 
tylko konfrontuje sceniczne dokonania poszczególnych zespołów, ale jest 
chyba najważniejszym bodźcem popychającym artystów do nieustannych 
poszukiwań i określania tożsamości teatru emirackiego.

Idea festiwalu pojawiła się w 1984 roku, a jej głównym inicjatorem był 
książę Sul†n Ibn Mu˛ammad al-Qsimı, który pełnił wówczas funkcję 
dyrektora Departamentu Kultury i Informacji w emiracie Szardży. Warto 
wspomnieć, że sam pomysł księcia wpisywał się w szeroko pojmowaną kon-
cepcję inspirowania i wspierania wszelkiej aktywności artystycznej, której 
orędował powstały w 1981 roku Departament Kultury i Informacji. Prze-
świadczenie o konieczności promowania sztuki w warunkach nieustannego 
ekonomicznego rozwoju kraju dosyć szybko zaowocowało konkretnymi 
projektami. Jednym z nich była również organizacja festiwalu teatralnego. 
Już 10 stycznia 1984 roku zawiązała się Najwyższa Komisja do spraw Orga-
nizacji Festiwalu (Awwal Lağna ‘Uly li-l-Mihrağn). Jej przewodniczącym 
został książę al-Qsimı, a pozostałymi członkami byli: Mu˛ammad Diyb 
al-Mūs™a, ‘Ubayd al-Qaßır, Mğid Abū Šalıbı, ‘Abd ar-Razzq al-Hğirı oraz 
Yūsuf ‘Īdbı. Równocześnie utworzono drugą komisję, zwaną teatralną, 
w skład której wchodzili krytycy oraz artyści, tacy jak: ‘Abd Allh al-Ust≤, 
Frūq Awhn, ⁄‘in ∏um‘a, ‘Abd Allh al-Man‘ı, A˛mad al-Anßrı oraz 
A˛mad ‘Abd Allh aš-Šay̌h. Jej sekretarzem wybrano ‘Abd Allha ‘Abd 
al-Qdira. Organizatorzy zadbali o to, by wyraźnie zdefi niować istotę tego 
kulturalnego przedsięwzięcia. Ofi cjalny dokument stwierdzał, że celem fe-
stiwalu jest:
„–  Przyczynianie się do ożywiania i rozwoju działalności teatralnej po-

przez prezentacje profesjonalnie przygotowanych przedstawień.
–  Kształcenie świadomości teatralnej poprzez posiedzenia, panele dysku-

syjne oraz przedstawienia.
–  Wspieranie i motywowanie nowatorskich projektów teatralnych.
–  Konfrontacja z największymi osiągnięciami sceny arabskiej i świato-

wej.
–  Wyłanianie i umacnianie najbardziej obiecujących przedsięwzięć tea-

tralnych.
–  Organizowanie spotkań artystów oraz bezpośrednich dyskusji na temat 

szeroko pojętej problematyki teatru.

63 Por. ‘Ādil ̌Hizm, As-Sitra…, s. 25.
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–  Rozwijanie świadomości teatralnej u widza i zdobywanie licznej 
publiczności”64.
Jak dalej informował dokument, nagrody miały być przyznawane tyl-

ko obywatelom Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz artystom ama-
torom mającym status rezydentów. Wyróżnienia podzielono na następu-
jące kategorie:
–  Najlepsze przedstawienie,
–  Najlepszy utwór dramatyczny,
–  Najlepsza reżyseria,
–  Najlepsza pierwszoplanowa rola męska,
–  Najlepsza drugoplanowa rola męska,
–  Najlepsza pierwszoplanowa rola kobieca,
–  Najlepsza drugoplanowa rola kobieca,
–  Najlepsza dekoracja,
–  Najlepsze oświetlenie,
–  Najlepsza oprawa muzyczna i dźwiękowa,
–  Najlepsze kostiumy,
–  Najlepsza charakteryzacja.

Dziesiątego marca 1984 roku, w ramach Pierwszego Narodowego Fe-
stiwalu Artystycznego (Mihrağn al-Funūn al-Wa†anı al-Awwal) rozpo-
częła się pierwsza edycja Teatralnych Dni Szardży. W tym przełomowym 
dla emirackiej sceny wydarzeniu uczestniczyło siedem zespołów, które 
reprezentowały najsilniejsze ośrodki teatralne w Szardży, Dubaju, Al-Ajn, 
Al-Fudżajrze, Ras al-Chajma i Khor Fakkan. Niezwykle istotny jest fakt, 
że w ramach przedstawień pozakonkursowych swoje spektakle wystawiły 
grupy teatru szkolnego, studenckiego i teatru dla dzieci. W ten sposób uda-
ło się stworzyć wspólną przestrzeń teatralnego spotkania i dialogu pomię-
dzy zespołami w pełni amatorskimi oraz tymi, które aspirowały do miana 
profesjonalnych.

Festiwal był wyzwaniem rzuconym wszystkim zespołom, które posia-
dały największe ambicje artystyczne w kraju i wzniecił ich rywalizację. 
Pierwsza edycja Teatralnych Dni Szardży zweryfi kowała profesjonalizm 
podejścia do sztuki scenicznej i pomogła wyłonić tych, którzy zasługiwali 
na największe wsparcie władz ministerialnych. Trwający siedemnaście dni 
festiwal poprzez rozmach, z jakim został zorganizowany, i rangę, jaką na-
dał mu Departament Kultury i Informacji, sprawił, że teatr miał ofi cjalnie 
zyskać strategiczną pozycję w życiu kulturalnym kraju.

Wszystkie przedstawienia zaprezentowano w Szardży w sali Afryka. 
Wśród sztuk wystawionych w trakcie festiwalu znalazły się tylko dwie 
autorstwa emirackich pisarzy – A˛mada Ršida €nıego pt. Al-Ar∂ btit-

64 ≥kirat al-ayym (Wspomnienie Dni), red. Mu˛ammad ‘Abd Allh al-‘Alı, Hay±am 
Ya˛yà al-̌Hawğa, Yūsuf ‘ˆdbı, aš-Šriqa 2004, s. 27.
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kallam ūrdū (Ziemia mówi w urdu, 1984) oraz ⁄‘ina ∏um‘a pt. Sirr 
al-kanz (Tajemnica skarbu, 1984). Obydwa dramaty skupiały się wokół 
aktualnych tematów społecznych. Najbardziej kontrowersyjna okazała 
się publicystyczna sztuka ⁄‘ina ∏um‘a, która podejmuje problem gwał-
townego napływu imigrantów do Zjednoczonych Emiratów Arabskich 
i realnych konsekwencji, jakie z tego zjawiska wynikają. Wśród pozosta-
łych utworów były między innymi Historia naszego przyjaciela Panczi-
to Osvalda Dragúna, ∏u±±a ‘alà ar-raßıf (Trup na chodniku, 1965) S‘ad 
Allha Wannūsa oraz Aš-Šay̌h wa-at-tarıq (Szejk i droga, 1971) ‘Alı ‘Aqla 
‘Ursna. Generalnie problematyka przedstawień oscylowała wokół kwe-
stii fi lozofi czno-społecznych zarysowanych, jak to ujmuje ‘Ādil ˇHizm, 
„w sposób niezwykle odważny”65. Nie mniej znaczące od samych przed-
stawień konkursowych były wykłady, warsztaty i otwarte panele dysku-
syjne. Po raz pierwszy w historii emirackiego ruchu teatralnego reżyserzy, 
aktorzy, krytycy i widzowie mogli spotkać się razem. Co istotne, nie była 
to wyłącznie okazja do wzajemnego poznania, ale także do wymiany po-
glądów w bezpośredniej dyskusji.

Jury festiwalu, w skład którego wchodzili między innymi: Ba˛r K÷im, 
Yūsuf ‘Īdbı, Sayyid Badrn, Frūq Awhn, Fat˛ı al-Barqwı oraz ˇHlid 
al-̌Ha†ıb, zdecydowało przyznać tylko trzy nagrody, kolejno wyróżniając 
najwyżej ocenione inscenizacje. Za najlepsze przedstawienie uznano sztu-
kę Ma’st Abı al-Fa∂l (Tragedia Abi al-Fadla) autorstwa bahrajńskiego 
pisarza i reżysera ˇHalıfa al-‘Arıfıego, w reżyserii Egipcjanina Mağdıego 
Kmila. Utwór został zrealizowany przez Teatr Sakra ar-Raszuda z Ras 
al-Chajma. Drugą nagrodę zdobyło przedstawienie przygotowane przez 
Teatr Narodowy w Szardży pt. Historia naszego przyjaciela Panczito 
Osvalda Dragúna w reżyserii Irakijczyka ‘Abd Allha ‘Abd al-Qdira. 
Trzecie wyróżnienie przyznano grupie ˇHlid (Masra˛ ˇHlid) z Szardży za 
inscenizację sztuki Aš-Šay̌h wa-at-tarıq (Szejk i droga) ‘Alı ‘Aqla ‘Ursna 
w reżyserii Ya˛yà al-˘ğğa z Sudanu.

Oprócz werdyktu w ofi cjalnym protokole festiwalowego jury znalazły 
się także postulaty zachęcające do poświęcenia szczególnej uwagi teatrowi 
dziecięcemu oraz szkolnemu. Ponadto potwierdzono konieczność kształce-
nia profesjonalnych kadr poprzez fundowanie zagranicznych stypendiów.

Pierwsza edycja festiwalu pokazała przede wszystkim ogromny zapał, 
wysokie aspiracje oraz daleko sięgające ambicje jego organizatorów. Bez 
wątpienia strona organizacyjna pierwszych Teatralnych Dni Szardży była 
bez zarzutu. Relacje jego uczestników nie pozostawiają co do tej kwestii 
żadnych wątpliwości66. Pewien niepokój mógł budzić jedynie poziom 
artystyczny zespołów. Nie bez powodu jury ograniczyło liczbę przyzna-

65 Por. ‘Ādil ̌Hizm, As-Sitra…, s. 17.
66 Por. ≥kirat al-ayym, s. 35.
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nych nagród do jednej, za najlepsze przedstawienie, której kryteria, choć 
kształtowane przez wiele elementów, obejmują ogólne wrażenie, jakie po-
zostawia prezentowana sztuka. Nie zdecydowano się wyróżnić ani jedne-
go emirackiego tekstu dramatycznego. Nie przyznano również nagrody za 
reżyserię dla żadnego z dwóch emirackich inscenizatorów, ‘Abd Allha 
al-Man‘ıego i Ism‘ıla ‘Abd Allha. Pominięto także kreacje aktorskie, 
oprawę muzyczną, dekorację, charakteryzację i oświetlenie. Jury festiwalu 
podkreśliło natomiast potrzebę intensywnej pracy na rzecz podniesienia 
kwalifi kacji kadry oraz kształcenia młodych pokoleń i zapoznawania ich 
ze sztuką teatru.

Druga edycja festiwalu, jak to określa Mu˛ammad ‘Abd Allh, była 
„nieodwołalną konsekwencją [pierwszej] oraz głębokim pragnieniem po-
pychania ruchu teatralnego naprzód”67. Jednakże nadzieje i ambicje rozbiły 
się o rzeczywistość oraz realne możliwości miejscowych grup artystycz-
nych. Teatralne Dni Szardży rozpoczęły się 27 marca 1985 roku i trwały 
dziewięć dni. Festiwal otwierało przedstawienie Bahrajńskiego Teatru Na-
rodowego (Al-Masra˛ al-Ahlı bi-Dawlat al-Ba˛rayn) pt. Mu’allif (Autor, 
1985), które było adaptacją utworu Il-Būfıh (Bufet, 1968) ‘Alego Slima 
w reżyserii ‘Abd Allha Malika68. Swoje inscenizacje zeprezentowało 
pięć zespołów z Dubaju, Szardży, Khor Fakkan oraz Kalby. Reżyserzy, 
pośród których było dwóch Emiratczyków, ‘Abd Allh al-Man‘ı i Ism‘ıl 
‘Abd Allh, sięgnęli do arabskiego repertuaru. Przedstawiono dwie sztuki 
Sa‘d Allha Wannūsa pt. Al-Malik huwa al-malik (Król jest królem, 1977) 
i M’st b’i‘ ad-dibs al-faqır (Tragedia biednego sprzedawcy syropu, 
1965) oraz jedną Alfreda Farağa Ra˛ma (Litość). Poza konkursem poka-
zano trzy przedstawienia, wśród których jedynie dwa były autorstwa pisa-
rzy emirackich: ‡ra wa-†ha (Fruwać i pływać, 1985) ∏sima ar-Rkna 
i Mu˛ammada Salmna oraz al-Baydr (Wieśniak, 1985) Sayfa al-‰nima 
i A˛mada al-∏ismıego. Jury festiwalu, w skład którego wchodzili: Qsim 
Mu˛ammad, ‘Abd ar-Ra˛man aß-∑li˛, ‘Abd Allh ‘Abd al-Qdir oraz 
Fat˛ı Diyb, nie przyznało ani jednej nagrody, uzasadniając swoją decy-
zję zbyt niskim poziomem artystycznym prezentowanych przedstawień. 
Mu˛ammad ∑aqr w artykule podsumowującym festiwal na łamach pisma 
„Ar-Rūla” za jedyny godny uwagi i spełniający wszystkie kryteria kon-
kursowe uznał występ zespołu z Bahrajnu69. Oprócz słabego technicznego 

67 Ibid., s. 37.
68 Przedstawienie zdobyło główną nagrodę na Pierwszym Festiwalu Teatralnym Młodzie-

ży Krajów Rady Współpracy Zatoki w Kuwejcie (Mihrağn Šabb Duwal Mağlis at-Ta‘wun 
al-Masra˛ı al-Awwal), który odbył się w dniach 10–17 lutego 1985. Por. ‘Abd Allh al-Man‘ı, 
Mihrğn an-Naš† al-Masra˛ı li-Šabb Mağlis at-Ta‘wun (Festiwal Teatralny Młodzieży 
Krajów Rady Współpracy Zatoki), „Ar-Rūla”, nr 1, 1985, s. 30.

69 Por. Mu˛ammad ∑aqr, Isti‘r∂ in†ib‘ı li-‘urū∂ al-mihrağn (Pofestiwalowe wrażenia), 
„Ar-Rūla”, nr 2, 1985, s. 21.
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przygotowania przedstawień uwagę zwrócił brak wartościowych tekstów 
dramatycznych autorstwa pisarzy emirackich. Mimo że ∑al˛ Tūm również 
na łamach „Ar-Rūla” bronił uniwersalnego charakteru teatru, nie dopatru-
jąc się w zagadnieniu poruszonym przez jego kolegów żadnego poważniej-
szego problemu, to zdecydowana większość krytyków w tym właśnie zja-
wisku widziała największe zagrożenie. ‘Abd ar-Ra˛man aß-∑li˛ posunął 
się nawet do stwierdzenia, że „teatr emiracki należy do wszystkich oprócz 
Emiratczyków”70. Zaś Mu˛ammad al-Qsimı pisał: „Najważniejsze, co po-
kazały obydwie edycje festiwalu, to nie tylko nieobecność oryginalnych 
i utalentowanych dramaturgów miejscowych, ale ich zupełny brak”71.

Konsekwencją sytuacji, jaka zapanowała w emirackim środowisku tea-
tralnym po drugiej edycji Teatralnych Dni Szardży, było zwołanie Komisji 
Organizacyjnej Festiwalu (Al-Lağna al-Muna∂∂ima li-Mihrağn). Podczas 
obrad w grudniu 1985 roku zdecydowano zmniejszyć liczbę nagród przy-
znawanych podczas konkursu do pięciu: za najlepszą produkcję teatralną, 
reżyserię, kreację aktorską męską i kobiecą oraz za tekst dramatyczny. Po-
nownie również zdefi niowano cel festiwalu, określając go jako: „Aktywi-
zowanie życia teatralnego poprzez produkcje sceniczne miejscowych ze-
społów oraz wspieranie tych wysiłków artystycznych, które przyczyniają 
się do ubogacenia i wzmocnienia teatru arabskiego”72.

Trzecia edycja festiwalu w 1986 roku, mimo przyznania wszystkich na-
gród, niewiele przyczyniła się do wyjścia z kryzysu, w jakim znalazł się te-
atr w Emiratach. W roku kolejnym z powodu braku zgłoszeń uczestników 
Teatralne Dni Szardży odwołano. Sytuacja wskazywała na rozmiar prob-
lemu, jaki dotknął emiracki ruch teatralny. Mimo wsparcia Departamentu 
Kultury funkcjonujące w kraju zespoły nie były w stanie przygotować się 
do uczestnictwa w tym kulturalnym wydarzeniu, które powoli wpisywało 
się w stały repertuar lokalnych imprez artystycznych. W roku 1988 w trak-
cie festiwalu zaprezentowano tylko trzy przedstawienia. Autorem jednego 
z nich Al-Ar∂ ‘ar∂ (Ziemia jest towarem, 1988) był emiracki pisarz A˛mad 
al-Hawra. Z powodu konfl iktu w Zatoce Perskiej organizację Teatralnych 
Dni Szardży zawieszono do roku 1994. Po sześcioletniej przerwie po raz 
szósty odbył się festiwal w Szardży. Jego komisja podczas obrad zadecy-
dowała o organizacji konkursu co dwa lata oraz postanowiła wzbogacić to 
święto emirackiego teatru o liczne konferencje oraz spotkania. Ich tema-
tyka dotyczyła przede wszystkim aktualnej sytuacji teatru w Emiratach, 
pisarstwa dramatycznego, a także relacji pomiędzy współczesnym widzem 
a aktorem.

70 ∑al˛ at-Tūm, Na÷ra ilà mawqif al-masra˛ al-ma˛allı min ˇhill Ayym aš-Šriqa al-
-Masra˛iyya ’85 (Spojrzenie na sytuację miejscowego teatru poprzez festiwal Teatralne Dni 
Szardży ’85), „Ar-Rūla”, nr 2, 1985, s. 35.

71 Sul†n Ibn Mu˛ammad al-Qsimı, Musbaqa li-n-nußūß…, s. 40.
72 ≥kirat al-ayym, s. 42.
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Od roku 1998 Teatralne Dni Szardży znów odbywają się corocznie. 
A˛mad ‘Abd al-˘alım powiedział: „Teatralne Dni Szardży nie wzięły się 
z niczego… ich istnienie wynika z głębokich przemyśleń oraz świadomo-
ści roli teatru i jego wpływu na społeczeństwo”73.

Bez wątpienia to wydarzenie kulturalne, jakim jest festiwal, pełni w ży-
ciu emirackiego ruchu teatralnego niezwykle ważną rolę, a historia jego 
poszczególnych edycji w dużej mierze obrazuje rozwój lokalnej sceny. Co 
istotne, Teatralne Dni Szardży stały się tradycją, zaś uczestnictwo w nich 
nie tylko zaznacza obecność poszczególnych zespołów w życiu kultural-
nym kraju, ale daje prestiż i konkretne fi nansowe profi ty. Do tego stopnia, 
że – jak twierdzi A˛mad al-∏ismı – wiele formacji artystycznych swoje 
istnienie zawdzięcza festiwalowi74.

Konkurs w Szardży po dwóch dekadach funkcjonowania na stałe wpi-
sał się w życie kulturalne kraju. Jego trwanie jest natomiast bezpośrednim 
dowodem na zapał i ambicje emirackich artystów oraz potrzebę jego istnie-
nia. Poza tym, jak wskazuje Hay±am Ya˛yà al- ˇHawğa, festiwal stymuluje 
i umacnia potrzebę nieustannego doskonalenia warsztatu artystycznego75. 
Organizatorzy, wychodząc naprzeciw konieczności ciągłego podnoszenia 
kwalifi kacji w większości amatorskiej kadry, dbają, by przy okazji każ-
dej edycji festiwalu odbywały się cykle warsztatów. Wśród prowadzących 
zajęcia byli między innymi: Qsim Mu˛ammad, ∏awd al-Asadı, Frūq 
Awhn i ‘Ağğğ Salım.

Z perspektywy dwóch dekad istnienia Teatralnych Dni Szardży można 
powiedzieć, że ich największą zasługą było mobilizowanie emirackiego 
ruchu teatralnego do nieustannego rozwoju i poszukiwania własnej tożsa-
mości. Dzięki popularyzatorskiej roli festiwalu lokalne zespoły nieustan-
nie zdobywały nowych członków. Pod koniec lat osiemdziesiątych mimo 
kryzysu, jaki przeżywał emiracki teatr, funkcjonowały dwadzieścia trzy 
grupy sceniczne. Ich liczba w ciągu kilku lat od pierwszej edycji festiwa-
lu w 1984 roku powiększyła się o sześć nowych formacji. Szardża stała 
się miejscem konfrontacji własnych możliwości z osiągnięciami zapro-
szonych grup z innych krajów arabskich. Uznanie i sukces na Teatralnych 
Dniach Szardży stawały się przepustką do zaprezentowania swoich osiąg-
nięć poza granicami. Inscenizacje emirackich artystów były pokazywane 
między innymi na festiwalach w Damaszku, Kairze, Kartaginie, Kuwej-
cie, Ammanie, a również w Awinionie. To także festiwal wyłonił gwiazdy 
miejscowej sceny, takie jak: ‘◊’iša ‘Abd ar-Ra˛man, ‘Abd Allh Ršid, 
Mūza al-Mazrū‘ı, Samıra A˛mad czy A˛mad al-∏ismı. Warto wspomnieć, 
że dwoje ostatnich artystów zdobyło główne nagrody za najlepsze kreacje 

73 A˛mad ‘Abd al-˘alım, za: ≥kirat al-ayym, s. 162.
74 Por. A˛mad al-∏ismı, za: Mar‘ı al-˘alyn, Multaqà al-masra˛ al-ma˛allı al-awwal 

(Pierwsze spotkanie teatru miejscowego), „Kawlıs”, nr 10, 2003, s. 31.
75 Por. ≥kirat al-ayym, s. 15.
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aktorskie w sztuce ∏awda al-Asadıego pt. Maqhà Abū ̆ amda (Kawiarnia 
Abu Hamda) podczas festiwalu w Kartaginie (Mihrağn Qartğ) w roku 
1987. Poprzez konfrontację z osiągnięciami teatru arabskiego i kontakt 
z uznanymi artystami Teatralne Dni Szardży dawały szansę rozwoju reży-
serom oraz dramaturgom. W ciągu dziesięciu edycji festiwalu wystawiono 
dziewięćdziesiąt dwie sztuki, z czego dwadzieścia osiem było autorstwa 
pisarzy emirackich. Wśród nich najbardziej aktywnymi okazali się Slim 
al-˘atwı, ∏aml Slim, Nğı al-˘y oraz ⁄‘in ∏um‘a. Emiratczycy byli 
reżyserami dwudziestu trzech przedstawień. Inscenizatorzy największej 
liczby sztuk to: ‘Abd Allh al-Man‘ı, Nğı al-˘y, A˛mad al-Anßrı, 
a także ‘Umar ‰ubš.

Równocześnie teatralne emirackie święto było i pozostaje najlepszym 
miernikiem kondycji miejscowej sceny. Jednym z zasadniczych celów, 
jaki stawiali sobie organizatorzy festiwalu, było, jak pisze Mu˛ammad 
Diyb Mūsà, nawiązanie żywego dialogu z lokalną widownią oraz stwo-
rzenie teatru bliskiego rzeczywistości emirackiej76. Niełatwo jest ocenić 
realizację tak postawionych założeń. ‘Abd Allh aš-Šu‘aybı, sekretarz 
redakcji: pisma „Kawlıs”, twierdzi, że trudno znaleźć dokładne analizy 
mogące zweryfi kować, na ile którykolwiek z arabskich festiwali teatral-
nych miał wpływ na kształtowanie środowiska, z którego wyrasta, lub jak 
bardzo zmienił gust czy zmysł estetyczny miejscowego widza77. Teatr emi-
racki prezentowany na festiwalu pozostawał w swej treści zawsze teatrem 
problemów społecznych z wyraźnym lokalnym charakterem. Sztuki takie 
jak: Qabr al-wlı (Sanktuarium, 1998) Ğamla Ma†ara, Al-Y±ūm (Zmora, 
2000) i Zamzamiyya (Butelka, 1999) Slima al-˘atwıego, ‰aßßayt bik y 
myya (Wodo, zakrztusiłem się tobą, 2004) Ism‘ıla ‘Abd Allha, Al-Fris 
(Rycerz, 2002) ∏amla Slima, M kna li-A˛mad bint Sulaymn (Histo-
ria Ahmada córki Sulejmana, 2002) oraz ˘abbat raml (Ziarenko piasku, 
1993) Nğıego al-˘ya zakorzenione są głęboko w emirackiej tradycji. 
Dużo w nich nawiązań do przeszłości oraz folkloru. Pozostając w nurcie 
społecznym, stosunkowo rzadko dramaty miejscowe poruszały kwestie 
polityczne, ogólnoarabskie. Do takich można zaliczyć: ‘Awdat Hūlakū 
(Powrót Hulagu, 1998), Wqi‘ ßūra †ibqa al-aßl (Rzeczywistość, kopia 
zgodna z oryginałem, 2001) oraz Al-Qadiyya (Sprawa, 2000), wszystkie 
trzy autorstwa Sul†na Ibn Mu˛ammada al-Qsimıego. W ostatnich latach 
coraz bardziej popularne stają się zagadnienia społeczne o charakterze 
uniwersalnym, takie jak kryzys rodziny, zjawisko konsumpcjonizmu, po-
goń za karierą, zagubienie jednostki we współczesnym świecie, problem 
defi nicji własnej tożsamości. Te tematy poruszają między innymi utwo-

76 Por. Mu˛ammad Diyb al-Mūsà, Bidyt…, s. 7.
77 Por. ‘Abd Allh aš-Šu‘aybı, Ayym aš-Šriqa al-Masra˛iyya… riwya lam taktamil 

(Festiwal Teatralne Dni Szardży… niedokończona historia), „Kawlıs, nr 3, 2000, s. 109.
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ry: Sūbir mrkit (Supermarket, 2002) Nπıego al-˘ya, Kūktayl (Koktajl, 
2001) ‘Abd Allha al-Man‘ıego, Y layl m a†walak (O nocy, jakże się 
dłużysz, 2000) Mu˛ammada Sa‘ıda a∂-∆an˛nıego, Āir layla brida 
(Ostatnia zimna noc, 2005) Bsimy Yūnis oraz Fi al-mat˛af (W muzeum, 
2000) ‘Abd Allha Ism‘ıla.

Główne zarzuty wysuwane pod adresem festiwalu dotyczą jego nadmier-
nie dominującej pozycji w repertuarze teatralnych wydarzeń w kraju. Wiele 
zespołów prezentuje w ciągu roku wyłącznie jedno przedstawienie, którego 
premiera odbywa się właśnie podczas festiwalu. ‘Abd Allh ‘Abd al-Qdir 
ocenia, że mimo pozytywów, jakie na przestrzeni dwudziestu lat płynęły 
z Teatralnych Dni Szardży, nadal propozycja sezonu artystycznego miejsco-
wych teatrów pozostaje uboga78. Co więcej, niektórzy, jak na przykład ‘◊dil 
al-̌Hizm czy A˛mad al-∏ismı, proponują organizowanie festiwalu co dwa 
lata, by w ten sposób zdjąć z zespołów „ciężar” uczestnictwa w nim. Kwestią 
nastręczającą jeszcze więcej problemów jest stosunkowo mała frekwencja 
widowni podczas inscenizacji w ramach sezonu artystycznego, który dla 
większości teatrów nie trwa dłużej niż kilka tygodni w ciągu roku. Według 
A˛mada al-∏ismıego dzieje się tak z powodu zbyt ambitnego programu, 
który nie odpowiada na zapotrzebowanie publiczności, ale stara się raczej 
sprostać wysokim wymaganiom festiwalowego jury.

Instytucją, która wyłoniła się w trakcie trwania kolejnych edycji Tea-
tralnych Dni Szardży i która postanowiła wziąć na siebie ciężar odpowie-
dzialności za działalność oraz rozwój emirackiego ruchu teatralnego, było 
Stowarzyszenie Teatralne.

STOWARZYSZENIE TEATRALNE 
(ŸAM‘IYYAT AL-MASRA˘YˆN)

Powstanie Stowarzyszenia Teatralnego (∏am‘iyyat al-Masra˛yın) w poło-
wie lat dziewięćdziesiątych było nie tylko wyrazem troski o dalszy rozwój 
ruchu scenicznego w Emiratach, lecz także odpowiedzią na widoczną po-
trzebę obecności w kraju instytucji, która skupi wszystkie osoby związane 
z teatrem po to, by stworzyć jeden wspólny, prawnie usankcjonowany głos. 
Tego typu instancja mogłaby nie tylko reprezentować emiracki teatr poza 
granicami, ale byłaby stroną w dialogu z władzami miejscowymi. Tworząc 
ujednolicony program działania w ramach ruchu scenicznego, mogłaby re-
alizować konkretną politykę dalszego jego rozwoju. Co w końcu być może 
najistotniejsze, stanowiłaby instancję, która posiadałaby realne możliwości 
i narzędzia do tego, by rozwiązywać bieżące problemy, z jakimi boryka się 

78 Por. ‘Abd Allh ‘Abd al-Qdir, Maďhal li-dirsat…, s. 168.
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emiracki teatr. W tym kontekście, jak mówi ˘zim Sulaymn, „powsta-
nie Stowarzyszenia odpowiadało potrzebom chwili i rzeczywistej sytuacji 
w życiu teatralnym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich”79.

Sugestie wskazujące na konieczność powołania do istnienia podobnej 
instytucji zaczęły się pojawiać w połowie lat osiemdziesiątych. W spo-
sób szczególnie wyraźny były widoczne podczas konferencji organizowa-
nych przy okazji Teatralnych Dni Szardży. W roku 1986 jury festiwalowe 
w protokole końcowym podkreśliło znaczenie wspólnego głosu działaczy 
oraz artystów w emirackim ruchu teatralnym80. O konieczność koordyna-
cji działań zespołów, wymiany doświadczeń i tworzenie spójnego progra-
mu obejmującego sceniczną działalność w kraju apelowali już podczas 
Pierwszej Konferencji „Ar-Rūla” (Nadwat „Ar-Rūla” al-Ūlà) w 1985 roku 
Mu˛ammad ‘Abd Allh, Frūq al-Awhn oraz A˛mad al-∏ismı81. Ostatecz-
nie dopiero w 1993 roku grupa emirackich artystów wystąpiła z inicjatywą 
utworzenia stowarzyszenia o charakterze organizacji pożytku publicznego. 
Jej zadaniem miało być działanie na rzecz szeroko rozumianego wsparcia 
oraz rozwoju ruchu teatralnego w Emiratach. Cele, jakie powzięli inicja-
torzy pomysłu, obejmowały promowanie sztuki teatru wśród młodzieży, 
uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych kraju poprzez aktywność ar-
tystyczną oraz stałą współpracę z zespołami i instytucjami teatralnymi 
w Emiratach oraz poza granicami. Ponadto postulowano organizowanie 
konferencji, spotkań i festiwali, które nawiązywałyby dialog ze współczes-
nym teatrem arabskim, a w ramach warsztatów podnosiłyby kwalifi kacje 
miejscowej kadry. Aktywność stowarzyszenia miała również obejmować 
ochronę interesów artystów scenicznych oraz dramaturgów poprzez trosz-
czenie się o ich prawa. Nowa instytucja miała też wziąć na siebie wydawa-
nie czasopism oraz książek poświęconych życiu teatralnemu w kraju i na 
świecie.

Zgromadzenie Założycielskie (Al-∏am‘iyya at-Ta’sısiyya) zebrało się 
po raz pierwszy na posiedzeniu 27 lutego 1993 roku. Podczas spotkania 
zatwierdzono statut Stowarzyszenia oraz wybrano jego Radę Tymczasową 
(Al-Idra al-Mu’aqqata). Zdefi niowano także szczegółowo zadania nowej 
instytucji. Streszczały się one w kilkunastu punktach:
1. Popularyzacja teatru wśród młodzieży oraz kształcenie młodego poko-

lenia wrażliwego na literaturę i teatr.
2. Uczestniczenie w życiu kulturalnym kraju poprzez różnorodne formy 

aktywności artystycznej.

79 ˘zim Sulaymn, 10 A‘wm ‘alà ta’sıs ∏am‘iyyat al-Masra˛yın (10 lat od założenia 
Stowarzyszenia Teatralnego), „Kawlıs”, nr 11, 2004, s. 11.

80 Por. ≥kirat al-ayym, s. 47.
81 Por. Mğid Abū Šalıbı, Wqi‘ al-˛araka al-masra˛iyya fı al-Imrt (Rzeczywistość 

ruchu teatralnego w Emiratach), „Ar-Rūla”, nr 3, 1985, s. 17.
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3.  Współpraca z instytucjami artystycznymi, zespołami scenicznymi 
w kraju i za granicą.

4.  Udział w konferencjach, spotkaniach, festiwalach krajowych i zagra-
nicznych oraz organizowanie podobnych wydarzeń.

5.  Ochrona praw członków Stowarzyszenia i ich interesów zarówno 
w sferze artystycznej, jak i materialnej.

6.  Wspieranie grup teatralnych działających w kraju.
7.  Wydawanie czasopism i książek poświęconych tematyce teatralnej za 

zgodą Ministerstwa Kultury i Informacji.
8.  Reprezentowanie emirackiego ruchu teatralnego w kraju i za granicą.
9. Pomoc w rozwiązywaniu konfl iktów pomiędzy zespołami scenicznymi.

10.  Zacieśnianie współpracy i wymiana doświadczeń z teatralnymi stowa-
rzyszeniami arabskimi oraz międzynarodowymi.

11.  Zacieśnianie współpracy pomiędzy artystami i konsolidowanie wspól-
nych wysiłków na rzecz rozwoju ruchu teatralnego w Emiratach.

12.  Dokumentowanie osiągnięć teatru w Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich.
W skład Rady weszli: ⁄‘in ∏um‘a, A˛mad al-Anßrı, Mūza al-

-Mazrū‘ı, Walıd ‘Umrn, Nğı al-˘y, ‘Umar ‰ubš oraz Ibrhım Slim. 
Zgromadzenie ogólne liczyło w sumie trzydziestu dwóch członków. Rada 
Tymczasowa stanowiła początkowo zarząd, który czynił niezbędne stara-
nia, by nowa instytucja została zarejestrowana i uznana prawnie. Nastąpiło 
to 28 maja 1993 roku, a pierwsze ofi cjalne posiedzenie Stowarzyszenia 
odbyło się po miesiącu, 25 czerwca. W trakcie zebrania wybrano zarząd, 
na czele którego stanął ⁄‘in ∏um‘a, następnie wydzielono poszczegól-
ne komisje. Do najważniejszych należały między innymi artystyczna 
oraz do spraw kultury. Pierwsza miała się zajmować techniczną stroną 
zabezpieczenia organizacji warsztatów, spotkań i wydarzeń kulturalnych 
organizowanych przez Stowarzyszenie. Zadanie drugiej polegało na przy-
gotowywaniu wykładów, konferencji i spotkań z artystami. Ponadto jej 
członkowie mieli czuwać nad organizacją wszelkiego rodzaju konkursów, 
jakie ogłaszało Stowarzyszenie82.

Przez ponad dziesięć lat istnienia powołana do życia w 1993 roku insty-
tucja swoje założenia realizowała na dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich 
to organizacja licznych konkursów, z których szczególnie ważne były te 
stymulujące i weryfi kujące kreatywność dramatopisarzy emirackich. Przy-
gotowywane od 1996 roku konkursy, jak twierdzi ˘zim Sulaymn, ode-
grały zasadniczą rolę w stymulowaniu rodzimych pisarzy do zmierzenia 
się z tekstem dramatycznym83. W kolejnych edycjach pierwsze nagrody 

82 Por. ‘Alı ˇHumays, ∏am‘iyyat al-masra˛yın. 10 sanawt. Al-Fikra… al-masıra 
wa-al-inğz (Stowarzyszenie Teatralne. 10 lat. Idea… historia i realizacja), aš-Šriqa 2004, s. 19.

83 Por. ˘zim Sulaymn, 10 A‘wm ‘alà…, s. 13.



Część pierwsza: Teatr w Zjednoczonych Emiratach Arabskich60

zdobywali między innymi: kilkukrotnie Bsima Yūnis, A˛mad al-Yūsuf 
i Mu˛ammad a†-‡arıfı. Dwukrotnie, w roku 1997 i 2002, jury konkursu 
zdecydowało nie przyznawać najwyższego wyróżnienia84. Oprócz drama-
turgów Stowarzyszenie oceniało również kreatywność i wkład pracy na 
rzecz ruchu teatralnego w Emiratach. W tej kategorii główne nagrody zdo-
bywali ‘Umar ‰ubš, ‘Alı ˇHumays, ‘Abd Allh ∑li˛ oraz ‡riq ̌Humays.

Druga płaszczyzna realizacji założeń Stowarzyszenia jest widoczna 
w aktywnym działaniu, takim jak uczestnictwo w festiwalach krajowych 
i zagranicznych, organizowanie konferencji, warsztatów oraz przyznawa-
nie stypendiów poza granicami kraju.

Niejako w sposób naturalny od roku 1996 Stowarzyszenie jest ak-
tywnie zaangażowane we współorganizowanie Teatralnych Dni Szardży, 
a jego działacze wchodzą w skład festiwalowej Komisji Organizacyjnej 
(Al-Lağna al-Muna÷÷ima li-Mihrağn) i zasiadają w jego jury. Systema-
tycznie Stowarzyszenie zaznacza swoją obecność na teatralnych festiwa-
lach w arabskich krajach Zatoki Perskiej. W roku 1995 A˛mad al-∏ismı 
jako przedstawiciel Stowarzyszenia był członkiem jury Czwartego Teatral-
nego Festiwalu Krajów Rady Współpracy Zatoki (Al-Mihrağn al-Masra˛ı 
ar-Rbi‘ li-Duwal Mağlis at-Ta‘wun al-̌Halığı). Ponadto on sam obok 
Ism‘ıla Abd Allha został wybrany również w 1995 roku do Stałej 
Rady Teatrów Narodowych Krajów Rady Współpracy Zatoki (Al-Lağna 
ad-D’ima li-l-Masri˛ al-Ahliyya bi-Duwal Mağlis at-Ta‘wun al-̌Halığı). 
W roku 2002 Stowarzyszenie było gospodarzem spotkania Najwyższej 
Komisji Przygotowawczej Festiwalu Teatralnego Arabskich Krajów Za-
toki Perskiej (Al-Lağna at-Ta˛∂ıriyya al-‘Uly li-l-Mihrağn al-Masra˛ı 
al-̌Halığı). W kolejnych latach 1997 i 1998 ofi cjalnie gościło na Między-
narodowym Festiwalu Teatrów Eksperymentalnych w Kairze (Mihrağn 
al-Qhira ad-Duwalı li-l-Masra˛ at-Tağrıbı)85.

Od roku 1995 Stowarzyszenie organizuje konferencje poświęcone sze-
roko pojętej tematyce teatralnej. Ciekawą formą popularyzacji sztuki sce-
nicznej są także tematyczne wieczorki przygotowywane przez Komisję do 
spraw Kultury (Al-Lağna a±-€aqfi yya). Jeden z nich w roku 2001 poświę-
cono działalności Jerzego Grotowskiego. Do najważniejszych konferencji 
należą zorganizowana w 1998 roku pt. Ad-Drm al-Ma˛alliyya Bayna 
Muta†allabt al-Muğtama‘ wa-al-Ÿumhūr (Dramaturgia miejscowa – po-
między wymaganiami społecznymi a widownią) oraz w 2003 zatytułowa-
na Al-˘∂ir wa-al-M∂ı (Współczesność i przeszłość), która odbyła się 
w ramach Pierwszego Spotkania Emirackiego Teatru (Multaqà al-Masra˛ 
al-Ma˛allı al-Awwal)86.

84 Ibid., s. 46.
85 Ibid., s. 38.
86 Por. Mar‘ı al-˘alyn, Multaqà al-masra˛…, s. 29.
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Tak jak postulowali założyciele Stowarzyszenia, jednym z jego klu-
czowych zadań pozostaje organizacja warsztatów dedykowanych zarówno 
młodzieży zainteresowanej sztuką sceniczną, jak również miejscowej ka-
drze teatralnej. Odbywają się one co roku pod kierunkiem doświadczonych 
emirackich artystów, takich jak ‘Umar ‰ubš, ˘asan Rağab, ‘Abd Allh 
∑li˛, Walıd az-Zu‘bı czy ̌Hlid al-Banny, lub artystów z zagranicy.

W ocenie Billa al-Baddūra Stowarzyszenie Teatralne przez cały okres 
swojej działalności za sprawą znaczącego wkładu w życie teatralne kra-
ju nie tylko potwierdziło jego istotną rolę, ale pokazało, że jest jedynym 
wyraźnym przedstawicielem emirackiego ruchu teatralnego w kraju i za 
granicą87. Natomiast A˛mad al-∏ismı stwierdził, że Stowarzyszenie było 
instytucją jednoczącą wszystkie grupy związane z teatrem w Emiratach, 
stając się instancją, która otrzymała ogromny kredyt zaufania i spełniła 
oczekiwania większości osób zaangażowanych w życie teatralne kraju88.

PISMA „KAW◊LIS” I „AL-MASRA˘”

Do najbardziej widocznych świadectw działalności Stowarzyszenia Tea-
tralnego należy pismo „Kawlıs” (Kulisy). Stanowi ono głos tej instytu-
cji i szczegółowo informuje o wszystkich wydarzeniach związanych z jej 
funkcjonowaniem oraz życiem teatru emirackiego i światowego. Pierwszy 
numer „Kawlıs” ukazał się w kwietniu 1999 roku. Szefem redakcji był 
‘Umar ‰ubš. Funkcję sekretarza sprawował ‘Abd Allh aš-Šu‘aybı. Do 
zespołu redakcyjnego zaś należeli: ˇHlid Badr ‘Ubayd, Ya˛yà al-˘ğğ, 
˘usayn ˇHumays, Mar‘ı al-˘alyn i Rım al-‰ußayn. Oprawę grafi czną 
nadzorował ˘usm Rama∂n.

‘Umar ‰ubš podkreślał, że magazyn ma inicjować dialog pomię-
dzy miejscowym ruchem scenicznym a teatrem arabskim i światowym. 
Ponadto pisał we wstępie skierowanym do czytelnika: „Żywimy głęboką 
nadzieję, że wraz z pojawieniem się tego pisma miejscowy artysta wyj-
dzie zza kulis i ufnie stając na jego umiłowanej scenie, zaprezentuje sztukę 
emiracką”89.

W pierwszym numerze znalazły się takie działy tematyczne jak: Spot-
kanie z artystą, Krytyki, Artykuły, Studia, Tekst dramatyczny oraz Recen-
zje książek. Na szczególną uwagę zasługują obszerne artykuły krytyczne 
pióra ‘Abd Allha aš-Šu‘aybıego i ˘usayna ˇHumaysa, które szczegółowo 
analizują przedstawienia zaprezentowane na deskach teatrów emirackich. 
Są one niejako pozytywną odpowiedzią na to, o co apelował Mu˛ammad 

87 Por. Bill al-Baddūr, za: ibid., s. 15.
88 Por. A˛mad al-∏ismı, za: ibid. s. 16.
89 ‘Umar ‰ubš, Amma al-kawlıs (Przed kulisami), „Kawlıs”, nr 1, 1999, s. 1.
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‘Abd Allh w trakcie Pierwszej Konferencji „Ar-Rūla” (Nadwat „Ar-Rūla” 
al-Ūlà) w 1985 roku, zwracając uwagę na brak w miejscowych mediach 
prawdziwej krytyki teatralnej90. Ten sam problem analizował Usma Fawzı 
w artykule Teatr a środki masowego przekazu w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich opublikowanym w tym samym roku91.

Kolejną ważną cegiełkę do badań nad historią teatru w Emiratach wno-
si artykuł ‘Abd Allha ‘Abd al-Qdira pt. Arba‘ūna ‘man min an-naqš 
‘alà ˛ağar al-masra˛ (Czterdzieści lat kształtowania teatru) podsumowu-
jący w sposób syntetyczny dotychczasowe dokonania miejscowego ru-
chu scenicznego. Bardzo istotnym elementem magazynu była publikacja 
na jego łamach sztuki emirackiego dramatopisarza Nğıego al-˘ya pt. 
Zakriyy ˛abıbı (Kochany Zakarijo, 1999). Utwór zdobył pierwszą na-
grodę za najlepszy tekst dramatyczny podczas Teatralnych Dni Szardży 
w tym samym roku. Dramat w formie książkowej został wydany dopiero 
w 2002 roku w serii publikowanej przez Departament Kultury i Informacji. 
Ostatnią stronę pisma redaktor zarezerwował dla siebie. W rubryce ˇHalfa 
al-kawlıs (Za kulisami) miały znajdować się krótkie publicystyczne teks-
ty omawiające kwestie, które w sposób szczególny zwróciły uwagę redak-
cji. W numerze pierwszym ‘Umar ‰ubš podjął temat kryzysu pisarstwa 
dramaturgicznego w kraju.

Magazyn „Kawlıs” spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem nie tyl-
ko w środowisku emirackim. Wyrazy uznania pod adresem nowego pis-
ma nadesłali między innymi marokański krytyk teatralny ‘Abd ar-Ra˛mad 
Ibn Zaydn, pisarz i reżyser Sa‘a Abū Rašıd z Kataru oraz omański pisarz 
Mu˛ammad Ibn Sayf ar-Ra˛bı. Ten ostatni określił pismo jako „znaczący 
wkład w twórczy i nowatorski ruch kulturalny”92.

Drugi numer magazynu pojawił się w grudniu 1999 roku. Do składu 
redakcyjnego dołączyła ofi cjalnie Bsima Abū Ša‘bn, która już w nume-
rze pierwszym opublikowała artykuł poświęcony Szekspirowi. Okładkę 
„Kawlıs” zaprojektował Walıd az-Zu‘bı natomiast nad stroną grafi czną 
czuwał Wafdı ‘A∂ma. Niewiele zmieniono w tematycznym podziale rub-
ryk. Dodatkowym blokiem, którego zabrakło w pierwszym numerze, była 
Działalność Stowarzyszenia. Omawiał on ostatnie dokonania Stowarzy-
szenia Teatralnego i zapowiadał nowe kierunki jego aktywności.

Pismo od 1999 roku ukazywało się nieprzerwanie, a do marca 2006 
roku zostało wydanych szesnaście numerów. Na stanowisku szefa redakcji 
niezmiennie zasiadał ‘Umar ‰ubš. Do roku 2003 funkcję sekretarza re-

90 Por. Mu˛ammad ‘Abd Allh, za: Mğid Abū Šalıbı, Wqi‘ al-˛araka…, s. 10.
91 Por. Usma Fawzı, Al-Masra˛ wa-ağhizat al-‘ilm fı al-Imrt al-‘Arabiyya 

al-Mutta˛ida (Teatr a środki masowego przekazu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich), 
„Ar-Rūla”, nr 2, 1985, s. 63.

92 Mu˛ammad Ibn Sayf ar-Ra˛bı, za: „Kawlıs”, nr 2, 1999, s. 97.
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dakcji pełnił ‘Abd Allh aš-Šu‘aybı. Od września tego samego roku zastą-
pił go Mar‘ı al-˘alyn.

Poczynając od numeru trzeciego, da się zauważyć stopniowe odchodze-
nie od sztywnego podziału na stałe rubryki. Redagujący pismo dbali o to, 
by przede wszystkim zaprezentować jak najszersze spektrum tematyczne 
w obrębie niezwykle bogatego zagadnienia, jakim jest teatr. Zgodnie z ide-
ami organu, w imieniu którego występuje, na przestrzeni kilku lat istnienia 
magazyn „Kawlıs” starał się wyraźnie zaznaczać swoją przynależność do 
emirackiego ruchu scenicznego. Dlatego każdy numer przynosi mnóstwo 
informacji na temat działalności miejscowych zespołów artystycznych, 
wywiadów z różnymi, nie tylko najbardziej znanymi postaciami emirac-
kiej sceny i relacji ze spotkań działaczy Stowarzyszenia. Po drugie, pismo 
akcentuje swoje silne związki z życiem kulturalnym w arabskich krajach 
Zatoki Perskiej.

„Kawlıs” stanowi źródło rzetelnych informacji na temat najbardziej 
znaczących wydarzeń teatralnych w krajach Rady Współpracy Zatoki, ta-
kich jak festiwale, przeglądy zespołów scenicznych, warsztaty, sympozja 
i konferencje. Oprócz tego twórcy magazynu mają świadomość swojej 
przynależności w szerszej perspektywie do teatru arabskiego, a także świa-
towego. Wiele publikacji odnosi się do znanych arabskich dramaturgów 
i ludzi teatru, takich jak chociażby Tawfıq al-˘akım, Alfred Farağ, Sa‘d 
Allh Wannūs, a†-‡ayyb aß-∑iddıqı czy ‘Alı al-Asadı. Kilka artykułów 
w ogólnym zarysie przybliża historię sceny syryjskiej, marokańskiej, tune-
zyjskiej, palestyńskiej, sudańskiej, saudyjskiej oraz egipskiej. W każdym 
numerze znaleźć można również odniesienia do teatru europejskiego. Nu-
mer czwarty z roku 2000 zawiera między innymi teksty Agnieszki Koecher-
-Hensel w tłumaczeniu Frūqa Awhna poświęcone Józefowi Szajnie. 
W numerze ósmym z 2003 roku ˘akım ∏sim obszernie analizuje kon-
cepcje teatralne Alfreda Jarry’ego oraz Antonina Artauda. ̌Hlid al-Baddūr 
w numerze dziewiątym z 2003 roku prezentuje sylwetkę Arthura Millera.

Bardzo wiele miejsca na łamach pisma zajmują relacje z różnego ro-
dzaju festiwali. Ze zrozumiałych względów najbardziej szczegółowe 
analizy poświęcone są kolejnym edycjom Teatralnych Dni Szardży, ale 
sprawozdania dotyczą także arabskich festiwali teatralnych w Kartaginie, 
Damaszku, Kairze, Ammanie i Kuwejcie.

„Kawlıs” na stałe współpracuje z wieloma arabskimi krytykami te-
atralnymi oraz artystami. Warto przy tej okazji wspomnieć nazwiska 
Qsima Mu˛ammada, ‘Abd ar-Ra˛mada Ibn Zaydniego, Frūqa Awhna 
czy Qsima Byytlıego. Ich artykuły w sposób znaczący wzbogacają pis-
mo, tworząc rzeczywistą atmosferę dialogu. Jak twierdzi Mu˛ammad ‘Abd 
Allh, poprzez wymianę poglądów i idei realizuje się koncepcja stworze-
nia magazynu otwartego, który jest przestrzenią konfrontacji doświadczeń 



Część pierwsza: Teatr w Zjednoczonych Emiratach Arabskich64

artystów i krytyków emirackich z osiągnięciami ich kolegów z pozostałych 
krajów arabskich93.

Najwięcej artykułów publikowanych na łamach magazynu wychodzi 
spod pióra miejscowych krytyków i artystów. Spośród nich najczęściej 
piszącymi dla „Kawlıs” są: ‘Abd Allh aš-Šu‘aybı, ‘Umar ‰ubš, Rıma 
al-‰ußayn, ‘Abd Allh ∑li˛, Ÿaml Ma†ar oraz ˘abıb ‰alūm.

Warto zwrócić uwagę, że „Kawlıs” od samego początku swojego ist-
nienia publikuje utwory dramatyczne emirackich pisarzy. Oprócz wspo-
mnianej wcześniej sztuki Nğıego al-˘ya na łamach magazynu do 2006 
roku ukazały się także: ‘◊’iša (nazwa własna, 2000) ˘abıba ‰alūma, 
Mas’ li-l-mawt (Wieczór śmierci, 2001) Bsimy Yūnis, ∑amt al-qubūr 
(Cisza grobów, 2002) Slima al-˘atwıego, ‘Antar wa-‘Abla (Antara 
i Abla, 2003) Ÿamla Ma†ara, ‰aßßayt bik y myya (Wodo, zakrztusiłem 
się tobą, 2004) Ism‘ıla ‘Abd Allha i Qušūr al-qulūb (Łupiny serc, 2005) 
‘Umara ‰ubša.

„Kawlıs” w koncepcji, charakterze i prezentowanych treściach na-
wiązuje do swojego poprzednika, jakim był magazyn „Ar-Rūla”. Mimo że 
jest organem ściśle związanym ze Stowarzyszeniem Teatralnym i realizuje 
przede wszystkim zadania, jakie wyznaczyła sobie ta instytucja, stanowi 
wyraźną kontynuację ambitnych przedsięwzięć i pomysłów z końca lat sie-
demdziesiątych. Równocześnie sam fakt wieloletniego już istnienia pisma 
świadczy nie tylko o determinacji i aspiracjach jego wydawców, ale też 
o efektywnym wypełnianiu powziętej misji.

Drugim periodykiem poświęconym teatrowi w Zjednoczonych Emi-
ratach Arabskich jest „Al-Masra˛” (Teatr). Pismo od roku 2001 wydaje 
w Szardży Departament Kultury i Informacji. Pierwsze trzy numery ma-
gazynu ukazywały się jako roczniki. Od numeru czwartego opublikowa-
nego w grudniu 2004 roku pismo przyjęło formę półrocznika. Szefem re-
dakcji „Al-Masra˛” jest od samego początku ‘Ißm Ibn ∑aqr al-Qsimı, 
natomiast członkami składu redakcyjnego pozostają bez zmian ‘Abd 
Allh Mu˛ammad al-‘Awıs, Mu˛ammad ‘Abd Allh oraz Yūsuf ‘ˆdbı. 
Za oprawę grafi czną odpowiadają ∆iy’ ad-Dın ad-Dauš, Mūna Abū Bakr 
i Mu˛ammad B‘šin. Na pierwszej stronie magazynu czytamy między 
innymi: „»Al-Masra˛« jest pismem poświęconym teatrowi w Zjednoczo-
nych Emiratach Arabskich. Poprzez studia, analizy i prezentacje stara się 
również uchwycić puls arabskiego i światowego życia teatralnego”94.

Artykuły w magazynie zgrupowane są w stałe bloki tematyczne, ta-
kie jak: Teatr w Emiratach, Teatr w krajach Zatoki Perskiej, Teatr arab-
ski, Świat teatru, Teksty, Doświadczenia oraz Studia. Pismo skupione 

93 Por. Mu˛ammad ‘Abd Allh, Kawlıs safır li-fannnı al-Imrt (Kawalis ambasadorem 
artystów emirackich), „Kawlıs”, nr 9, 2003, s. 8.

94 „Al-Masra˛”, nr 2, 2002, s. 1.
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jest przede wszystkim wokół miejscowej sceny i jak informuje redakcja, 
„stara się na bieżąco rejestrować wszelkie wydarzenia związane z teatrem 
emirackim”95. Podobnie jak w „Kawlıs” znajdujemy w magazynie mnó-
stwo relacji z festiwali, spotkań oraz warsztatów. Przy tej okazji pismo sta-
je się przestrzenią do krytycznych analiz oraz opracowań prezentowanych 
inscenizacji. Eseistyka „Al-Masra˛” prezentuje antropologiczną i socjolo-
giczną perspektywę teatru. Na łamach magazynu publikują głównie emi-
raccy krytycy i twórcy teatralni, tacy jak chociażby: ‘Umar ‰ubš, ˘abıb 
‰alūm czy Slim al-˘atwı. Z „Al-Masra˛” współpracowali między inny-
mi Qsim Mu˛ammad oraz ‘Abd ar-Ra˛man Ibn Zaydn. Bardzo często 
stosowaną formą dziennikarską są liczne wywiady i rozmowy z artystami. 
Każdy numer zawiera tekst dramatyczny. Do tej pory ukazały się sztuki: 
Osvalda Dragúna Historia mężczyzny, który zamienił się w psa w tłuma-
czeniu Qsima Mu˛ammada, Yaum ‘ßif (Wietrzny dzień) a†-‡ayyiba Abū 
‘Azızıego, ∏awhara (nazwa własna, 2003) Slima al-˘atwıego, Sakan… 
sakan mahm kallafa a±-±aman (Mieszkanie… mieszkanie bez względu na 
koszty) Carla Manzoniego w tłumaczeniu Abd Allha Ÿawda oraz adap-
tacja Króla Leara Williama Szekspira pt. Al-˘arıq (Pożar, 2002) autorstwa 
Qsima Mu˛ammada.

„Al-Masra˛” w swoim sposobie prezentacji kwestii związanych z te-
matyką teatralną stanowi dopełnienie pokrewnych zagadnień, które podej-
muje miesięcznik „Kawlıs”.

95 Ibid.





PODSUMOWANIE

Od pierwszej edycji Teatralnych Dni Szardży do początków XXI wieku 
historia emirackiego ruchu teatralnego obfi towała w liczne wydarzenia, 
a jego kształt ulegał ciągłym przeobrażeniom. Festiwal rozpoczął nowy 
etap, zwracając uwagę całego środowiska teatralnego w Emiratach na te 
przestrzenie, które sprawiają, że teatr w kraju nie osiąga takich rezultatów, 
jakich by się spodziewano. Ciągłe apele o podniesienie poziomu artystycz-
nego i stworzenie sceny bliskiej współczesnym Emiratom powtarzane od 
początków lat osiemdziesiątych zostały przyjęte z nowym zapałem. Tea-
tralne Dni Szardży stały się zaś instytucją, która kierowała żywiołowym 
ruchem artystycznym, korygując jego poczynania. Festiwal po raz pierw-
szy tak naprawdę skonfrontował z sobą koncepcje dotyczące teatru i jego 
przyszłości wszystkich znaczących ośrodków artystycznych w kraju. Co 
więcej, emirackie koncepcje poddał obiektywnej ocenie poprzez stwo-
rzenie międzynarodowego organu, jakim było festiwalowe jury, w skład 
którego wchodziły wybitne postacie teatru arabskiego. Owo jury nie tylko 
skupiało się na ocenie wartości artystycznej prezentowanych na festiwalu 
przedstawień. Na podstawie konkursowych i pozakonkursowych insceni-
zacji jawił się aktualny i prawdziwy obraz miejscowej sceny. Opierając się 
na ich, jury wydawało także opinię o kondycji teatru w Emiratach i wska-
zywało konkretne przestrzenie, w których należy podjąć niezbędne dzia-
łanie. Taka sytuacja miała miejsce nie tylko podczas debiutu Teatralnych 
Dni Szardży w 1984 roku, ale również w kolejnych latach. Już pierwsza 
edycja festiwalu pokazała, jak wiele jeszcze emiracki teatr musi zrobić, 
by osiągnąć stawiane na konferencjach i warsztatach cele. Stworzenie 
teatru silnie zakorzenionego w tradycji, a równocześnie oddającego puls 
współczesnych Emiratów stało się zadaniem, którego realizacji podjęli się 
jedynie najbardziej ambitni i wytrwali artyści lokalni. Z perspektywy zale-
dwie kilkunastu lat wiele wskazuje na to, że stanowili oni nowe pokolenie 
różniące się od swoich poprzedników przede wszystkim poziomem war-
sztatu, który nieustannie doskonalili, oraz otwartością na bogactwo form 
i treści, jakimi dysponuje współczesny teatr. Jak pokazują lata siedemdzie-
siąte i początek osiemdziesiątych, sama ambicja i szczere zaangażowanie 
nie wystarczyły, by stworzyć oryginalną jakość artystyczną. Pojęcie teatru 
harmonijnie łączy w sobie obydwa wymiary i obydwa cele – rozrywkę 
i refl eksję. Jedno nie musi, a nawet nie może wykluczać drugiego. Przy 
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tym wszystkim widz jest niezbędnym elementem rzeczywistości tworzącej 
teatr i zepchnięcie go na margines skazuje również teatr na marginalizację. 
Swoiste przewartościowanie dotychczasowego pojmowania teatru wywo-
łane przez festiwal zbiegło się w czasie z powrotem do kraju emirackich 
absolwentów szkół i instytutów teatralnych. Nie będzie z pewnością nad-
użyciem stwierdzenie, że to oni w połowie lat osiemdziesiątych zaczęli 
w praktyce powoli budować nową emiracką scenę. Warunki, w których 
przyszło im pracować, były niezwykle trudne. Emiraty przeobrażały się 
w dynamicznym tempie w jeden z najbardziej rozwiniętych krajów regio-
nu. Niedysponujące wystarczającymi zasobami ludzkimi państwo zmuszo-
ne zostało do przyjmowania coraz większej liczby imigrantów, co w kon-
sekwencji doprowadziło do znacznego zaburzenia struktury mieszkańców, 
sprawiając, że Emiratczycy stali się mniejszością we własnym kraju. Spo-
łeczeństwo w ciągu kilkunastu lat nabrało kosmopolitycznego charakteru, 
a na kształt życia kulturalnego zaczęli wpływać imigranci. Tylko kwestią 
czasu stało się stworzenie hybrydy kulturowej, która łączy w proporcjach 
zupełnie przypadkowych elementy arabskie, perskie, hinduskie oraz te, 
określane bardzo pojemnym znaczeniowo mianem kultury świata zachod-
niego. W tych warunkach znalezienie widza i dotarcie do niego jest nie 
lada wyzwaniem. Wielu krytyków twierdzi, że największym zagrożeniem 
dla emirackiego teatru jest współczesna kultura mediów, która nie sprzyja 
podkreślaniu i pielęgnowaniu własnej tożsamości. Przy tym teatr pojmo-
wany jako rozrywka najczęściej przegrywa z innymi jej formami, których 
współczesne Emiraty oferują całe mnóstwo. Dlatego corocznie organi-
zowany na wiosnę festiwal Teatralne Dni Szarży oraz isniejący od 2003 
roku Międzynarodowy Festiwal Monodramu w Al-Fudżajrze (Mihrağān 
al-Fuğayra ad-Duwali li-l-Mūnūdrāmā) okazują się ponownie alternatywą 
dla wiodącego kulturalnego trendu, który stara się zadowolić wszystkich, 
w istocie nie reprezentując nikogo i niczego konkretnego. Współczesny 
emiracki widz należy do swoistej elity, a tym samym teatr narodowy staje 
się teatrem elitarnym. Tę sytuację próbują zmienić przede wszystkim emi-
raccy działacze teatralni, postulując od wielu lat zwiększenie wysiłków 
w celu popularyzacji teatru wśród młodzieży szkolnej. Owoce inicjatyw 
takich jak chociażby festiwale teatrów dziecięcych albo przeglądy szkol-
nych zespołów scenicznych nie są jednak zadowalające. Środowisko arty-
stów, działaczy i krytyków zasadniczy problem teatru emirackiego upatru-
je w słabym przygotowaniu sezonu artystycznego, który trwa zbyt krótko 
i którego repertuar jest mało atrakcyjny dla miejscowego widza. Temu oraz 
innym problemom lokalnej sceny starało się stawić czoło powołane do ży-
cia w połowie lat dziewięćdziesiątych Stowarzyszenie Teatralne. Powsta-
nie tej instytucji było zwieńczeniem wielu lat starań, a wnioski o jej stwo-
rzenie pojawiły się już w 1982 roku podczas ogólnokrajowych warsztatów 
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teatralnych zorganizowanych przez Ministerstwo Kultury i Informacji96. 
Stowarzyszenie Teatralne za cel postawiło sobie nie tylko reprezentowa-
nie miejscowego środowiska związanego ze sceną i ochronę jego intere-
sów, ale również skonsolidowanie wspólnych wysiłków na rzecz rozwo-
ju teatru i stworzenie ujednoliconego programu działania. Bez wątpienia 
dużym sukcesem tej instytucji było zintegrowanie emirackich artystów 
i stworzenie przestrzeni do dyskusji nad rzeczywistością ruchu teatralne-
go. Wydawane przez Stowarzyszenie pismo „Kawlıs” stało się swoistą 
platformą, gdzie poruszano wszelkie tematy związane z teatrem zarówno 
w perspektywie emirackiej, ogólnoarabskiej, jak i światowej. Departament 
Kultury i Informacji, aby wspierać dalszy rozwój miejscowej sceny, powo-
łał do istnienia Instytut Sztuk Teatralnych w Szardży (Ma‘had aš-Šriqa 
li-l-Funūn al-Masra˛iyya), który stał się centrum emirackiego życia tea-
tralnego. Instytucja ta oprócz zasadniczych funkcji, jakimi są prowadzenie 
studiów związanych z działalnością teatralną w Emiratach oraz organizo-
wanie kursów i warsztatów pracy artystycznej, odgrywa także rolę jednego 
z najważniejszych promotorów sztuki teatru w kraju.

Wiele licznych inicjatyw podejmowanych przez tutejsze środowisko 
związane ze sceną ma na celu sprostanie aktualnym wyzwaniom, przed 
którymi stanął teatr w Emiratach. To, czy młody i elitarny ruch artystycz-
ny zdoła pozytywnie rozwiązać swoje problemy i przetrwać próbę czasu, 
pokażą następne lata.

96 Por. Milaff ad-Dawra at-Tadribiyya al-Masra˛iyya (Dokumenty warsztatów teatral-
nych), „Ar-Rūla”, nr 3, 1983, s. 140.





CZĘŚĆ DRUGA

DRAMAT W ZJEDNOCZONYCH 
EMIRATACH ARABSKICH

Pisarstwo dramaturgiczne w Emiratach od samego początku było ściśle 
powiązane ze sceną, a o dramacie jako autonomicznym gatunku literackim 
przeznaczonym również do czytania można mówić dopiero w odniesieniu 
do utworów publikowanych w ostatnich latach. To teatralność tekstu w du-
żej mierze decydowała o jego wartości oraz przydatności dla emirackich 
inscenizatorów. Stąd poszczególne etapy rozwoju tutejszej sceny są rów-
nocześnie kolejnymi stadiami ewolucji dramatu. Podobnie jak w przypad-
ku historii teatru, dzieje emirackiego pisarstwa dramaturgicznego można 
podzielić na dwa okresy. W tym przypadku cezurę stanowi także pierwsza 
edycja festiwalu Teatralne Dni Szardży w 1984 roku, podczas którego po 
raz pierwszy tak mocno postawiono problem narodowej twórczości dra-
maturgicznej.

W obydwu okresach uwidacznia się wyraźnie charakter emirackiej 
dramaturgii, która pozostaje ściśle związana z koncepcją teatru bezpośred-
nio zaangażowanego w życie społeczne. Taka wizja sceny oddala lokal-
ny dramat od Kantowskiej autonomiczności estetycznej sztuki i kieruje go 
w stronę potrzeby uczestnictwa w społecznej debacie oraz poczucia odpo-
wiedzialności za kształtowanie sfery publicznej. W ten sposób wyznaczone 
priorytety sprawiają, że komunikaty formułowane przez emirackich dra-
maturgów odwołują się do „problemów realnych”, aktualnie dotykających 
społeczeństwo i konstytuujące je jednostki. Przy tym główny akcent arty-
stycznej wypowiedzi skupia się nie na samym problemie jako zjawisku wy-
izolowanym, ale na jego społecznym wydźwięku i sile kształtowania postaw 
konkretnych bohaterów. Z tematycznej mozaiki utworów powstających na 
przestrzeni kilkudziesięciu lat wyłania się obraz społeczeństwa i jednostki 
konfrontowanych z wyzwaniami nowoczesności oraz ekonomicznego roz-
woju. Na poszczególnych etapach ewolucji emirackiej dramaturgii obraz 
ten nie jest jednorodny, a na jego wyrazistość mają wpływ cechy formalne 
poszczególnych utworów oraz ideologiczne koncepcje ich twórców. Jed-
nakże we wszystkich okresach dominantą pozostaje społeczny charakter 
dramatów, poprzez który realizowana jest misja emirackiego teatru.





ROZDZIAŁ I

DRAMATURGIA EMIRACKA 
DO 1984 ROKU

Ruch teatralny w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przez długie lata 
był ruchem wyłącznie amatorskim. Tworzyli go przede wszystkim fa-
scynaci i miłośnicy sceny. Jako zjawisko nowe i atrakcyjne teatr bardzo 
szybko zdobywał licznych zwolenników. Wielu z nich próbowało czyn-
nie włączać się w działalność nowo powstających grup artystycznych jako 
aktorzy, reżyserzy, a także dramatopisarze. Nie zawsze jednak ambicje 
i młodzieńczy zapał szły w parze z realnymi możliwościami oraz talentem. 
Dlatego pierwszy okres aktywności ruchu teatralnego w Emiratach to prze-
de wszystkim etap poszukiwań. Owe poszukiwania dokonywały się zasad-
niczo na dwóch ściśle z sobą powiązanych płaszczyznach. Po pierwsze, 
na płaszczyźnie kadrowej związanej bezpośrednio z doborem konkretnych 
osób spełniających niezbędne kryteria wymagane do tego, by spełniać 
określone artystyczne funkcje w teatrze. Po drugie, poszukiwania młodego 
i szalenie żywiołowego ruchu dokonywały się w sferze samego materiału 
artystycznego, czyli doboru tekstu i sposobu jego realizacji na scenie.

Jedną z priorytetowych kwestii, szczególnie w pierwszych latach dzia-
łalności ruchu teatralnego w Emiratach, stał się wybór właściwego re-
pertuaru. Początkowo proponowano popularyzację sztuki teatru poprzez 
prezentowanie uznanych dzieł dramaturgii arabskiej. Ponadto próbowano 
odwoływać się do osiągnięć pisarstwa światowego. Równocześnie szybko 
zdano sobie sprawę, że teatr, aby istnieć, musi się zakorzenić w miejscowej 
rzeczywistości społecznej i politycznej. Dlatego coraz częściej popierano 
i stymulowano twórczość miejscowych literatów. W okresie, gdy liczne 
zespoły amatorskie poszukiwały tematów do swoich przedstawień, wielu 
miejscowych poetów, prozaików, a także osób niezwiązanych profesjonal-
nie z literaturą próbowało za pośrednictwem tekstu dramatycznego wy-
razić własne emocje dotyczące ówczesnej sytuacji Emiratów oraz całego 
świata arabskiego. Jak podaje ‘Abd Allh ‘Abd al-Qādir w swojej pracy Al-
-Masra˛ fī al-Imārāt (Teatr w Emiratach), w latach pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych zaangażowanych w twórczość dramatyczną było około czter-
dziestu pisarzy97. Niestety, dla większości z nich był to tylko epizodyczny 
kontakt ze światem teatru i ostatecznie niewielu doskonaliło swój warsztat 

97 Por. ‘Abd Allh ‘Abd al-Qādir, Al-Masra˛ fī…, s. 18.



Część druga: Dramat w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 74

w perspektywie dalszej współpracy ze sceną. Przyczyny takiej sytuacji 
upatrywać można w kilku czynnikach. Dla autorów posiadających mniej-
sze lub większe doświadczenie pisarskie tworzenie tekstu dramatycznego 
było najczęściej jednorazową próbą zmierzenia się z nową dla nich formą 
literacką. Tak było między innymi w przypadku Nßira an-Nu‘aymıego 
czy ‘Abd al-˘amıda A˛mada. Od strony formalnej sztuki miejscowe, 
w konfrontacji z utworami uznanych arabskich dramaturgów, prezentowa-
ły się nie najlepiej i nie mogły stanowić dla nich konkurencji. To w wielu 
wypadkach deprymowało pisarzy, którzy woleli nie narażać się na ostre 
słowa krytyki. O tym zjawisku na własnym przykładzie mówią chociażby 
wspomniany już Nßir an-Nu‘aymı oraz Mu˛ammad ˇHalıfa98. Poza tym 
emiracki ruch teatralny był zbyt słaby i nie dawał wielkich perspektyw, tak 
by skutecznie przyciągać ambitnych i pragnących rozwijać swój talent au-
torów. Pisarstwo dramaturgiczne, nie mając w Emiratach żadnych tradycji, 
było ściśle związane ze sceną i jako takie funkcjonowało wyłącznie na jej 
potrzeby. Często kondycja zespołów i relacje panujące w grupach miały 
zasadniczy wpływ na dobór ich repertuaru. Dlatego obserwujemy stopnio-
we odchodzenie wielu aktywnych miejscowych autorów od współpracy 
z teatrem. Tak działo się między innymi z: ‘Abd Allhem ‘Umrnem Ta-
ryamem, A˛madem an-Nawmnem, Sa‘ıdem Abū Mynem, Sulaymnem 
al-∏simem i ∏um‘a ‰arıbem. W ten sposób bardzo wiele postaci, które 
tworzyły historię emirackiego pisarstwa dramaturgicznego, bezpowrotnie 
odeszło do innych dziedzin życia kulturalnego i społecznego.

Teksty dramatyczne powstające do połowy lat osiemdziesiątych można 
podzielić na dwie grupy. Do pierwszej zaliczają się utwory będące adapta-
cjami arabskich lub europejskich dramatów, które zostały przystosowane 
do potrzeb miejscowej sceny. Najczęściej adaptacja polegała na przebu-
dowywaniu świata przedstawionego utworu, tak by odpowiadał rzeczy-
wistości emirackiej bez ingerowania w fabułę. Zatem zmieniano przede 
wszystkim czas i miejsce akcji. Tak działo się na przykład w dramacie 
Far˛na Bulbula Al-‘Uššq l yafšalūna (Kochankowie nie przegrywają, 
1977), który w roku 1979 wystawiono pod zmienionym tytułem Al-Farīğ 
(Wieś) w adaptacji ‘Abd al-La†ifa Mufayyiza. Podobnie rzecz się miała 
z utworem Slima ‘Alego pt. Ir-Rgil illi ∂i˛ik ‘alà il-malayka (Człowiek, 
który okpił anioły, 1966). Sztukę w adaptacji Mu˛ammada ‘Awda zapre-
zentowano pod tytułem Al-Mu∂˛ik al-mubkı (Śmieszny i smutny) w 1979 
roku. Niezwykłą popularnością wśród widzów cieszyła się sztuka Tawfıqa 
al-˘akıma Mağlis al-‘adl (Trybunał sprawiedliwości, 1971), którą w roku 
1980 pod tytułem Dayya †ayyirūha (Kura, którą nauczono latać) wyreży-
serował ‘Abd Allh al-Man‘ı. W przypadku tekstów niearabskich przy-
stosowywano też imiona bohaterów. Jednakże pozostawiano bez zmian 

98 Por. An-Naßß al-masra˛ı…, s. 59.
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ich cechy charakteru oraz rysy osobowości. Tak było w przypadku dra-
matu Moliera Lekarz mimo woli, który pod niezmienionym tytułem ‡abıb 
ra∞man ‘anhu zaadaptował i wyreżyserował w 1980 roku Ibrhım ∏all.

Teksty sztuk przeważnie tłumaczono na lokalny dialekt, czasem tylko 
pozostając przy arabskim języku literackim, jak to miało miejsce w przy-
padku sztuki Osvalda Dragúna pt. Historia mężczyzny, który zamienił się 
w psa wystawionej w reżyserii ‘Abd Allha al-Man‘ıego w 1981 roku.

Zasadniczo wskazać można dwa powody adaptowania obcych utworów 
dramatycznych przez emirackich reżyserów oraz scenarzystów. Po pierw-
sze, zjawisko to było podyktowane brakiem miejscowych tekstów spełnia-
jących odpowiednie kryteria artystyczne. Po drugie zaś, jak wskazuje ‘Abd 
Allh ‘Abd al-Qdir, sztuki zagraniczne przybliżały emirackiemu widzo-
wi dorobek arabskiego i światowego dziedzictwa dramaturgicznego, w ten 
sposób popularyzując teatr i kształtując artystyczne gusta miejscowej wi-
downi99.

Do drugiej grupy tekstów dramatycznych, jakie powstawały do połowy 
lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, należy zaliczyć wszystkie utwory 
pisane przez autorów emirackich. Poważną przeszkodą w rzetelnej ocenie 
dramaturgicznej twórczości w omawianym okresie jest brak zachowanych 
tekstów, które nie ukazały się nigdy drukiem. Dlatego w ich analizach 
można polegać jedynie na relacjach pochodzących niejako z drugiej ręki. 
W pisarstwie dramaturgicznym do połowy lat osiemdziesiątych zauważa-
my dwie główne tendencje funkcjonujące obok siebie równolegle. Pierwsza 
z nich to tworzenie tekstów wspólnie przez członków konkretnego zespołu 
scenicznego. Grupa artystów wymyślała temat przedstawienia, a następnie 
uzgadniała wspólnie fabułę utworu i obudowywała ją odpowiednimi dia-
logami. W ten sposób powstało kilkanaście inscenizacji, które, mimo że 
tworzone najczęściej przez amatorów, zdobywały dużą popularność wśród 
widzów. Tak było z komediami ‡awwil ‘umrak wa-išba‘ †amša (Żyj dłu-
go i chwytaj chwilę, 1958), którą napisali członkowie Klubu Omańskie-
go (An-Ndı al-‘Umnı) w Szardży, Ayna a±-±iqqa (Gdzie jest zaufanie, 
1975), stworzoną przez członków Stowarzyszenia Sztuki Ludowej w Szar-
dży (∏am‘iyyat al-Funūn aš-Ša‘biyya), czy I≤ ∞ba al-qi†† (Kiedy nie ma 
kota, 1977) autorstwa artystów amatorów skupionych przy Narodowym 
Teatrze Młodzieży w Dubaju (Masra˛ al-Qawmı li-š-Šabb). Ta metoda 
wspólnego tworzenia tekstu dramatycznego przetrwała aż do połowy lat 
osiemdziesiątych. W opinii ‘Abd Allha ‘Abd al-Qdira była wyrazem „du-
cha współpracy, który jednoczył młodych miłośników teatru”100. Jednakże 
mimo popularności tego zjawiska nie można go nazwać powszechnym. 
W latach 1970–1985 powstało zaledwie kilka w ten sposób pisanych sztuk, 

99 Por. ‘Abd Allh ‘Abd al-Qdir, Al-Masra˛ fī…, s. 22.
100 Ibid., s. 23.
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a obok wyżej wspomnianych były to między innymi: Kulluhum abn’ı 
(Oni wszyscy są moimi synami, 1983) oraz Allh yakūn fı al-‘awn (Bóg 
pomoże, 1980) Teatru Współczesnego w Szardży (Al-Masra˛ al-˘adı±), 
jak również Alū Bankūk (Halo Bankok, 1983) Teatru Narodowego w Al-
-Fudżajrze (Masra˛ al-Fuğayra al-Qawmı). Zdecydowanie częściej teksty 
dramatyczne pisane były indywidualnie, a za pierwszy emiracki dramat 
jednego autora należy uznać Nihyat ∑ahyūn (Koniec Syjonu, 1958–1959) 
pióra Sul†na Ibn Mu˛ammada al-Qsimıego.

Emiracka twórczość dramatopisarska od samego początku ściśle zwią-
zana była z nurtem społecznym, co odpowiadało charakterowi miejscowe-
go teatru, który bardzo szybko stał się jednym z kanałów debaty publicznej. 
W rzeczywistości młodego emirackiego ruchu teatralnego kształtującego 
dopiero swoją własną tożsamość zwrócenie się w stronę nurtu społecz-
nego podobnie jak w innych krajach Zatoki Perskiej, takich jak Kuwejt 
czy Bahrajn, było w opinii ‘◊dila ˇHizma czymś zupełnie naturalnym101. 
Tekst dramatyczny miał nawiązywać do aktualnego dyskursu publicznego, 
w którym dominowały kwestie społeczne. Rozwój gospodarczy, rozbudo-
wa i zwiększenie roli miast, tworzenie się struktur nowego państwa, na-
pływ znaczącej liczby obcokrajowców, import nowoczesnych technologii 
to tylko niektóre z czynników silnie oddziałujących na społeczeństwo, któ-
re do tej pory ze względu na położenie swojego kraju i jego sytuację eko-
nomiczną było w dużym stopniu izolowane. Wspomniane zjawiska zabu-
rzały tradycyjny emiracki model społeczny i wymagały od Emiratczyków 
zmiany ich dotychczasowego sposobu życia. Sztuki teatralne miały podjąć 
się nie tylko obrazowania tych zmian, ale także ich dyskutowania. W od-
niesieniu do pierwszego etapu historii emirackiej sceny można pokusić się 
o stwierdzenie, że teatr oprócz funkcji rozrywkowej miał ambicje pełnić 
również rolę opiniotwórczą. Od strony formalnej dramat musiał charak-
teryzować się konkretnymi cechami. Przede wszystkim miał być tekstem 
bliskim życiu, prostym i zrozumiałym dla publiczności, dla której teatr 
był nowym zjawiskiem artystycznym. Scena stała się więc w dużej mierze 
zwierciadłem codziennych problemów, z którymi borykali się ówcześnie 
Emiratczycy. Często utwory szły w stronę realizmu będącego projekcją 
wydarzeń prawdopodobnych, bliskich widzom i wpisanych w ich potoczne 
doświadczenie. Zjawisko to było całkowicie uzasadnione, gdyż, jak pisze 
Andrzej Hausbrandt, naturalność i odwoływanie się do zwierciadła życia 
jest w rzeczywistości źródłem sztuki teatralnej102. Nie chodzi tu o scenicz-
ny weryzm, ale o pewną sytuację będącą transpozycją konkretnego „tu 
i teraz”, które staje się ostatecznie artystyczną refl eksją nad fragmentem 
rzeczywistości.

101 Por. ‘◊dil ̌Hizm, As-Sitra…, s. 16.
102 Por. Andrzej Hausbrandt, Teatr w społeczeństwie, Warszawa 1983, s. 47.
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W tej naturalnej, bliskiej widzom przestrzeni emiraccy twórcy swobod-
nie przechodzili od lekkich skeczy prezentowanych w miejscowym dialek-
cie do zaangażowanych montaży słowno-muzycznych, często wystawia-
nych w języku literackim. Zatem oprócz źródła rozrywki teatr stawał się 
także jedną z niewielu otwartych przestrzeni, gdzie można było publicznie 
podejmować najbardziej istotne tematy codzienności.

Przez kilkunaście lat nurt społeczny w emirackiej dramaturgii rozwi-
jał się powoli i stopniowo wzbogacał zarówno warstwę kompozycji, jak 
i spektrum poruszanych zagadnień. Jednakże cechą wyróżniającą nadal 
pozostawał taki sposób ujęcia problemu, w którym wyrażał się społeczny 
charakter utworu. Oprócz współczesności lokalni pisarze inspirowali się 
również historią muzułmańską oraz miejscową tradycją.

Do lat siedemdziesiątych i powstania niezależnego państwa w spo-
łecznej dramaturgii emirackiej można doszukać się także pewnych tre-
ści politycznych. Taki stan rzeczy wynikał przede wszystkim z sytuacji, 
w jakiej znajdował się cały region dzisiejszych Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich. Kraj przez długie lata pozostawał w orbicie interesów Wielkiej 
Brytanii i był z nią związany traktatami. Ofi cjalnie Brytyjczycy kontro-
lować mieli jedynie politykę zagraniczną księstw skupionych w ramach 
Omanu Traktatowego, w skład którego wchodziły dzisiejsze Zjednoczone 
Emiraty Arabskie, jednakże w rzeczywistości wpływy angielskie sięgały 
dużo dalej. Ze względu na sytuację polityczną panującą w rejonie Bliskie-
go Wschodu, a przede wszystkim za sprawą popularności naseryzmu od 
końca lat pięćdziesiątych można zauważyć coraz silniej narastające ten-
dencje antybrytyjskie.

Najbardziej znanym utworem, który wywołał prawdziwe poruszenie 
społeczne w omawianym okresie, jest wspomniany już dramat Nihyt 
∑ahyūn (Koniec Syjonu) Sul†na Ibn Mu˛ammada al-Qsimıego. Sztuka 
podejmuje tematykę konfl iktu w Palestynie i zwraca się z wyraźną krytyką 
w stronę władz brytyjskich. Utwór włącza się w ożywioną wówczas debatę 
na temat kondycji świata arabskiego, jego przyszłości oraz roli mocarstw 
zachodnich w kształtowaniu sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Podobny problem, choć w nieco innej perspektywie, porusza sztuka 
Al-Islm wa-at-ta‘wun (Islam i współpraca, 1959) autorstwa ∏um‘a 
‰arıba. Dramat podkreśla rolę wspólnoty jako społeczności świadomej 
swojej funkcji we współczesnym świecie. Odpowiedzią na rozbijające jed-
ność działania ze strony wrogów ma być budowanie wspólnego, stabilnego 
frontu społecznego.

A˛mad al-‘Ašrı, podsumowując dramaturgię emiracką do roku 1985, 
określa ją mianem „społecznej w treści i ludowej w formie wyrazu”103. 

103 A˛mad al-‘Ašrı, Al-Masra˛ as-siysı fī duwal al- ˇHalığ al-‘Arabı (Teatr polityczny 
w krajach Zatoki Perskiej), „Mağallat al-Kuwayt”, nr 48, 1986, s. 68.
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Ten społeczny charakter wyrażany był również w wielu skeczach, scen-
kach komediowych i montażach słowno-muzycznych, które były nie-
zwykle lubiane i prezentowane wielokrotnie aż do lat osiemdziesiątych. 
Można tu wspomnieć chociażby sztuki autorstwa Sa‘īda Abū Myāna pt. 
Tītī tītī mi±l mā ruhtī ğītī (Titi, Titi, jak poszłaś, tak i wróciłaś, 1970) czy 
Ar-Ra∞ba (Pragnienie, 1971). Należy jednak pamiętać, że w kontekście 
wielu utworów pisanych do lat osiemdziesiątych trudno mówić o tekście 
dramatycznym jako takim. Według Sālima al-˘atāwīego: „lata pięćdzie-
siąte i sześćdziesiąte to okres tekstów pisanych naturalnie, instynktownie, 
które były wyłącznie pewnym projektem nieprzekraczającym kilku stron. 
Reszta zależała już od improwizacji zespołu”104. Z tego również względu 
bardzo trudno oceniać walory artystyczne tych utworów. Stanowią one ra-
czej swego rodzaju dokument, materialne świadectwo ewolucji dramatopi-
sarstwa w Emiratach, a nie tekst literacki w pełnym tego słowa znaczeniu. 
Co do kwestii ich oceny, to tego typu teksty należy ściśle powiązać z ich 
sceniczną realizacją i recepcją przez współczesną im widownię. W prze-
ciwnym razie, skupiając się wyłącznie na literackiej warstwie artystycz-
nego przekazu, można by wydać nadmiernie krytyczne opinie. Ponadto 
z tamtego okresu zachowało się niewiele utworów i pozostają one prze-
ważnie w formie rękopisów. Poza sztuką As-Sul†n (Sułtan, 1983), która 
ukazała się na łamach pisma „Ar-Rūla”, właściwie nie publikowano emi-
rackich dramatów. O ich formie oraz treści można dowiedzieć się przede 
wszystkim z relacji samych autorów, ich współpracowników lub osób, któ-
re poszczególne przedstawienia oglądały.

Utwory powstające do lat osiemdziesiątych cechowały się prostotą ję-
zyka oraz wyraźnym przedstawieniem podejmowanego problemu. W war-
stwie dialogów dominowała bezpośredniość i bliskość doświadczeniu co-
dzienności. Większość tekstów pisana była w miejscowym dialekcie, co 
jeszcze bardziej potęgowało ich charakter ściśle związany z potocznością. 
Równocześnie na tym etapie emiraccy pisarze inscenizatorzy nie uchro-
nili się przed nieco sztucznym popadaniem w ton patetyczny, co jednak 
nie było odbierane przez widownię jako formalna słabość105. Bohaterowie 
utworów z omawianego okresu to postacie wyraźnie przerysowane, któ-
re niejako całymi sobą reprezentują różne przywary oraz konkretne cechy 
charakteru. Próżno by szukać w ich postawach czy często improwizowa-
nych dialogach wyrazu głęboko przeżywanych konfl iktów albo ducho-
wych rozterek. Treści wypowiadane na scenie były przejrzyste i czytelne, 
natomiast posługiwanie się symbolami czy aluzją należało do rzadkości.

104 Sālim al-˘atāwī, Ta†awwur an-naßß al-masra˛ī fī al-Imārāt (Rozwój dramaturgii 
w Emiratach), „Al-Masra˛”, nr 2, 2002, s. 28.

105 Por. An-Naßß al-masra˛ī..., s. 62.
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Jednowątkowa fabuła krótkich, jednoaktowych dramatów koncentro-
wała się wokół konkretnego zagadnienia. Charakterystyczna jest dla tego 
okresu powierzchowność i jednostronność traktowania podejmowanych 
kwestii. Nie znajdziemy tu wnikliwej i głębokiej analizy problemów spo-
łecznych, próby wielostronnego dyskutowania drażliwych zagadnień, 
a raczej tylko wskazanie problemu i jego krytykę. Syntetyczności języka 
przedstawień towarzyszy syntetyczność w sposobie prezentowania poru-
szanych kwestii.

Tematy podjmowane w omawianym okresie związane są z szerokim 
zagadnieniem, które można określić jako – jednostka i społeczeństwo. 
Jak wspominał jeden z pionierów tutejszego ruchu teatralnego ‘Ubayd 
Ibn ∑andūl, emirackie utwory dramatyczne były „dramatami społecznymi 
w treści i w wymowie”106.

Bohaterami przedstawień są często postacie, które nie najlepiej radzą 
sobie we własnym środowisku. Nieświadomie wplątują się w trudne sy-
tuacje, a problemy, przed którymi stają, wynikają nie z ich bezpośredniej 
winy, lecz z panujących wewnątrzspołecznych układów.

Kwestią typową, wielokrotnie przedstawianą z różnych perspektyw 
jest sytuacja ówczesnej przeciętnej emirackiej rodziny. Komedia Al-Umm 
(Matka) autorstwa Sul†āna aš-Šā‘īra i ˘ammada Ibn Mu˛ammada zapre-
zentowana w 1964 roku porusza problem aranżowanych małżeństw oraz 
nadmiernej ingerencji rodziców w kwestię wyboru życiowego partnera 
ich dzieci. Bohaterem sztuki jest młody mężczyzna. Pragnie on ożenić się 
z dziewczyną, w której się zakochał i z którą chce dzielić życie. Napotyka 
jednak stanowczy opór swojej matki. Kobieta, jak twierdzi, mając na uwa-
dze wyłącznie dobro syna, postanawia sama znaleźć mu właściwą part-
nerkę. W rzeczywistości kierując się osobistymi względami, na przyszłą 
synową wybiera córkę swojej najbliższej przyjaciółki. Dziewczyna nie 
oponuje, a i bohater komedii po długich namowach matki i wychwalaniu 
zalet swojej przyszłej żony zgadza się na ślub. Po uroczystości weselnej 
właściwie zupełnie obcy sobie młodzi małżonkowie starają się ostrożnie 
i powoli układać własne życie. Stopniowo zaczyna ich łączyć wspólna 
niechęć do matki, która ingeruje we wszystko i chce sama organizować 
porządek w domu. Młodzi jednoczą się w sprzeciwie wobec zaborczej 
i apodyktycznej kobiety. Ostatecznie zawiedziona synową matka skarży 
się na nią synowi i namawia go do rozwodu. To tylko zaognia i tak już 
trudną sytuację, sprawiając, że atmosfera we wspólnym domu staje się nie 
do zniesienia. W ostatniej scenie matka ponownie próbuje nakłonić syna 
do rozwodu, a jako powód podaje argumenty, które są całkowitym zaprze-
czeniem jej wcześniejszych słów zachęcających do małżeństwa. Autorzy, 
ośmieszając pewne postawy, wchodzą w przestrzeń relacji społecznych, 

106 ‘Abd Allh ‘Abd al-Qādir, Al-Masra˛ fī..., s. 26.
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w których nietrudno znaleźć zjawiska negatywne. Uwydatniając je, pró-
bują pokazać, że warto wspólnie zastanowić się nad ich zmianą po to, by 
stworzyć wspólnotę bardziej spójną i silniejszą.

Podobną kwestię, choć w nieco innej perespektywie, porusza sztuka 
˘ammada Sul†na z 1970 roku pt. ‰al’ al-muhūr dahwara al-umūr (Wy-
sokie posagi skomplikowały sprawy). Dramat w żartobliwy sposób mówi 
o problemie, przed jakim stają młodzi, którzy chcą założyć własną rodzi-
nę. Mimo że społeczeństwo wyraźnie krytykuje zbyt wygórowane kosz-
ty związane z posagiem, to każdy w swoim wyjątkowym przypadku chce 
uzyskać jak największą sumę. Ostatecznie młodzi zdani są na łaskę rodzi-
ców i ich oszczędności, albo muszą zapomnieć o szybkim ślubie.

Wokół zagadnień małżeństwa toczy się akcja sztuki Sul†na aš-Š‘ira 
pt. ∏aša‘ al-ab’ (Chciwość ojców, 1964). Akcja utworu rozgrywa się 
w latach sześćdziesiątych, gdy Emiraty przeżywały poważne problemy 
ekonomiczne. Bohaterem dramatu jest starszy już mężczyzna, który po po-
wrocie z zagranicy z pokaźnym majątkiem myśli o małżeństwie. Widząc 
biedę, jaka panuje w kraju, postanawia wykorzystać sytuację i prosi o rękę 
młodej i pieknej dziewczyny. Mimo że kobieta przeciwna jest ich związ-
kowi, pod naciskiem ojca myślącego o fi nansowym zysku, jaki przyniesie 
mu ślub córki, ostatecznie godzi się na małżeństwo. Dramat krytykuje za-
równo postawę głównego bohatera sztuki, jak i ojca, który na względzie 
ma jedynie własne korzyści. Równocześnie autor przedstawia sytuację pa-
nującą w tradycyjnej rodzinie, gdzie zawsze najważniejsze i ostatnie słowo 
należy do rodzica.

Początek lat siedemdziesiątych, kiedy to powstało w pełni niepodległe 
państwo, zaowocował  utworami, w których charakter społeczny silnie łą-
czył się z patriotyzmem. Sztuki podkreślały znaczenie jedności siedmiu 
emiratów i zachęcały do pracy na rzecz wspólnej ojczyzny. Do utworów 
pisanych w tym duchu należą między innymi: kilkukrotnie wznawia-
ny dramat muzyczny autorstwa ‘Ā’išy al-Kabtan pt. Al-Itti˛d (Jedność, 
1973) oraz ‘Alego al-‰azzla Safınat al-wa˛da (Statek jedności, 1981).

Wielu pisarzy czerpało inspiracje z życia rybaków lub poławiaczy pe-
reł. Ta bliska Emiratczykom przestrzeń stawała się miejscem, gdzie ujaw-
niały się podziały klasowe, toczyła trudna walka o zapewnienie środków 
do życia oraz nieustanne zmaganie z silniejszą naturą. Dramaty podejmu-
jące tę problematykę to: Nawˇhi≤at al-∞awß (Kapitanowie wyprawy na 
połów pereł, 1973) ‘Abd Allha ‘Umrna, Aß-∑ayyd wa-al-ğanna (Rybak 
i raj, 1984) ⁄‘ina ∏um‘a czy Al-‰awwß wa-al-ğarğūr (Nurek i rekin, 
1979) al-Amına ∏um‘.

Dramatopisarze emiraccy starali się na bieżąco reagować na wszelkie 
nowe zjawiska społeczne, nadając swoim utworom charakter publicystycz-
ny. Dlatego bogato reprezentowane są w sztukach omawianego okresu ta-
kie zagadnienia, jak: rodzący się konsumpcjonizm, pogoń za bogactwem, 
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przejmowanie obcych zwyczajów, obecność zagranicznych pracowników, 
a także niezmiennie aktualne konfl ikty rodzinne oraz spory o prawo do 
dziedziczenia.

Dramat ‘Abd Allha al-‘Abbsıego pt. Hrūn ar-Rašıd fı al-qarn 
al-‘ašrın (Harun ar-Raszid w XX wieku, 1975) to komedia, która obok 
kwesti rodzinnych sporów, ciągłych kłótni braci o prawo do ojcowizny 
oraz problemów z hinduskimi pracownikami pokazuje, jak uciążliwe mogą 
być w codziennym życiu niespodziewane i przeciągające się przerwy 
w dostawie prądu. Sztuka ‘Umra ‰ubša pt. A∞niy’ wa-lakin… (Boga-
ci, ale…, 1981) podejmuje uniwersalną kwestię – mieć czy być. Stawia 
pytanie, czy cena, jaką przychodzi zapłacić za dobrobyt, nie jest czasami 
zbyt wysoka, i czy zdobywając dobra materialne, musimy robić to kosztem 
wartości duchowych.

Pragnienie szybkiego zysku bez zbytniego wkładu własnej pracy to te-
mat sztuki as-Sayyida Badrna pt. Širkat al-‘ağ’ib (Fabryka cudów, 1979).

Kwestią, która coraz częściej zaczęła pojawiać się w dramatach emirac-
kich na początku lat osiemdziesiątych, był ciągły napływ pracowników 
z Pakistanu, Indii oraz krajów Dalekiego Wschodu. Wspomniana już sztu-
ka Al-Ar∂ btitkallam ūrdū (Ziemia mówi w urdu, 1984) A˛mada Ršida 
€nıego została zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami. W początkach 
lat osiemdziesiątych całym krajem wstrząsnęła wiadomość o brutalnym za-
bójstwie kilkuletniej dziewczynki o imieniu Lajla. Jak wykazało śledztwo, 
zamordowała ją grupa robotników pochodzących z Dalekiego Wschodu. 
Autor dramatu pyta przede wszystkim o to, w jaki sposób koegzystować 
z ludźmi, którzy pochodzą z innych kręgów kulturowych i przybywają do 
Emiratów z różnych powodów. €nı zastanawia się również nad tym, jak 
doszło do tego, że Emiratczycy poczuli się zagrożeni we własnym kraju.

Lata siedemdziesiąte i początek osiemdziesiątych to okres szczególnie 
popularnych lekkich komedii pokazujących w żartobliwy sposób, w jak 
szybkim tempie zmienia się codzienne życie Emiratczyków. Autorami naj-
większej liczby tego typu utworów byli przede wszystkim: współpracujący 
z Narodowym Teatrem Młodzieży w Dubaju Fu’d ‘Ubayd, założyciel Te-
atru Jedność (Masra˛ al-Itti˛d) w Abu Zabi ∏um‘a al-˘alwı oraz dzia-
łający w Teatrze Narodowym w Ras al-Chajma Sa‘ıd Būmyn. Wartość 
literacka wspomnianych utworów jest niewielka, jednakże ich sukces pole-
gał na przyciąganiu widza poprzez przedstawianie aktualnych problemów 
w krzywym zwierciadle satyry.

Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych stopniowo daje 
się zauważyć znaczący postęp w warstwie kompozycji dramatów. Fabuła, 
ciągle jeszcze w większości przypadków jednoaktowych utworów, zostaje 
wzbogacona wątkami pobocznymi. W tekście wyraźnie można wskazać 
harmonijnie ułożone poszczególne elementy akcji, a bohaterowie, posłu-
gując się zindywidualizowanym językiem, stają się mniej szablonowi i ce-
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chują się oryginalnymi osobowościami. Coraz większą rolę w budowaniu 
sytuacji dramatycznej zaczynają odgrywać postacie drugoplanowe. W kon-
struowaniu planu zdarzeń poprzez odpowiednio uzasadnioną motywowa-
cję działań bohaterów odnajdujemy próbę głębszej i wielostronnej analizy 
konkretnego zjawiska, co znacznie podnosi literackie walory dramatu.

Zasadniczo nie zmienia się tematyka utworów, które pozostają ściśle 
związane z nurtem społecznym, ale pozytywna ewolucja następuje w spo-
sobie konstrukcji utworów oraz prezentacji problemu. Tak jest w przy-
padku sztuk ˇHumaysa Sa‘ıda Dars min az-zaman (Lekcja z przeszłości, 
1979), Sulaymna al-∏sima ‰ala† × ∞ala† (Błąd × błąd, 1983), ⁄‘ina 
∏um‘a Sirr al-kanz (Tajemnica skarbu, 1984) oraz Al-Ar∂ btitkallam ūrdū 
(Ziemia mówi w urdu, 1984) A˛mada Ršida €nıego. Podobe cechy od-
najdujemy w dramatach pisanych przez autorów debiutujących w latach 
osiemdziesiątych. Wśród nich, biorąc pod uwagę dalszy rozwój kariery, 
należy zwrócić uwagę przede wszystkim na ‘Abd Allha al-Man‘ıego 
oraz Mğıda Abū Šalıbıego.

Obok inspiracji współczesnością oraz tradycją do połowy lat osiem-
dziesiątych pojawiają się również utwory, które czerpią materiał tematycz-
ny z historii świata arabskiego. Jednakże dramaty, które włączają się do 
debaty publicznej poprzez perspektywę historyczną albo legendarną, nie 
są w dziejach emirackiej dramaturgii zbyt licznie reprezentowane. Sztu-
ki nawiązujące do historii świata arabskiego lub których akcja toczy się 
w odległej przeszłości to głównie dramaty pisarzy pochodzących z innych 
krajów arabskich. Do tych, które najwyraźniej zaznaczyły swoją obecność 
na miejscowej scenie, były wystawiane wielokrotnie i zdobyły uznanie 
publiczności, należy zaledwie kilka.

Przede wszystkim trzeba wspomnieć wystawioną w ramach teatru 
szkolnego w 1955 roku sztukę egipskiego pisarza Ma˛mūda ‰anīma pt. 
Al-Murū’a al-muqni‘ (Przekonywająca rycerskość), o której mowa była 
już wcześniej. Innym utworem był ˇHālid Ibn al-Walīd (nazwa własna, 
1968) autorstwa Irakijczyka Wātiqa as-Sāmarā’īego. Jednakże, mimo po-
pularności wspomnianych przedstawień, jak i sztuk o podobnej stylistyce 
autorstwa Tawfıqa al-˘akima oraz Sa‘da Allha Wannūsa, emiraccy pisa-
rze na tym etapie rzadko czerpali inspirację z historii świata arabskiego.

W omawianym okresie jedyną opublikowaną sztuką emiracką, w któ-
rej widzimy nawiązania do historyczno-legendarnej tradycji, jest dramat 
Nßira an-Nu‘aymıego zatytułowany As-Sul†n (Sułtan, 1983). Od strony 
kompozycji utwór inspirowany jest dziełami arabskich dramaturgów Sa‘d 
Allha Wannūsa czy Yūsufa Idrısa i odwołuje się do starej arabskiej trady-
cji bajarzy, wokół których zawsze gromadziły się tłumy zaciekawionych 
słuchaczy. W takich też okolicznościach rozpoczyna się sztuka emirackie-
go pisarza. Jak czytamy w didaskaliach, wieczorem, przy tygielku z kawą, 
wokół nestora Abū ‘Abd Allha zbiera się grupa znajomych, by wysłuchać 
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nowej opowieści. Ten otwiera grubą księgę i rozpoczyna lekturę. Dowia-
dujemy się najpierw, że stary król przed śmiercią podzielił swoje królestwo 
pomiędzy trzech synów: al-Amra bi-Amr Allha, al-˘mida li-Allha oraz 
‘Abd Allha. Następnie przenosimy się na dwór sułtana al-Amra bi-Amr 
Allha. Nie poznajemy go od razu. Na początku jednoaktowej sztuki do 
pałacu przychodzi lokalny arystokrata Nūr ad-Dın. W oczekiwaniu na 
sułtana przyjmuje go minister S‘ad Allh. Nūr ad-Dın informuje o celu 
swojej wizyty. Chce prosić sułtana o interwencję w sprawie swojego syna 
Mu˛ammada, którego sędzia uwięził i skazał na publiczną chłostę. S‘ad 
Allh sympatyzuje z gościem i otwarcie krytykuje postępowanie sędziego. 
Co więcej, pociesza gościa, wspominając, że kilka dni wcześniej z podob-
ną sprawą zgłosił się do sułtana bogaty kupiec Šhbandar i ujęty losem 
jego syna władca obiecał szybką interwencję. Gdy sułtan się zjawia, naj-
pierw wysłuchuje skargi Nūr ad-Dına, a następnie poleca wystosować pis-
mo do sędziego, w którym rozkazuje uwolnić Mu˛ammada. Z wizytą do 
pałacu przybywa też książę ‘Abd Allh. On również skarży się na niewy-
godnego sędziego, który nie zważa na stanowiska oraz pozycje społeczne 
i dla wszystkich stosuje jedną surową miarę bezwzględnego prawa. Do 
rozmowy włącza się S‘ad Allh, ostrzegając, że takie postępowanie sę-
dziego tylko szkodzi władzy i godzi w interesy arystokracji. Przekonany 
argumentami swojego ministra sułtan postanawia więc bezzwłocznie we-
zwać bezkompromisowego sędziego i usunąć go z urzędu. Decyzję wład-
cy umacnia jeszcze fakt, że sędzia każe na siebie długo czekać. Gdy ten 
wreszcie przybywa, sam prosi sułtana o zwolnienie go z funkcji. Na jego 
miejsce, po krótkiej konsultacji z ministrami, sułtan desygnuje imama ‘Izz 
ad-Dına, nie przejmując się tym, że kandydat nie cieszy się najlepszą opi-
nią, i przymykając oko na wiele niejasnych spraw. Kiedy kwestia sędzie-
go zostaje wreszcie pomyślnie rozwiązana, o chwilę rozmowy z władcą 
prosi ‘Il’ ad-Dın. Minister zwraca uwagę na potrzebę wzmocnienia armii 
oraz konieczność zastąpienia najemników oddziałami złożonymi z miej-
scowych rekrutów. Sułtan wysłuchuje zaniepokojonego ‘Il’ ad-Dına, ale 
nie chce podejmować żadnych decyzji i pozostawia sprawę do dalszych 
konsultacji. O spotkanie z al-Amrem bi-Amr Allhem prosi także poseł 
przybywający z wyspy Wq al-Wq. W imieniu swego króla zwraca się 
z prośbą o fi nansowe wsparcie. Sułtan, nie zastanawiając się ani chwili, 
wspaniałomyślnie poleca wypłacić posłowi znaczną kwotę pieniędzy. Po-
dobnie też bez wahania władca obdarowuje sumą dwóch tysięcy dinarów 
biedaka, który dotknięty licznymi nieszczęściami przychodzi do pałacu, by 
błagać o pomoc. Kwota obiecana przez sułtana nie trafi a jednak w całości 
do jego rąk. Sprytny S‘ad Allh po wyjściu al-Amra bi-Amr Allha naka-
zuje wypłacić nieszczęśnikowi tylko pięćset dinarów, a resztę zatrzymuje 
dla siebie. Wieczorem tego samego dnia S‘ad Allh spotyka się z synem 
sułtana. Ten dziękuje ministrowi za prezent, jaki od niego otrzymał – trans-
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port alkoholu, który zarekwirowało wojsko jednej z kupieckich karawan. 
W ramach rewanżu następca sułtana zaprasza zaufanego S‘ad Allha na 
ucztę. Nazajutrz, zanim pojawiają się w pałacu ministrowie, przybywa 
poseł od al-˘mida li-Allha i donosi, że jego księstwo zostało napadnię-
te przez obce wojska. Co więcej, wrogowie porwali także córkę księcia. 
W tych okolicznościach błaga swego brata al-Amra bi-Amr Allha o po-
moc. Jednakże sułtan nie podejmuje żadnych działań. Konsultuje się z mi-
nistrami, a ci, oprócz ‘Il’ ad-Dına, doradzają niepodejmowanie jakichkol-
wiek kroków, które mogłyby rozzłościć najeźdźców i skłonić do kolejnej 
wyprawy wojennej. Niestety, krótkowzroczność doradców sułtana i jego 
niezdecydowanie przynoszą dalsze smutne konsekwencje. Kolejny poseł 
przybywa od drugiego brata al-Amra bi-Amr Allha. Ten również błaga 
o pomoc, gdyż jego kraj zalała bezlitosna armia najeźdźcy. Także i tym 
razem wbrew przestrogom ‘Il’ ad-Dına sułtan nie decyduje się na wy-
słanie swoich oddziałów przeciwko wrogim wojskom wspieranym przez 
zachodnie królestwa. Na nieszczęście nie trzeba długo czekać. Żaden cud 
się nie zdarza i najeźdźcy zdobywają pałac sułtana. Dumny władca zmu-
szony jest błagać o litość, ale jego słów już nikt nie słucha. Abū ‘Abd Allh 
zamyka księgę, pozostawiając słuchaczy na chwilę w zadumie. Po czym 
mówi: „Księgi zostały spisane po to, by oświetlać drogę, a dając pouczenia 
i przykłady, mówiły, jak unikać błędów”107.

Uwagę zwraca ciekawa kompozycja dramatu i nawiązanie do wielo-
wiekowej arabskiej tradycji, co w przypadku sztuki an-Nu‘aymıego przy-
nosi nam swoistą sytuację teatru w teatrze. Akcja utworu rozgrywa się na 
dwóch planach. Pierwszy z nich umiejscowiony jest we współczesnych au-
torowi realiach w przestronnej sali, w której Abū ‘Abd Allh czyta zgroma-
dzonym przyjaciołom starą księgę. Drugi plan akcji to przestrzeń, w któ-
rej toczą się wydarzenia opowiadanej legendy. W rzeczywistości jednak 
opowieść nestora należałoby raczej uznać za jeden z rozdziałów kroniki 
historycznej opowiadającej dzieje arabskiego plemienia Banı an-Nu‘mn, 
którego nazwę wspomina autor. Opowieść czytana przez Abū ‘Abd Allha 
zupełnie pozbawiona jest cech baśni czy legendy. Nie znajdziemy w niej 
fantastycznych bohaterów obdarzonych ponadludzką siłą. Fabuła utworu 
wolna jest od ingerencji nadprzyrodzonych mocy, a jego akcja ma wszelkie 
cechy prawdopodobieństwa.

Wydarzenia rozgrywają się w bliżej nieokreślonej przeszłości na zie-
miach należących do plemienia Banı an-Nu‘mn. Akcja opowieści toczy się 
w ciągu kilku dni: od przybycia na dwór sułtana Nūr ad-Dına, poprzez wizyty 
posłów oznajmiających zbliżające się niebezpieczeństwo wojny, aż po upa-
dek al-Amra bi-Amr Allha. W trakcie tych kilku dni radykalnie, choć z za-
chowaniem reguły prawdopodobieństwa, zmienia się sytuacja w królestwie.

107 Nßir an-Nu‘aymı, As-Sul†n (Sułtan), „Ar-Rūla”, nr 3, 1983, s. 98.
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Sposób kreowania przestrzeni w sztuce podporządkowany jest raczej 
realistycznej wizji świata, chociaż odczuwalna jest także atmosfera pew-
nej umowności. Autor ogranicza swoje sugestie w didaskaliach do mini-
mum. Mimo to dostrzegalny jest nastrój poszczególnych etapów rozwoju 
wydarzeń. Na pierwszym planie akcja toczy się w dużej sali, gdzie kilku 
mężczyzn przy fi liżance kawy wsłuchuje się w opowieść czytaną przez 
Abū ‘Abd Allha. Akcja opowieści zaś rozgrywa się na dworze sułtana, 
w przestronnej komnacie, gdzie al-Amr bi-Amr Allh przyjmuje swoich 
gości. W obydwu przypadkach, mimo że nie znamy szczegółowo wyglądu 
miejsc, z łatwością możemy wyobrazić sobie panującą w nich atmosferę.

Zdarzenia w opowieści Abū ‘Abd Allha układają się chronologicznie, 
a przyczynowo-skutkowa metoda ich przedstawiania jest bardzo wyra-
zista. Od początku w sposób dobitny zarysowuje się niebezpieczeństwo 
napaści na królestwo wrogich wojsk. Na tym elemencie opiera się fabuła 
sztuki. W odniesieniu do tej kwestii autor konfrontuje z sobą różne moty-
wy działania poszczególnych bohaterów i buduje akcję.

Postacie występujące w dramacie są nieco przerysowane i mają cha-
rakter czarno-białych osobowości, które są albo złe, albo dobre. Jedyny 
wyjątek w As-Sul†ān an-Nu‘aymıego stanowi tytułowy bohater sztuki. Nie 
można o nim powiedzieć, że jest typem człowieka moralnie zepsutego albo 
że stanowi przykład niesprawiedliwego władcy, który tyranizuje swoich 
poddanych. Wręcz przeciwnie. Bez zastanowienia rozkazuje wypłacenie 
pokaźnej sumy pieniędzy nieszczęśnikowi, który przychodzi do pałacu 
prosić o pomoc. Co więcej, natychmiast zwraca się do swojego ministra 
ze słowami: „Zajrzyjcie w każdy zakątek królestwa i zbierzcie wszystkich 
biedaków, a następnie wypłaćcie każdemu z nich po tysiąc dinarów”108.

Podobnie zachowuje się w stosunku do posła z zaprzyjaźnionego króle-
stwa. W tym przypadku również bez wahania szczodrze wspiera fi nansowo 
proszących o łaskę. Wątpliwości co do sposobu sprawowania władzy bu-
dzić może jedynie swego rodzaju opieszałość sułtana w kwestii obronno-
ści kraju. Uwagi ministra ‘Il’ ad-Dına traktuje niezbyt poważnie, a jego 
propozycje zbywa potrzebą wnikliwszej konsultacji. Cieniem na moralno-
ści sułtana kłaść się mogą sprawy dotyczące synów dwóch miejscowych 
notabli: Nūr ad-Dına i Šhbandara. Jednakże i w tej sytuacji trudno jedno-
znacznie rozstrzygnąć, jakie pobudki kierowały sułtanem, gdy decydował 
się interweniować u kadiego. Nie wiemy dokładnie, czy podjęte przez nie-
go kroki były inspirowane jego liberalnym duchem, czy zwykłą interesow-
nością i chęcią przypodobania się zamożnym kupcom. Kontrowersje budzi 
również jego decyzja o wyborze na stanowisko nowego sędziego imama 
‘Izz ad-Dına, który co prawda cechuje się skłonnością do zawierania polu-
bownych kompromisów, ale nie cieszy się za to najlepszą opinią. Zarówno 

108 Ibid., s. 89.
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obrońcy, jak i krytycy sułtana mogliby się spierać długo, gdyby nie sytu-
acja, która jednoznacznie przesądza o jego ocenie. Wobec największego 
zagrożenia, które zawisło nad królestwem, to jest konfrontacji z wrogiem, 
al-Amr bi-Amr Allh nie staje na wysokości zadania i jako władca ponosi 
najboleśniejszą klęskę. Lekceważy ostrzeżenia przezornego i mądrego ‘Il’ 
ad-Dına i do końca słucha interesownego Sa‘d Allha. Konsekwencją złych 
wyborów sułtana oraz jego krótkowzroczności, a może i lęku, jest upadek 
królestwa, które odziedziczył po ojcu. Bez wątpienia postać sułtana należy 
do najciekawiej przedstawionych w sztuce. Jest to osobowość bogata oraz 
dynamiczna, która ujawnia cechy swojego charakteru na poszczególnych 
etapach rozwoju akcji. Równocześnie wykazuje się słabością i podatnością 
na wpływy. Amr bi-Amr Allh łatwo daje się sterować i mimo że w wielu 
kwestiach zajmuje zdecydowane stanowisko, w sprawach ważnych zdaje 
się wahać. Sułtan kompensuje własną słabość wielkodusznością mającą 
mu przynieść popularność i wyrobić imię sprawiedliwego oraz troskliwe-
go władcy. W istocie Amr bi-Amr Allh nie zasługuje na to, by pełnić tak 
odpowiedzialne i wysokie stanowisko. Brakuje mu przede wszystkim mą-
drości i rozwagi, jaką powinien cechować się prawdziwy król.

Obok nieszczęsnego władcy najważniejszymi postaciami w sztuce są 
jego dwaj ministrowie: S‘ad Allh oraz ‘Il’ ad-Dın. Stanowią oni swo-
je całkowite przeciwieństwo i jak dwie siły, zło i dobro, otaczają sułta-
na. Ostatecznie obydwaj giną, ale jakże różna jest ich śmierć. ‘Il’ ad-Dın 
jako bohater oddaje swoje życie w obronie królestwa, natomiast S‘ad Allh 
błaga o litość najeźdźców i bez walki, pozbawiony honoru, zostaje zabity 
wraz z sułtanem w pałacu.

Warto również zwrócić uwagę na postać nestora Abū ‘Abd Allha. Bo-
hater ten wypowiada w całej sztuce zaledwie kilka zdań, ale są one pełne 
refl eksji i zadumy nad historią oraz współczesnością. Jest on przykładem 
mądrego i doświadczonego życiem człowieka, którego rad zawsze warto 
wysłuchać.

Sztuka an-Nu‘aymıego jest wyraźną przestrogą. Pokazuje, jak odpo-
wiedzialna jest rola władcy i jak bolesne mogą być konsekwencje jego 
niewłaściwych decyzji. Tekst As-Sul†n na pewno można by analizować 
na wiele sposobów, doszukując się w nim takich czy innych znaczeń. 
Trudno jednak nie odnieść dramatu do towarzyszącego jego powstaniu 
kontekstu społeczno-historycznego i nie łączyć jego wymowy z etapem 
początków budowania młodego państwa, jakim są Zjednoczone Emiraty 
Arabskie. Abū ‘Abd Allh mówi wyraźnie o tym, jak istotna jest wspólna, 
obejmująca całe społeczeństwo refl eksja nad współczesnością. Historia 
jest lekcją, z której wszyscy muszą wyciągnąć właściwe wnioski. Utwór 
jednak nie ogranicza poruszanej kwestii jedynie do sfery teoretycznych 
rozważań. Sztuka ma być impulsem do przyjęcia zdecydowanej postawy 
i podjęcia konkretnych działań w sferze życia społecznego. Całkowita in-
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ercja władcy i jego lekkomyślność ma budzić pragnienie zaangażowania 
i poczucie wspólnej odpowiedzialności. Dramat an-Nu‘aymıego jest próbą 
budowania świadomości znaczenia oraz wagi społecznego zaangażowania 
jednostki. Poprzez wskazanie wspólnych żywotnych celów dąży nie tylko 
do wzmocnienia więzów łączących wspólnotę, ale podkreśla rolę pojedyn-
czych elementów, które tę strukturę konstytuują. Emiratczycy, stając wo-
bec bardzo trudnych wyborów dotyczących przyszłości ich samych oraz 
ich kraju, zdając sobie sprawę z dziedzictwa, którego są spadkobiercami, 
muszą przede wszystkim mieć na względzie dobro wspólne i na drugi plan 
przenieść cele partykularne. Widz sztuki to świadomy obywatel znający 
wagę swojej roli w społeczeństwie i podejmujący wyzwania współczesno-
ści z perspektywy członka wspólnoty, której jest częścią.

W koncepcji dramatu można znaleźć ducha teatru Brechta oraz Sa‘d 
Allha Wannūsa, co świadczy o rozległych artystycznych poszukiwaniach 
autora. Niezwykle istotna jest w sztuce świadomość społecznej funkcji, 
jaką może pełnić scena. Tę kwestię bardzo często podnosili emiraccy 
krytycy oraz działacze teatralni. Sztuka Nßira an-Nu‘aymıego jest bar-
dzo ważną próbą dyskutowania najbardziej palących kwestii politycznych 
i społecznych na publicznym forum teatru. Należy tylko wyrazić żal, że 
autor zrezygnował z pisania dramatów i ze współpracy ze sceną.

Nie można powiedzieć, że Sułtan wyznaczył jakiś kierunek w emira-
ckim pisarstwie dramatycznym albo że otworzył drogę dla tekstów two-
rzonych w podobnej stylistyce. Mimo to podobne elementy kompozycji 
odnajdujemy w trzech dramatach Sul†na Ibn Mu˛ammada al-Qsimiego: 
‘Awdat Hūlakū (Powrót Hulagu, 1998), Wqi‘ ßūra †ibqa al-aßl (Rzeczy-
wistość, kopia zgodna z oryginałem, 2001) oraz Al-Qadiyya (Sprawa, 
2000), które powstały w późniejszym okresie i które również inspirowane 
są historią świata arabskiego.

Oprócz kilku wspomnianych udanych debiutów pisarskich początek 
lat osiemdziesiątych przyniósł także kryzys w emirackiej dramaturgii. Po-
wstawało stosunkowo mało utworów, a poziom większości z nich pozosta-
wiał wiele do życzenia, stąd zespoły teatralne coraz częściej wypełniały 
repertuar dramatami obcych pisarzy. Z kolei Departament Kultury i Sztuki, 
próbując reagować na uwagi i prośby działaczy teatralnych, organizował 
warsztaty mające podnieść kwalifi kacje miejscowych artystów. Dramatur-
gia krajowa wyraźnie potrzebowała silnego bodźca, który ożywiłby ją, po-
kazał nowe perspektywy i jeszcze raz zdefi niował priorytety.





PODSUMOWANIE

Emiracki dramat od początków swojego istnienia w drugiej połowie lat 
pięćdziesiątych do lat osiemdziesiątych przeszedł bardzo trudną drogę. Ba-
zując na własnej, przede wszystkim lirycznej tradycji pisarskiej, stworzył 
podstawy dla oryginalnej dramaturgii dającej nadzieję na przyszłość. Na 
charakter krajowej twórczości dramatycznej miało wpływ kilka czynników, 
które zadecydowały o jej kształcie i wyznaczyły kierunki dalszego roz-
woju. Wczesny dramat emiracki wyrasta z silnie akcentowanego poczucia 
przynależności do konkretnego miejsca. Rodzima przestrzeń przepełniona 
ludowością wraz z lokalnymi zwyczajami i miejscowym kolorytem stała 
się podstawą literackiej konstrukcji, natomiast przejęcie kompozycyjnych 
wzorców gatunkowych z utworów należących do największych osiągnięć 
arabskiej dramaturgii gwarantowało zapewnienie poprawności formalnej. 
Obok istotnego lokalnego charakteru, jaki przekazywali w swoich sztu-
kach emiraccy dramaturdzy, ich twórczość od samego początku wpisywała 
się w szerszy kontekst arabskiego teatru, w którym szukali najbliższego 
odniesienia. Równocześnie tutejsi autorzy próbowali nawiązać dialog ze 
współczesnym teatrem światowym, dbając o uniwersalny wymiar twór-
czości przynależnej literackiemu dorobkowi końca wieku.

Nurt społeczny, który zdominował emiracką twórczość w omawianym 
okresie, rejestrował najważniejsze problemy, z jakimi borykali się Emi-
ratczycy do pierwszej połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, 
stając się artystycznym świadectwem ich wysiłków w celu budowania 
nowego państwa i kreowania jednolitej wspólnoty narodowej. Nurt spo-
łeczny wyznaczył także dalsze perspektywy rozwoju lokalnej dramatur-
gii i ukierunkował ją w stronę dramatu społecznego o dwóch tendencjach 
– nowoczesnej, bliskiej codzienności i aktualnym problemom społecznym 
oraz ludowej, czerpiącej inspiracje z miejscowej tradycji oraz folkloru. 
Równocześnie w początkach lat osiemdziesiątych pojawiło się poważne 
zagrożenie dla pisarstwa dramatycznego w Emiratach, jakim było zja-
wisko zbyt silnego konfrontowania miejscowych dokonań z osiągnięcia-
mi światowego teatru oraz intensywna promocja ambitnej sceny opartej 
na obcych i dalekich dla lokalnego widza tekstach. Dążąc do dbałości 
o wysoki artystyczny poziom przedstawień, w dużym stopniu zapomniano 
o przeciętnym odbiorcy, któremu bliższe były lekkie i bogato zabarwione 
humorem komedie niż refl eksyjne dramaty. Analizując repertuar teatrów 
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z początku lat osiemdziesiątych, wyraźnie zauważamy pojawianie się co-
raz większej liczby utworów obcych, należących do dramaturgii arabskiej 
lub światowej. Wśród nich zdecydowanie dominowały sztuki Sa‘d Allha 
Wannūsa oraz Tawfıqa al-˘akıma. Z niearabskich pisarzy, których utwory 
prezentowano na miejscowej scenie, należy wspomnieć Osvalda Dragúna, 
Eugene’a O’Neilla oraz Alejandra Casonę.

Próbą ożywienia emirackiego pisarstwa dramatycznego i zbliżenia go 
do miejscowego widza był dopiero festiwal Teatralne Dni Szardży, który 
promował przede wszystkim teatr lokalny. Impuls, jaki dało to wydarzenie 
i jego wpływ na dalszy rozwój tutejszej dramaturgii nie podlegają dyskusji. 
Jednakże, jak pokazała historia, na owoce festiwalu oraz wielu inicjatyw 
podjętych w trakcie jego trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu przy-
szło jeszcze poczekać.



ROZDZIAŁ II

DRAMATURGIA EMIRACKA 
PO 1984 ROKU

Pierwsza edycja festiwalu Teatralne Dni Szardży w 1984 roku miała dla 
rozwoju pisarstwa dramaturgicznego w Emiratach kluczowe znaczenie. 
Slim al-˘atwı, analizując ewolucję dramaturgii w swoim kraju, napisał: 
„Teatralne Dni Szardży dały miejscowemu tekstowi szansę na ponowne 
zaistnienie na deskach teatrów. Festiwal był prawdziwym warsztatem dla 
artystów, którzy później zdobyli uznanie”109.

Po kryzysie na początku lat osiemdziesiątych, który przejawiał się 
znaczącym spadkiem liczby nowych emirackich dramatów i ich niskim 
poziomem artystycznym, festiwal stał się motorem działań miejscowych 
twórców. Zasługą owego wydarzenia było promowanie najbardziej war-
tościowych tekstów oraz pisarzy, którzy rokowali nadzieje. Krytycy zwią-
zani z tym kulturalnym przedsięwzięciem bardzo wcześnie zwrócili uwagę 
na potrzebę wspierania lokalnych dramaturgów. Wyrazem realnej potrzeby 
wzmożenia wysiłków na rzecz promocji emirackich twórców była inicja-
tywa naczelnego redaktora pisma „Ar-Rūla” Sul†na Ibn Mu˛ammada al-
-Qsımiego, który na łamach magazynu wzywał do organizowania konkur-
sów na utwory dramatyczne. Nieco później pojawił się pomysł stworzenia 
swego rodzaju „banku tekstów”, z którego mogłyby korzystać w przyszło-
ści grupy sceniczne.

Sam festiwal stał się szybko przeglądem weryfi kującym artystyczne 
zdolności oraz możliwości dramaturgów. Prestiż, jakim od samego po-
czątku cieszyły się Teatralne Dni Szardży, sprawiał, że zaczęły one pełnić 
istotną funkcję motywującą dla wszystkich, którzy posiadali ambicje zaist-
nienia na emirackiej scenie teatralnej jako pisarze. Festiwal dawał szansę 
nawiązywania kontaktów pomiędzy artystami i współpracy z grupami ar-
tystycznymi w całym kraju.

Od drugiej połowy lat osiemdziesiątych dramaturgia emiracka konty-
nuuje kierunki wytyczone przez pisarstwo przełomu lat siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych. Dalszemu rozwojowi ulega dominujący dramat spo-
łeczny, w ramach którego zarysowują się wyraźne podziały. Dramat spo-
łeczny o charakterze ludowym czerpie inspirację z tradycji oraz lokalnego 
folkloru. Nowoczesny dramat społeczny zaś szuka materiału tematycznego 

109 Slim al-˘atwı, Ta†awwur an-naßß…, s. 28.
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we współczesnej rzeczywistości szybko zmieniającego się kraju. Obydwa 
nurty, mimo że posiadają wiele formalnych cech wspólnych, stanowią wy-
raźnie niezależnie funkcjonujące obok siebie kierunki.

DRAMAT SPOŁECZNY O CHARAKTERZE 
LUDOWYM

Autorzy piszący w tym nurcie odwołują się w swoich utworach do prze-
szłości oraz tradycji, w nich znajdując inspirację artystyczną. Jednakże nie 
jest to, jak można by się spodziewać, przeszłość odległa, sięgająca czasów 
walk plemiennych albo pirackich wypraw. Przeszłość obecna w emirac-
kich sztukach nie sięga dalej niż do końca pierwszej połowy ubiegłego 
wieku. Jest to przestrzeń, która nadal żyje we wspomnieniach i ma swoich 
naocznych świadków. Przeszłość nie jest tu idealizowana czy mitologi-
zowana. Stanowi przede wszystkim odniesienie do współczesności oraz 
nowoczesności, która w sposób gwałtowny pojawiła się w życiu Emirat-
czyków. Obrazy rybackich wiosek, górskich osad czy portowych miaste-
czek wzbudzają pewną nostalgię, jednakże są równocześnie miejscem, 
gdzie dokonują się ludzkie tragedie. Przywołanie tej przestrzeni w tekście 
dramatycznym to próba wskazania kontekstu, w jaki wpisuje się dzisiejsza 
rzeczywistość. Równocześnie jest to próba nawiązania dialogu z najbliższą 
historią i w pewnym stopniu publicznego z nią rozliczenia. W utworach 
przeszłość jest przestrzenią najbardziej naturalną, żeby nie powiedzieć 
najbliższą. Z całym ładunkiem negatywnych i pozytywnych emocji, jakie 
w sobie niesie, można ją określić mianem „swojej” w przeciwieństwie do 
przestrzeni „dzisiaj”, która nieustannie się zmienia, przynosząc niepokoją-
ce poczucie wyobcowania.

W odniesieniu do dramatów tworzonych w tym nurcie pełne zastosowa-
nie znajdują słowa Włodzimierza Próchnickiego, że „czas i miejsce wyrażo-
ne (…) jako sposób modelowania świata realnego, przybierają dodatkowe 
znaczenia, które mówią nie tylko, że świat jest, ale także jaki jest i dlacze-
go. Tworzy to podstawę dla świata przedstawionego oraz ramy i sposób 
wypowiedzi ideologicznej”110. W kompozycji utworów zarówno czas, jak 
i przestrzeń stanowią elementy fundamentalne. Nie pozostają jedynie tłem 
wydarzeń, ale determinują rozwój poszczególnych etapów akcji.

Czas dramatów nie jest nigdy dokładnie określony. Wydaje się, że samo 
wskazanie fı al-m∂ı (w przeszłości) albo qabla an-nif† (przed odkryciem 
ropy naftowej) stanowi gotową formułę, która niesie ładunek semantyczny 

110 Włodzimierz Próchnicki, Romantyczne światy. Czas i przestrzeń w dramatach Sło-
wackiego, Kraków 1992, s. 18.
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właściwie odczytywany. Ta forma kodu albo skrótu odsyłającego do pewnej 
umownej przestrzeni w czasie pojawia się już w tekstach pisanych w latach 
osiemdziesiątych. Od tego momentu na stałe wchodzi on do emirackiego in-
wentarza teatralnego znaków bliskich obydwu stronom – twórcom i widow-
ni. Trudno precyzyjnie oszacować zakres czasowy, jaki obejmuje ta umowna 
przestrzeń. Analiza elementów świata przedstawionego wskazuje, że jest to 
dosyć rozległy okres i rozciąga się od końca pierwszej połowy XX wieku 
aż do końca lat sześćdziesiątych, czyli epoki bezpośrednio poprzedzającej 
dynamiczny rozwój kraju po rozpoczęciu intensywnej eksploatacji złóż ropy 
naftowej. Czas w dramatach ściśle wiąże się z odpowiadającą mu strukturą 
klasowego podziału społeczeństwa oraz koherentnym do niego paradygma-
tem postaw reprezentatywnych przedstawicieli poszczególnych grup intere-
su. Dlatego czas jest jednym z najistotniejszych elementów determinujących 
akcję dramatów i kształtujących postawy oraz charakterystykę bohaterów. 
Al-Ms, główna postać sztuki Nğıego al-˘ya pt. ˘abbat raml (Ziarenko 
piasku, 1993), nie może poślubić ukochanej dziewczyny, gdyż w tradycyjnej 
wspólnocie, będąc sierotą, zajmuje najniższą pozycję i nie jest godny ręki 
córki kupca plasującego się na szczycie struktury społecznej. Jego motywa-
cja do wypłynięcia na wyprawę do Indii wyrasta z chęci dostosowania się do 
przyjętych wzorców poprzez wyrównanie statusu majątkowego, a następnie 
staranie się o zgodę na małżeństwo.

Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w sztuce ∏amıla (nazwa 
własna, 1994) ∏amla Ma†ara, gdzie wyrzucony poza margines społeczny 
Mağnūn stara się zdobyć ukryty w morzu skarb. Podobną funkcję spełnia 
czas historyczny w konstrukcji dramatów ‘Ašwn (nazwa własna, 2002) 
i ‘Irπ as-saw˛il (Drogocenny kamień, 2002) – obydwa autorstwa Slima 
al-˘atwıego, czy ‰ba al-qa††ū (Nie ma kota, 1995) ∏amla Ma†ara.

Czas historyczny w emirackich dramatach społecznych o charakterze 
ludowym posiada dodatkowo dwie istotne cechy harmonijnie współistnie-
jące z sobą w warstwie konstrukcji utworów. Po pierwsze, sytuuje fabułę 
w mentalnym i emocjonalnym kontekście wspomnień, które w sposób na-
turalny pozostają blisko widza. Równocześnie odnosi się do rekonstruo-
wanej przeszłości z perspektywy „dzisiaj”, co pozwala na ewaluację oraz 
redefi nicję tego, co minęło. Wiele utworów nosi wyraźne cechy wskazu-
jące na próbę szczerego spojrzenia na przeszłość i dokonania otwartego 
rozrachunku z nią. Bliski i swojski koloryt lokalny wyrażany poszcze-
gólnymi elementami świata przedstawionego konfrontowany jest z fa-
bułą odsłaniającą twarde realia życia z dużym ładunkiem negatywnych 
i trudnych obecnie do zaakceptowania zjawisk społecznych. W warstwie 
znaczeniowej i ideologicznej utwory, takie jak chociażby ‰aßßayt bik y 
myya (Wodo, zakrztusiłem się tobą, 2004) Ism‘ıla ‘Abd Allha czy Qabr 
al-wlı (Sanktuarium, 1998) Ğamla Ma†ara, stają się wyrzutem sumienia 
oraz próbą demitologizowania przeszłości.
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Czas akcji utworów, podobnie jak ich czas historyczny, nie jest dokład-
nie precyzowany przez autorów. Trwa kilka godzin, odpowiadając realne-
mu czasowi przedstawienia, jak rzecz się ma w przypadku sztuki Bint ‘ˆs 
(Córka ‘ˆsy, 1998) Nğıego al-˘ya, bądź rozciąga się na okres kilkunastu 
lat, czego przykładem jest sztuka tego samego autora pt. M kna li-A˛mad 
bint Sulaymn (Historia Ahmada córki Sulejmana, 2002). Koncepcja dra-
matyczna w utworach koncentruje się na harmonijnym, diachronicznym 
powiązaniu wydarzeń w czasie trwania akcji. W ten sposób dostrzegamy 
tu to, co Juliusz Kleiner nazwał „symetrią w dramacie” – „wydarzenia 
przyszłe są symetrycznym odbiciem przeszłości, zaś osią symetrii jest dra-
maturgiczna lub teatralna teraźniejszość. Układ ten podporządkowany jest 
zawartości struktury dramatycznej – »jedności dążenia«”111.

Konstrukcja temporalna dramatów opiera się w większości wypadków 
na stabilnej linearnej strukturze czasowej, której wektor skierowany jest 
wyraźnie ku temu, co będzie. Ten paradygmat kompozycji czasu widzimy 
między innymi w dramatach: Al-Fris (Rycerz, 2002) i Farrš al-wazır 
(Sługa ministra, 1999) ∏amla Slima, ‘Arsn ‘arys (Ślub warunkowy, 
1999) ‘Umra ‰ubša, Zamzamiyya (Butelka, 1999) czy Al-Y±ūm (Zmo-
ra, 2000) – obydwa tego samego autora Slima al-˘atwıego. Pewną pró-
bą odejścia od tego popularnego modelu jest sztuka M kna li-A˛mad 
bint Sulaymn (Historia Ahmada córki Sulejmana) Nğıego al-˘aya. Au-
tor posługuje się tu retrospekcją, zamykając historię tytułowej bohaterki 
w klamry wspomnień. Czas w tym przypadku jest rozszczepiony na dwa 
równolegle biegnące obok siebie strumienie. Podobny zabieg kompozy-
cyjny znajdziemy w dramacie ‰aßßayt bik y myya (Wodo, zakrztusiłem 
się tobą) Ism‘ıla ‘Abd Allha.

Oprócz układu temporalnego kolejnym istotnym elementem drama-
tycznej konstrukcji utworów jest miejsce, czyli przestrzeń dramatu. Prze-
strzeń emirackich sztuk jest twórczą rekonstrukcją codzienności, która 
bezpowrotnie przeminęła, a która równocześnie pozostaje nieustannie 
obecna w społecznej pamięci. Przywołuje się ją bardzo często, jest ona 
przedmiotem społecznego dyskursu i stanowi istotny element budowania 
emirackiej tożsamości narodowej. Między innymi z tego powodu ta lite-
racka rekonstrukcja w dużym stopniu jest wierna historii i w pełni podlega 
logice prawdopodobieństwa. Posiada też cechy naturalistyczne wtapiające 
ją w potoczność, na którą autorzy nakładają konstrukcje fabuły porządku-
jące i wyjaśniające przyjętą ideę czy koncepcję ujmowania problematy-
ki. Przestrzeń dramatu staje się tu soczewką, przez którą oglądamy życie. 
Jest wycinkiem odtwarzanej rzeczywistości, w której dokonuje się kon-
frontacja przeszłości z teraźniejszością i dialog autora z odbiorcą. Wydaje 
się, że emiraccy dramaturdzy próbują realizować defi nicję teatru Étienne 

111 Juliusz Kleiner, za: ibid., s. 18.
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Souriau, który w mikrokosmosie sceny widział zwierciadło makrokosmo-
su świata112. Przestrzeń dramatu społecznego o charakterze ludowym ce-
chuje się tym, co Jan Błoński nazywa „oczywistą centralnością” – „Jest 
miejscem, gdzie naocznie skupiają się, przecinają i zderzają siły działa-
jące w całym dramatycznym uniwersum zarówno przedstawionym, jak 
i współprzedstawionym”113. Przestrzeń w omawianym typie dramatów 
przeważnie posiada cechy obiektywne i jest indywidualnie postrzegana 
pod różnym kątem przez poszczególnych bohaterów. Można powiedzieć 
o niej, że jest autonomiczna, a jej kształt – niezależny od pozostałych ele-
mentów kompozycji. Przestrzeń utworów bywa czasem zamknięta, stając 
się miejscem permanentnego zagrożenia, z którego nie ma wyjścia, jak 
dzieje się na przykład w sztuce Bint ‘ˆs (Córka ‘ˆsy) Nğıego al-˘ya, 
gdzie bohaterka Maryam, stając się ofi arą miejscowej społeczności, funk-
cjonuje w zamkniętym świecie własnego domu, z którego nie jest w sta-
nie się wyrwać. Podobnie rzecz się ma w dramacie ‰aßßayt bik y myya 
(Wodo, zakrztusiłem się tobą) Ism‘ıla ‘Abd Allha, w którym obydwoje 
bohaterów sztuki – ‘Atšn i jego matka Mahra – zostają osaczeni we włas-
nej wiosce. Wbrew sobie są wciągnięci w wir zdarzeń i w konfrontacji 
z bogatym Sa‘ıdem, skazani na porażkę, która kosztuje ich życie.

Utwory pisane w omawianym nurcie są przeważnie jednoaktowe, a we-
wnętrzny podział tekstu na sceny podporządkowany jest kolejnym etapom 
akcji i nie zawsze synchronizuje ze zmianą miejsca zdarzeń.

Obok czasu również przestrzeń stanowi w konstrukcji dramatu jeden 
z głównych elementów determinujących rozwój akcji. Miejsce niejako 
defi niuje modele postaw i zachowań postaci,  wyznacza typ bohaterów 
i w dużym stopniu ma wpływ na ich motywacje. W sztuce Ğamla Ma†ara 
pt. Qabr al-wlı (Sanktuarium) Yū‘n i jego siostrzeniec ‘Ubaydn nie 
zaczęliby swojej gry, udając towarzyszy podróży muzułmańskiego asce-
ty, gdyby nie znaleźli się w pobliżu oddalonej od świata wioski, która od 
dłuższego czasu była dotknięta suszą. Równocześnie nie mogliby upra-
wiać swoich magiczno-znachorskich praktyk, gdyby nie znaleźli się wśród 
mieszkańców małej osady, którzy zgodnie ze społecznie funkcjonującym 
stereotypem są przesądni i zabobonni. Podobnie rzecz ma się w sztuce M 
kna li-A˛mad bint Sulaymn (Historia Ahmada córki Sulejmana) Nğıego 
al-˘ya. Bogaty i wpływowy Abū A˛mad w małej wiejskiej wspólnocie 
od wieków podporządkowanej prawu silniejszego mógł czuć się bezkarny 
i swobodnie realizować własne, coraz bardziej zatrważające pomysły.

Miejscem, w którym najczęściej rozgrywa się akcja utworów, jest 
środowisko wiejskie. Czasami są to rybackie osady albo małe porty, jak 

112 Por. Étienne Souriau, za: Jan Błoński, Dramat i przestrzeń, [w:] Problemy teorii 
dramatu i teatru, s. 127.

113 Ibid., s. 137.
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między innymi w przypadku dramatów ∏amıla ∏amla Ma†ara, Al-Fris 
(Rycerz) ∏amla Slima czy ˘abbat raml (Ziarenko piasku) Nπıego 
al-˘ya. Innym razem wydarzenia toczą się w rozsianych po kraju wios-
kach, jak na przykład w sztukach ‰ba al-qa††ū (Nie ma kota) i Qabr 
al-wlı (Sanktuarium) ∏amla Ma†ara, ‰aßßayt bik y myya (Wodo, 
zakrztusiłem się tobą) Ism‘ıla ‘Abd Allha, Al-Y±ūm (Zmora) Slima 
al-˘atwıego oraz Bint ‘ˆs (Córka ‘ˆsy) czy M kna li-A˛mad bint 
Sulaymn (Historia Ahmada córki Sulejmana) Nğıego al-˘ya. Mała 
osada ze swoimi mieszkańcami jest swoistą mikroprzestrzenią, w której 
funkcjonują wszyscy bohaterowie. Stanowi ona ostateczne odniesienie 
dla postaci występujących w utworze i jest równocześnie syntetycznym 
modelem świata, w którym zawarte zostały wzory zachowań, między-
ludzkich relacji  i schematy psychiki człowieka.

Przestrzenią bardzo popularną, w której toczy się akcja dramatów, jest 
tradycyjny emiracki dom z patio oraz obszernym podwórzem. Tak jest 
w przypadku sztuk: Bant an-nū ˇhi≤a (Córki kapitana, 2002) Bsimy Yūnis, 
Bint ‘ˆs (Córka ‘ˆsy) Nğıego al-˘ya, Zamzamiyya (Butelka) Slima al-
-˘atwıego czy ‘Arsn ‘arys (Ślub warunkowy) ‘Umra ‰ubša. Naj-
częściej autorzy w didaskaliach dosyć szczegółowo opisują wygląd miej-
sca, jak to czyni na przykład Ism‘ıl ‘Abd Allh w utworze ‰aßßayt bik y 
myya (Wodo, zakrztusiłem się tobą): „Podwórze tradycyjnego domu… 
na pierwszym planie patio zakryte dachem wykonanym z bambusowych 
drążków związanych starym sznurem. Patio rozciąga się w lewą stronę ku 
drzwiom prowadzącym do pokoju, wznosząc się na palach łączących się 
z bambusowym dachem za pomocą różnej szerokości pasków z koziej skó-
ry. Po prawej stronie sceny, obok drzwi wejściowych schody prowadzące 
na dach”114.

Zasadniczo wydarzenia rozgrywają się w dwóch albo trzech miejscach 
i jest to uzasadnione podejmowaną tematyką. Obok wspomnianego domu 
najczęściej pojawia się umownie rozumiana przestrzeń wioski. Autorzy co 
prawda nie precyzują w didaskaliach, jak ma ona wyglądać, jednak z in-
formacji, jakie zawiera świat przedstawiony, wynika, że ma to być sze-
rokie publiczne forum, na którym gromadzą się wszystkie postacie wy-
stępujące w dramacie jako reprezentacja określonej wspólnoty. Właśnie 
w tej przestrzeni często następuje rozwiązanie akcji. Tak jest w sztukach 
Qabr al-wlı (Sanktuarium) Ğamla Ma†ara, ‰aßßayt bik y myya (Wodo, 
zakrztusiłem się tobą) Ism‘ıla ‘Abd Allha czy ˘abbat raml (Ziarenko 
piasku) Nπıego al-˘ya.

Z przestrzenią w dramacie omawianego nurtu silnie łączy się ludowość, 
tak wyraźnie tu obecna. Nie można powiedzieć, by formuła posługiwania 

114 Ism‘ıl ‘Abd Allh, ‰aßßayt bik y myya (Wodo, zakrztusiłem się tobą), aš-Šriqa 
2004, s. 5–6.
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się ludowością w dramatach emirackich była bezpośrednio inspirowana 
europejską literaturą oświecenia czy romantyzmu nawiązującą do analo-
gicznych motywów. Wzorcem stylistycznym w przypadku tych utworów 
nie jest też miejscowa twórczość liryczna, choć ta bardzo bogato jest tutaj 
reprezentowana w postaci wierszy czy piosenek. Nie znajdziemy w niej 
również jakiegoś konkretnego modelu postawy czy sposobu recepcji świa-
ta wywodzącego się z miejscowej tradycji. Utwory pisane w tym nurcie 
nie zawierają ukształtowanej w przeszłości pewnej wspólnej, uniwersal-
nej i usystematyzowanej fi lozofi i życia, którą można by nazwać typową 
dla bohaterów tego rodzaju dramatów. Można natomiast doszukiwać się 
w owej tendencji formalnych cech wspólnych z podobnie zorientowanym 
teatrem arabskim z wcześniejszego okresu.

Motywy ludowe w sztukach emirackich odnoszą się przede wszystkim 
do szeroko pojętego tła będącego częścią świata przedstawionego, które idąc 
w stronę realistycznych koncepcji, mają być w tym przypadku jak najbliższe 
odtwarzanej codzienności. Nośnikami ludowych motywów są różnorodne 
elementy związane z wyglądem i charakterem miejsc, w których rozgry-
wa się akcja. Akcenty ludowe pojawiają się bezpośrednio w postaci rekwi-
zytów – przedmiotów określanych w didaskaliach mianem qadım (stary) 
lub ‘atıq (staromodny albo przestarzały). Obok przedmiotów codziennego 
użytku te same określenia stosowane są też do pomieszczeń mieszkalnych 
czy całych zabudowań. W didaskaliach poprzedzających sztukę Al-Mulla 
(Mułła, 1996) Slima al-˘atwıego czytamy między innymi: „Bardzo stary 
pokój… (…). Po prawej stronie drzwi wejściowe. Obok nich, przy ścianie 
duża szafa w starym stylu”115. Z kolei zgodnie z sugestiami tego samego 
autora akcja dramatu Laylat ziff (Noc weselna, 1996) toczy się w scenerii 
opisanej w sposób następujący: „Scena przedstawia dom wykonany z liści 
palmowych… (…). Na ścianach sieci i inne akcesoria rybackie. Wśród nich 
są także stare urządzenia przeznaczone do nurkowania. Wszystko sprawia 
wrażenie, że jest to mieszkanie rybaka lub nurka”116.

Nawiązania do ludowości czy folkloru przejawiają się również w spo-
sobie wypowiedzi bohaterów oraz w warstwie dialogowej. Teksty obfi tują 
w tradycyjne przyśpiewki, liryczne piosenki głównie o tematyce miłosnej 
i fragmenty wierszy, jak to ma miejsce w utworach Bint ‘ˆs (Córka ‘ˆsy) 
i M kna li-A˛mad bint Sulaymn (Historia Ahmada córki Sulejmana) 
Nğıego al-˘ya lub Farrš al-wazır (Sługa ministra) ∏amla Slima. Czę-
sto pojawiają się także ludowe porzekadła i przysłowia, którymi bohatero-
wie puentują zdarzenia lub poszczególne etapy rozwoju akcji117.

115 Slim al-˘atwı, Al-Mulla; Laylat ziff (Mułła; Noc weselna), aš-Šriqa 1996.
116 Ibid., s. 29.
117 Temu zagadnieniu Sa‘ıd Ibn Mu˛ammad as-Sayybı poświęcił artykuł pt. Al-Ma±al 

aš-ša‘bı fı an-naßß al-masra˛ı al-imrtı (Ludowe przysłowie w dramaturgii emirackiej), 
„Kawlıs”, nr 14, 2005, s. 22–25.
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Wszystkie dramaty tworzone są w miejscowym dialekcie, jednakże nie 
widać w nich znaczących różnic pomiędzy poszczególnymi regionami kra-
ju, z których pochodzą autorzy lub w których toczy się akcja konkretnych 
sztuk. Język tekstów dramatycznych został tu nieco ujednolicony i przy-
stosowany do formy pisanej, dlatego zauważamy w nim wpływy arabskie-
go języka literackiego. Poza tym, jak można szybko zauważyć, stałą regułą 
wśród pisarzy emirackich jest redagowanie didaskaliów zawsze w języku 
literackim i od tej zasady nie ma odstępstw.

Autorzy rzadko przekazują w swoich dramatach tradycyjną obrzędo-
wość związaną z religijnymi świętami czy społecznymi rytuałami przej-
ścia, jak obrzezanie, ślub albo pogrzeb. W sztukach tego nurtu znajdujemy 
bardzo niewiele bezpośrednich odniesień do tak istotnych w emirackiej 
kulturze ludowej tańców al-‘ayāla czy al-lıw. Pewną namiastkę tej tra-
dycji przekazuje dramat ˘abbat raml (Ziarenko piasku) Nğıego al-˘ya. 
Na początku utworu w didaskaliach czytamy: „Na scenie pojawia się grupa 
tancerzy. Wykonują taniec al-lıw”118.

Konsekwentnym i chyba największym propagatorem wzbogacania 
utworów w elementy folklorystyczne jest także ‘Abd All˛ al-Man‘ı. 
Zdecydowanie najczęściej przywoływaną ceremonią, która relacjonowana 
jest również w bardzo syntetyczny sposób, pozostaje ślub. Ten element kil-
kukrotnie pojawia się w całym nurcie omawianego dramatu, między inny-
mi w sztukach M kna li-A˛mad bint Sulaymn (Historia Ahmada córki 
Sulejmana) i ˘abbat raml (Ziarenko piasku) Nğıego al-˘ya czy ‘Arsn 
‘arys (Ślub warunkowy) ‘Umara ‰ubša. Jednakże i w tym przypadku 
dramaturdzy skupiają się jedynie na oddaniu nastroju ceremonii, przede 
wszystkim poprzez tradycyjne liryczne interludia.

Autorzy pozostawiają bardzo niewiele sugestii co do wyglądu czy ubio-
ru bohaterów. W tej kwestii oddają prawie całkowicie inicjatywę w ręce 
inscenizatorów.

Ludowość przejawia się także bardzo wyraźnie w obecności w świecie 
przedstawionym dramatów tradycyjnych wierzeń w moc czarów i możli-
wość ingerencji osób obdarzonych szczególnym darem w aktualny bieg 
wydarzeń. W niektórych utworach te elementy stają się kluczowe dla kon-
strukcji dramatycznej i wokół nich komponowana jest fabuła. Tak dzieje 
się na przykład w sztuce Al-Y±ūm (Zmora) Slima al-˘atwıego, gdzie 
osią akcji utworu jest nieustanne zmaganie się głównej bohaterki Mūzy 
z nękającym ją dżinnem. Zbliżoną funkcję pełnią elementy wierzeń lu-
dowych w dramatach Qabr al-wlı (Sanktuarium) Ğamla Ma†ara, ‘Irπ 
as-saw˛il (Drogocenny kamień, 2002) czy ∑am† al-qubūr (Cisza grobów, 
2002) autorstwa Slima al-˘atwıego.

118 Nğı al-˘y, ˘abbat raml (Ziarenko piasku), aš-Šriqa 1993, s. 5.
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Elementem silnie związanym z charakterem dramatów omawianego 
nurtu jest próba odtworzenia dawnych podziałów klasowych obrazujących 
minioną strukturę społeczną. Ona także staje się nośnikiem szeroko poję-
tego zagadnienia tradycji czy może lepiej przeszłości pojmowanej w tym 
przypadku bardziej w sensie historycznym niż emocjonalnym. Jednak-
że struktura społeczna pełni również funkcję o wiele ważniejszą w war-
stwie konstrukcji utworów. Jest niejako fundamentem, na którym opiera 
się kompozycyjny schemat sztuki. Ten schemat tworzy przestrzeń, która 
wyznacza ramy konfl iktu dramatycznego. Dzieli on społeczność na trzy 
grupy powiązane z sobą relacjami zależności. Następnie wyznacza wyraź-
ne granice pomiędzy nimi i wskazuje na gradację ich pozycji we wspól-
nocie. Poszczególne pozycje uzasadnia zaś odpowiednimi cechami, które 
stają się podstawą ich uprawomocnienia. Na samym szczycie społecznej 
struktury plasują się postacie posiadające najwyższy status majątkowy. 
Ta cecha jest decydująca i wystarczająca zarazem, by predestynować do 
najsilniejszej pozycji we wspólnocie. Odniesienie materialne przekłada 
się na moc decyzyjną i określa najbardziej znaczący czynnik opiniotwór-
czy. W ten sposób pozycja ta stanowi swego rodzaju najwyższą instancję, 
której sposób działania i decyzje są niekwestionowalne. Jej poczucie od-
powiedzialności za bezpieczeństwo i porządek w całej społeczności jest 
mocno ograniczone. Skupia się przede wszystkim na podtrzymaniu aktu-
alnych podziałów i wyczulona jest na zmiany, które mogłyby wywrócić od 
lat powielany system. Klasa najwyższa odpowiedzialna jest za weryfi kację 
norm postępowania wszystkich członków wspólnoty. Ze swoimi opiniami 
najczęściej wstrzymuje się tylko w stosunku do tych, którzy wywodzą się 
z najbardziej znaczących i wpływowych kręgów. Do tej grupy należą kup-
cy – tuğğr (l. poj. tğir), kapitanowie organizujący wyprawy na połów 
pereł – nawˇhi≤a (l. poj. nūˇhi≤a) oraz cała plejada postaci określanych 
mianem ∞anı – „bogaty”. Ich przykładami w utworach są między innymi: 
Sa‘ıd w ‰aßßayt bik y myya (Wodo, zakrztusiłem się tobą) Ism‘ıla ‘Abd 
Allha, Abū A˛mad w M kna li-A˛mad bint Sulaymn (Historia Ahmada 
córki Sulejmana) Nğıego al-˘aya czy Abū Nßir w Bant an-nū ˇhi≤a (Cór-
ki kapitana) Bsimy Yūnis. Należące do tej klasy postacie są w utworach 
bohaterami pierwszo- albo drugoplanowymi.

Druga warstwa społeczna pozostaje w bliskim stosunku zależności 
z klasą najwyższą. Przede wszystkim wykazuje wobec niej pełną lojalność 
i nie kwestionuje jej pozycji. Ta postawa z jednej strony staje się źródłem 
poczucia bezpieczeństwa, z drugiej zaś otwiera możliwości czerpania real-
nych profi tów. Odpowiedzialność za wspólnotę pozostaje na barkach war-
stwy najwyższej, a w przypadku konfl iktów jest jej najsilniejszym wspar-
ciem oraz siłą wykonawczą. Swoją pozycję umacnia prestiżem, jaki dają 
bliskie kontakty z „bogatymi”. W kilku wypadkach jej przedstawiciele wy-
kazują aspiracje sięgające nieco dalej i próbują zdobyć awans do najwyż-
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szej klasy. Pełnią w utworach rolę postaci drugoplanowych i najczęściej 
odgrywają funkcję „głosu większości”. Występują przeważnie bez imion, 
określani po prostu jako „kobieta” i „mężczyzna”. W niektórych utworach 
o pogłębionej warstwie dramatycznej i rozbudowanej fabule tworzą punk-
ty odniesienia dla postawy bohaterów i pełnią ważną rolę w kształtowa-
niu linii interpretacyjnej tekstu. Taką funkcję odgrywają na przykład Sa‘ıd 
i jego żona ∏ziya w sztuce M kna li-A˛mad bint Sulaymn (Historia 
Ahmada córki Sulejmana) Nğıego al-˘ya.

Najniżej usytuowaną grupą społeczną są rybacy, poławiacze pereł, bied-
ni wędrowcy poszukujący zatrudnienia oraz pozbawione rodziców sieroty. 
Ci mogą liczyć tylko na samych siebie i łut szczęścia. Spośród przedstawi-
cieli tej grupy wywodzą się często najważniejsi bohaterowie utworów. Na 
ich przykładzie uwydatnia się obraz stosunków społecznych oraz konfl ikt 
dramatyczny. Głównymi bohaterami sztuk, którzy przynależą do najniż-
szej klasy, są między innymi Mağnūn w utworze ∏amıla ∏amla Ma†ara 
czy Slim w dramacie Zamzamiyya (Butelka) Slima al-˘atwıego.

Poza tym trójstopniowym podziałem znajduje się autonomiczna grupa 
postaci, które pełnią funkcje religijne albo religijno-magiczne. Osoby te 
określane są w utworach mianem mu†awwi‘. W tym przypadku oznacza 
ono osobę obeznaną z zasadami islamu i zajmującą się naturalną medycy-
ną, a czasami nawet praktykami magicznymi. Przede wszystkim sama ich 
obecność stanowi odwołanie w świecie przedstawionym do ludowej trady-
cji i dawnych obyczajów. W sztuce Qabr al-wlı (Sanktuarium) ∏amla 
Ma†ara wysoka pozycja, szacunek, jakim cieszyli się wśród ludności lo-
kalni znachorzy, zostały wykorzystane jako jeden z głównych elementów 
konstrukcji utworu. Mimo że osoby te posiadają w utworach dużą nieza-
leżność i próbują zachować charakter neutralny w społeczności, z którą 
się stykają, można zauważyć pewną ich bliskość z przedstawicielami naj-
wyższej warstwy społecznej. Tak jest między innymi we wspomnianym 
utworze ∏amla Ma†ara.

W przestrzeni stabilnego modelu społecznego skonstruowanego z re-
prezentantów wszystkich warstw społecznych następuje konfrontacja po-
staw mająca zobrazować podjęty w intencji autora temat. W wyniku 
zgrupowania i zderzenia przeciwstawnych charakterystyk, motywacji i za-
chowań bohaterów rodzi się konfl ikt dramatyczny, wokół którego toczy się 
akcja. Jednowątkowa fabuła krótkich, jednoaktowych i małoobsadowych 
dramatów skupia się najczęściej na syntetycznym zaprezentowaniu prob-
lemu społecznego, który zostaje unaoczniony poprzez perypetie głównego 
bohatera.

Jednym z największych zarzutów, jakie stawia emirackim autorom 
Hay±am Ya˛yà al- ˇHawğa, jest brak przywiązywania należytej uwagi do 
jednakowej staranności w budowaniu charakterystyk wszystkich posta-



Dramaturgia emiracka po 1984 roku 101

ci w dramacie, a szczególnie postaci drugoplanowych119. W przypadku 
osób, które są głównymi bohaterami utworów, zarysowuje się nieco Ib-
senowska tendencja do kreowania postaci „z krwi i kości”, zanurzonych 
w rekonstruowaną codzienność i mających realne problemy. Bohatero-
wie mają biografi e, które w zależności od dramatu poznajemy mniej lub 
bardziej szczegółowo poprzez dialogi bądź uwagi autora zawarte w di-
daskaliach. Postacie obdarzone są oryginalnymi cechami charakteru, nie-
rzadko posługują się wyraźnie zindywidualizowanym językiem, jak to 
jest na przykład w sztukach M kna li-A˛mad bint Sulaymn (Historia 
Ahmada córki Sulejmana) czy Bint ‘ˆsà (Córka ‘ˆsy) autorstwa Nğıego 
al-˘ya. Równocześnie osoby te na tle struktury społecznej przeważnie 
reprezentują jednostki najniżej sytuowane, zepchnięte na margines albo 
z jakichś powodów uciekające od wspólnoty. W charakterystyce posta-
ci pierwszoplanowych znajdujemy niekiedy próbę pogłębionej anali-
zy psychologicznej postaw, motywacji i działań. Niektóre utwory emi-
rackich dramaturgów posiadają wyraźne rysy personalizmu, afi rmując 
wartość osoby i jej nadrzędność wobec uwarunkowań społecznych oraz 
ekonomicznych. Przykładem na to są między innymi dramaty Slima al-
-˘atwıego pt. Zamzamiyya (Butelka) albo Bant an-nū ˇhi≤a (Córki kapi-
tana) Bsimy Yūnis podejmujące różne aspekty problematyki związanej 
z sytuacją kobiety w tradycyjnym społeczeństwie.

Motywacje działań głównych bohaterów ściśle odpowiadają wewnętrz-
nej koncepcji utworów, harmonizując z ideologicznym zamysłem autora 
i określonym przez niego akcentem tematycznym. Równocześnie sfera 
motywacji pozostaje często w zgodzie z realistyczną metodą konstruowa-
nia postaci.

Bohaterowie drugoplanowi są najczęściej postaciami schematycznymi 
i szablonowymi. Niejako całymi sobą reprezentują zaczerpnięte ze stereo-
typów cechy warstw społecznych, z których się wywodzą. Rzadko kiedy 
posiadają zindywidualizowane oraz oryginalne osobowości. Bez wątpienia 
jednym z najlepszych przykładów rozbudowanej warstwy charakterystyk 
wszystkich bohaterów dramatu, w tym także drugoplanowych, jest sztu-
ka M kna li-A˛mad bint Sulaymn (Historia Ahmada córki Sulejmana) 
Nğıego al-˘ya.

119 Por. Hay±am Ya˛yà al- ˇHawğa, Aš-Ša ˇhßiyya wa-al-˛ada± fı masra˛iyyt al-faßl al-
-w˛id fı dawlat al-Imrt al-‘Arabiyya al-Mutta˛ida (Postać i akcja w jednoaktowych dra-
matach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich), „Al-Masra˛”, nr 2, 2002, s. 54–64.
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Problematyka dramatów społecznych o charakterze ludowym

Od drugiej połowy lat osiemdziesiątych daje się zauważyć ewolucja strony 
formalnej emirackich dramatów. Zbiega się to w czasie z pojawieniem się 
grupy twórców, którzy swoją przyszłość ściśle wiążą z teatrem. To jedno-
znaczne opowiedzenie się za poważną pracą literacką na rzecz miejscowej 
sceny przynosi efekty w postaci utworów, które w dużym stopniu satysfak-
cjonują emirackich inscenizatorów, dając im wartościowy materiał głęboko 
zakorzeniony w lokalnej rzeczywistości. Równocześnie zaistniałe zjawisko 
napawa krytyków optymizmem co do przyszłości narodowej dramaturgii. 
Podobnie jak we wcześniejszym okresie emiracki dramat społeczny od 
drugiej połowy lat osiemdziesiątych czerpie swoją inspirację z aktualnej 
sytuacji w kraju, ale obok tego, poszukując oryginalnych środków wyrazu 
podkreślających jego narodową i kulturową przynależność, sięga do prze-
szłości oraz tradycji, w niej upatrując afi rmację własnej tożsamości. Doty-
kające współczesnych Emiratczyków problemy są tu przedstawiane w spo-
sób niebezpośredni. Kwestie poruszane przez dramaturgów na pierwszym 
planie zawoalowane są płaszczem ludowości i czasowego oddalenia. Ta 
perspektywa, szczególnie odnosząca się do dystansu temporalnego, zgod-
nie z opinią Alfreda Farağa „daje wrażenie pewnej obcości, która pomaga 
wyraźniej podkreślić współczesną debatę”. Ponieważ to, co jest najważniej-
sze, jak kontynuuje dalej egipski dramaturg, „to prawdy esencjalne, a nie 
przypadkowe”120. W tym kontekście ewentualna próba interpretacyjnego 
zamknięcia utworów pisanych w nurcie społecznym o charakterze ludo-
wym wyłącznie w ich przestrzeni historycznej byłaby wielkim błędem i po-
zbawiłaby je bardzo istotnego współczesnego wymiaru.

Kwestią, która zdominowała tematykę dramatów tego nurtu, jest szero-
ko pojmowane zagadnienie uwikłania jednostki w sieć relacji społecznych. 
Dostrzegamy tu wyraźną kontynuację problematyki z lat wcześniejszych 
ujmowanej w kategorii jednostka a społeczeństwo. To zagadnienie emi-
raccy dramatopisarze podejmują w różnych perspektywach, bardzo często 
odnosząc się w swoich utworach do wielu problemów jednocześnie, w ten 
sposób kreując jak najbardziej pełny obraz opisywanej rzeczywistości.

Jednostka i społeczeństwo

Początek dużej popularności przyniósł jednemu z najbardziej znaczących 
emirackich dramaturgów ∏amlowi Ma†arowi utwór pt. ∏amıla (1994). 
Warto bliżej spojrzeć na tę sztukę, która otworzyła autorowi drogę do ka-
riery pisarskiej.

120 Alfred Farağ, za: Majid El Houssi, Pour une histoire du théâtre tunisien, Padoue 
1982, s. 99.
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Sztuka przenosi nas w atmosferę dawnych wiosek rybackich rozsianych 
nad brzegami Zatoki Perskiej. Abū Nßir, bogaty kupiec, postanawia wydać 
swoją córkę ∏amılę za tego, kto zaoferuje największy posag. Mijają dni, 
tygodnie, a chciwy Abū Nßir odprawia wszystkich kandydatów, którzy 
proszą o rękę jego pięknej córki. Szybkie zamążpójście ∏amıli staje się 
najważniejszym tematem rozmów w wiosce. Zachłanny kupiec nie słucha 
próśb swojej córki ani dobrych rad życzliwych przyjaciół. Ciągle chce uzy-
skać więcej. Przy tym zupełnie nie obchodzi go szczęście własnego dziec-
ka, a dba jedynie o zaspokojenie swoich pragnień i aspiracji. O pięknej 
∏amıli marzy także Mağnūn – biedny poławiacz pereł, który pogardzany 
przez wszystkich żyje niejako na uboczu. Mieszkańcy wioski traktują go 
jak szaleńca i to przekonanie nie jest bezzasadne. Nie wiadomo, od jak daw-
na Mağnūn jest opanowany przez zniewalający urok, jaki rzuciła na niego 
syrena. Bohater sztuki Ma†ara ma świadomość swojej sytuacji i toczy we-
wnętrzną walkę, by wyrwać się z paraliżujących go więzów. Ostatecznie 
dzięki uporowi i nieustannym zmaganiom z czarodziejskimi siłami udaje 
mu się wyzwolić z ich mocy. Wyławia także z morskich głębin ukryty skarb 
i dzięki temu niezwykłemu czynowi zasługuje na ślub z Ğamīlą.

W sztuce Ma†ara na plan pierwszy wysuwa się historia Mağnūna. 
W społeczności, w której o pozycji jednostki decyduje przede wszystkim 
status materialny, biedny poławiacz pereł nie może liczyć ani na wspar-
cie, ani tym bardziej na swobodną realizację własnych marzeń. Bez wąt-
pienia symbolem sztywnych więzów, które boleśnie okalają wspólnotę 
małej wioski, a których gorycz najwyraźniej odczuwa Mağnūn, jest urok, 
jaki rzuciła na niego syrena. Złowroga moc sparaliżowała wszystkie jego 
zmysły tak, że stał się niejako jej niewolnikiem. Jednakże potężna, czaro-
dziejska siła nie jest w stanie odebrać Mağnūnowi świadomości, że został 
ubezwłasnowolniony i że porwał go niszczycielski wir. Ta świadomość 
w połączeniu z siłą uczucia, jakim obdarzył Ğamılę, staje się dla niego 
źródłem nadziei na przełamanie zaklęcia. Mieszkańcy wioski śmieją się 
z Mağnūna, gdy ten, uważany za szaleńca, powtarza nieustannie: „Poślu-
bię Dżamilę i zdobędę skarb”121. Nikt nie traktuje poważnie słów biedaka, 
który nic nie znaczy w lokalnej społeczności. Nie ma przyjaciół, nie sto-
ją za nim powszechnie szanowani i wzbudzający respekt przedstawiciele 
miejscowej elity. W oczach wioski Mağnūn jest nikim, ponieważ nie dys-
ponuje niczym materialnym, co mogłoby określić jego status. Dla niego 
samego jednak zarówno skarb, jak i Ğamıla stają się symbolami szczęścia, 
realizacji marzeń, na których posiadanie odważył się porwać wbrew po-
wszechnie uznawanej logice.

Mağnūn łamie stereotypy i wychodzi poza przestrzeń, którą wyznaczy-
ły mu tradycyjnie powielane schematy, ale w swojej walce do końca po-
zostaje sam. Nie znajduje ani jednego sprzymierzeńca. Uznanie w oczach 

121 ∏aml Ma†ar, ∏amıla, aš-Šriqa 1994, s. 14.
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innych zyskuje dopiero wtedy, gdy udaje mu się zdobyć skarb i stanąć 
z nim przed Abū Nßirem.

Nieco w cieniu historii Mağnūna pozostaje los Ğamıli. Dziewczyna 
właściwie od początku jest wyłącznie marionetką, przedmiotem, którego 
wartość można oszacować tylko po to, by go dobrze sprzedać. Jej zdanie, 
opinia i marzenia zupełnie się nie liczą, ponieważ, jak próbuje pokazać 
w swojej sztuce Ma††ar, dla niektórych, a zalicza się do nich Abū Nßir, 
ważne są tylko pieniądze. Mimo że wielu mieszkańców wioski współczuje 
Ğamıli, nikt tak naprawdę nie jest w stanie jej pomóc ani odmienić jej 
losu. Dziewczyna, żyjąc całkowicie w niewoli ojca, może jedynie czekać 
na „okup” i wyzwolenie lub przejście do innej niewoli.

Sztuka Ma†ara, choć umiejscowiona w emirackich realiach z okresu po-
przedzającego ekonomiczny rozkwit kraju, w wielu aspektach odnosi się 
do współczesnej rzeczywistości. Pokazuje, że panujące w społeczeństwie 
stereotypy tworzą tak naprawdę sztuczne granice i bariery dla wszystkich, 
którzy chcą swobodnie realizować swoje marzenia bez względu na odzie-
dziczony status.

Do świata sztywnych zasad i bezwzględnej tradycji ∏amal Ma†ar po-
wraca w sztuce ‰ba al-qa††ū (Nie ma kota, 1995). Autor przedstawia tu 
biedną rodzinę, która mieszkając w małej wiosce, skazana jest na prze-
strzeganie twardych reguł żądzących w zamkniętej społeczności, gdzie 
pieniądz i siła stanowią prawo. Osierocona rodzina pozostaje bezlitoś-
nie wystawiona na ataki innych, którzy chcą wykorzystać jej słabość do 
własnych celów. Niebezpieczeństwo i zagrożenie nie przychodzą jednak 
ze strony obcych. Po śmierci ojca, a zarazem głowy rodziny cały ciężar 
odpowiedzialności za przyszłość spoczywa w rękach najstarszego spośród 
trzech braci ˘amıda. Bezkompromisowy i odpowiedzialny bohater sztuki 
stara się godnie zastąpić rodzica, ale gdy zostaje przypadkowo pogryziony 
przez psa, miejscowy znachor – mu†awwi‘ – poleca związać go i zamknąć 
w odosobnieniu, gdyż obawia się, że zwierzę mogło być chore na wściek-
liznę. Podczas gdy ˘amıd pozostaje w izolacji, lokalny kupiec pojawia 
się w domu i prosi o rękę jego siostry. Sytuację postanawia wówczas wy-
korzystać Młodszy Brat. Spodziewając się własnych korzyści po wydaniu 
Siostry za mąż, tak kieruje wydarzeniami, by ˘amıd jak najdłużej pozostał 
w zamknięciu. Mimo że wielu mieszkańców wioski dostrzega egoistyczny 
plan Młodszego Brata, nikt nie reaguje. Nikt też nie próbuje wymóc na 
znachorze zwolnienia zupełnie zdrowego ˘amıda. Po ślubie, który odby-
wa się wbrew woli Siostry, w końcu na wolność wychodzi ̆ amıd. Dopiero 
wówczas wszystko w domu zaczyna powoli wracać do normy, ale niestety 
jest już za późno, by cofnąć decyzje, które zostały podjęte wcześniej. Sztu-
ka nie tylko obnaża brutalne mechanizmy rządzące w małych i zamknię-
tych społecznościach, lecz także porusza bardzo istotną kwestię zarówno 
ponoszenia konsekwencji za wyrządzone zło, jak i odpowiedzialności za 
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najbliższych. Autor sygnalizuje ponadto problem ogromnej zależności ko-
biety od jej męskiego opiekuna w kierującej się konserwatywnymi zasa-
dami rodzinie.

Ism‘ıl ‘Abd Allh, który debiutował jako pisarz na początku lat dzie-
więćdziesiątych, w sztuce ‰aßßayt bik y myya (Wodo, zakrztusiłem się 
tobą, 2004) również podejmuje kwestię bezsilności jednostki w konfron-
tacji z przeciwnościami losu. Autor umieszcza akcję w małej społeczności 
wiejskiej, gdzie wszyscy drżą przed bogatym Sa‘ıdem. Dumna Mahra, od-
rzucając przed laty ofertę małżeństwa z nim, ściąga na siebie, a w przy-
szłości także na własnego syna, niepohamowany gniew zawiedzionego 
kochanka. Sa‘ıd po latach mści się na Mahrze, wymierzając swój spisek 
również przeciwko jej synowi. Oskarżając obydwoje o zatrucie wody 
w jedynej studni w wiosce, doprowadza do ukamienowania swych ofi ar. 
Dokonuje zaś tego rękami mieszkańców osady. Autor na przykładzie losu 
swoich bohaterów stara się w syntetyczny sposób dekonstruować mecha-
nizmy, które sprawiają, że jednostka najpierw zdobywa dominującą pozy-
cję w społeczności, a potem realizuje własne cele za jej pośrednictwem.

Dramaturgia omawianego nurtu nieustannie próbuje obnażać ciemne 
strony psychiki ludzkiej. Często ostrze krytyki kieruje w stronę niskich, 
materialnych pobudek oraz pragnienia zdominowania innych. Tę prob-
lematykę ‘Umar ‰ubš w sztuce ‘Arsn ‘arys (Ślub warunkowy, 1999) 
umieszcza w kontekście zjawiska aranżowanych małżeństw. Sztuka jest 
komedią pokazującą, jak ubezwłasnowolnieni bohaterowie Ršid i Amına 
starają się radzić sobie z despotyzmem rodziców. Kierowani przez Ojca 
i Matkę, pragnących przede wszystkim ubić interes, po raz pierwszy spo-
tykają się tuż przed ślubem. Obydwoje zadają sobie to samo pytanie – dla-
czego właściwie mają się pobrać:

Ršid: Dlaczego przystałaś na ten ślub? Ja bym się nie zgodził.
Amına: Tak, dzisiaj mówisz, że byś się nie zgodził… dlaczego więc bierzesz mnie za 
żonę?
Ršid: To ty powinnaś była się nie godzić.
Amına: Dlaczego ty się zgodziłeś?
Ršid: Bo ojciec bardzo by mnie zbił…
Amına: A ja jako córka… nie mogę sprzeciwić się słowu matki122.

Ostatecznie młodzi szybko stają się sobie bliscy, gdyż wspólnie łatwiej 
jest im stawić czoło zaborczym rodzicom, którzy ciągle mieszają się w ich 
sprawy i chcą układać życie dzieci według własnego scenariusza. W ostat-
niej scenie, gdy niezadowoleni Matka z Ojcem naciskają, by małżonkowie 
się rozeszli, Rāšid z Amıną zdecydowanie sprzeciwiają się pomysłowi ro-

122 ‘Umar ‰ubš, ‘Arsn ‘arys (Ślub warunkowy), [w:] Nußūß masra˛iyya min faßl 
w˛id (Jednoaktówki), aš-Šriqa 1999, s. 41.
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dziców i wbrew wszystkim chcą pozostać razem. ‘Umar ‰ubš w swo-
jej satyrze o nazbyt opiekuńczych rodzicach przede wszystkim krytykuje 
postawy Ojca i Matki dbających w istocie nie o dobro i przyszłość dzieci, 
ale o realizację własnych materialnie motywowanych planów. Sam pomysł 
i koncepcja komedii bliskie są sztuce Al-Umm (Matka, 1964) autorstwa 
Sul†āna aš-Šā‘īra i ˘ammada Ibn Mu˛ammada z początku lat sześćdzie-
siątych.

Schemat konstrukcyjny utworu, silnie oparty na tradycyjnych wie-
rzeniach i przesądach ludowych, bardzo wyraźnie widoczny jest w jed-
nym z najważniejszych dramatów w twórczości ∏amla Ma†ara pt. Qabr 
al-wlı (Sanktuarium, 1998), dlatego też warto poświęcić mu nieco więcej 
miejsca. Sztuka jest jednoaktowym dramatem, którego wydarzenia rozgry-
wają się w małej wiosce w bliżej nieokreślonej przeszłości. Akcja utworu 
rozpoczyna się w momencie, gdy mieszkańcy osady dotkniętej przedłuża-
jącą się suszą dokonują sądu nad niemą kobietą. To ją winią za nieszczę-
ście. Zresztą z łatwością przychodzi im oskarżać kogoś, kto ze względu na 
swoją przypadłość trzymał się na uboczu życia wsi, a w najtrudniejszym 
momencie nie ma nawet możliwości, aby się bronić. Tłum postanawia wy-
prowadzić oskarżoną poza osadę, przywiązać do drzewa i w ten sposób 
wydać na pastwę dzikich zwierząt.

Mężczyzna 1: Weźcie ją sobie. Jest dla was. Już od dawna Bóg patrzył na nią i z jej 
powodu przestał zsyłać deszcz… (…).
Mężczyzna 2: Od lat powtarzałem wam, że ona jest źródłem nieszczęścia, ale nikt nie 
chciał mnie słuchać123.

W tym samym czasie w okolicy zatrzymują się Yū‘n oraz jego sio-
strzeniec ‘Ubaydn, którzy na ośle przewożą wodę, by sprzedawać ją 
mieszkańcom wiosek dotkniętych suszą. Obydwaj snują marzenia, by do-
robić się wreszcie majątku i wspólnie wyruszyć do Indii. Gdy nazajutrz 
budzą się, odkrywają, że osioł, ich jedyne narzędzie do realizacji planów, 
zdechł. Zakopują go pod rozłożystym drzewem, a następnie ogarnięci roz-
paczą i z żalu za utraconym zwierzęciem, a może bardziej z obawy o swoją 
przyszłość, zaczynają głośno szlochać. W tym momencie podchodzi do 
nich grupa mężczyzn z wioski; gdy ludzie zwracają się z pozdrowieniem 
do strapionych wędrowców, zaczyna padać deszcz. Dla mieszkańców osa-
dy jest to ewidentny znak, że podróżni przynieśli im błogosławieństwo. Co 
więcej, są przekonani, że w grobie pod drzewem spoczął święty. Z tego 
przeświadczenia nie wyprowadzają ich Yū‘n oraz ‘Ubaydn. Postanawiają 
wykorzystać sytuację i przyjąć role, które zapewnią im dostatek i wygodne 
życie. Yū‘n desygnuje się na imama, a siostrzeniec zostaje jego pomoc-
nikiem. Niedługo przychodzi im czekać, a mieszkańcy wioski zwracają 

123 Ğaml Ma†ar, Qabr al-wlı (Sanktuarium), aš-Šriqa 1998, s. 7.
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się do nich z różnymi prośbami, w zamian sowicie wynagradzając. Więk-
szość petentów sprytnego Yū‘na cierpi na jakieś dolegliwości, na które 
ten przepisuje wymyślne specyfi ki, odprawiając przy tym improwizowane 
rytuały. Przemawiając, ucząc i doradzając, w końcu sam zaczyna wierzyć 
w swoją mądrość i błogosławieństwo, jakie płynie z „sanktuarium”. Interes 
samozwańczego imama trwałby pewnie jeszcze długo, gdyby nie konfl ikt 
pomiędzy kuzynami. Jego źródłem jest piękna ‘Afr’, której mąż zaginął 
wiele lat temu. Mając nadzieję na jego powrót, kobieta często odwiedza 
grób i poleca swój problem imamowi. Ten zwodzi ją nieustannie, za każ-
dym razem przyjmując jej kosztowne dary wdzięczności. ‘Ubaydn zako-
chuje się w dziewczynie i chce, by ta jak najszybciej zapomniała o mężu, 
który przepadł bez wieści. Niestety, chciwy Yū‘n pragnie jak najdłużej 
czerpać materialne korzyści z nieszczęścia swojej klientki i za nic ma proś-
by siostrzeńca. ‘Ubaydn postanawia więc wyjawić dziewczynie tajemnicę 
imama i zdyskredytować go w jej oczach. Gdy to na niewiele się zdaje, 
decyduje się zgromadzić wokół siebie wszystkich przeciwników Yū‘na 
i wystąpić przeciw niemu. Spór między kuzynami szybko sam się rozwią-
zuje. Osłabiony Yū‘n umiera, prosząc, by pochowano go w pobliżu domu 
najbardziej wpływowego mieszkańca wsi. Wszystko wskazuje jednak na 
to, że prawda, o którą postanowił walczyć ‘Ubaydn, zwycięża. Ostatecz-
nie imam zostaje pochowany w tym samym miejscu, gdzie wraz ze swoim 
siostrzeńcem zakopali osła.

Ğaml Ma†ar po raz kolejny akcję swojej sztuki umiejscawia w bli-
żej nieokreślonej przeszłości, w jakiejś nieznanej emirackiej wiosce. Ta 
anonimowość pełni w koncepcji dramatu bardzo ważną funkcję, bo owo 
„gdzieś, kiedyś” rodzi pytanie: a może właśnie tu? Mimo że Qabr al-wlı 
posiada wiele cech, takich chociażby jak lokalny dialekt, zwyczaje, ludo-
we powiedzonka i przyśpiewki, które sytuują go w rzeczywistości emirac-
kiej, to uderzający jest również uniwersalny charakter dramatu. Wszak 
problem wykorzystania konkretnych warunków, sytuacji społecznej oraz 
religii do nieczystych partykularnych celów nie jest przypisany wyłącznie 
społeczeństwu emirackiemu.

Obydwaj, Yū‘n i jego siostrzeniec są biedni. Pracują ciężko, wożąc 
wodę mieszkańcom wiosek dotkniętych suszą. Marzą o tym, by w przy-
szłości kupić dom, ożenić się i wyjechać do Indii, które są dla nich sy-
nonimem szczęścia. Gdy ‘Ubaydn narzeka, że ciągle widzi tylko piasek 
pustyni, stryj pociesza go, mówiąc: „Bądź cierpliwy… dobrze sprzedamy 
wodę i odmieni się nasz los. Będziemy zbierać pieniądze rupia po rupii”124.

Trudno zarzucić im cokolwiek. Pracują wytrwale, by zrealizować swo-
je marzenia. Dlatego nie dziwi ich rozpacz, gdy muszą pogrzebać swoje-
go osła, który odgrywał kluczową rolę w ich życiowym planie. Jednak-

124 Ibid., s. 13.
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że szybko źródło ich smutku staje się szansą na odmianę losu. Można by 
powiedzieć, że to zabobonni mieszkańcy wioski sami mianowali Yū‘na 
imamem. On tylko przyjął to, co ofi arowało mu życie. Podobnie postąpił 
‘Ubaydn. On również nie oponuje, gdy stryj czyni go swym pomocni-
kiem. Żaden z nich w tym decydującym momencie nie pyta o prawdę. 
Gdy w perspektywie pojawia się łatwy zysk, a do tego szacunek, poważa-
nie i znacząca pozycja społeczna, żaden nie zastanawia się nad moralnym 
aspektem swojego czynu. Co więcej, z czasem chyba nawet sam Yū‘n 
zaczyna wierzyć, że z oślego grobu płynie błogosławieństwo. Z drugiej 
strony, czyż nie jest błogosławieństwem to, że śmierć osła tak bardzo od-
mieniła jego życie? A czy nie jest niezwykłe i to, że mieszkańcy wioski, nie 
pytając o jego przeszłość, obdarzyli go takim bezkrytycznym zaufaniem? 
Nowy imam szybko uczy się podwójnej moralności i umiejętnie oddzie-
la żarliwe nauki od rzeczywistości. Nie ukrywa tego przed siostrzeńcem, 
a w trakcie jednej z rozmów mówi wprost: „Mam dwa serca i każdym 
z nich posługuję się, kiedy trzeba i kiedy tego chcę”125.

Yū‘n do końca odgrywa swoją rolę, w której czuje się świetnie. Wresz-
cie jest kimś. Z jego słowami liczą się wszyscy, a do tego zbija pokaźny 
majątek, o którym tak przecież marzył. Nie ujawnia prawdy o sobie na-
wet w chwili śmierci. Myśli wówczas o tym, czego nie udało mu się zre-
alizować przez całe życie. Własny dom był jednym z jego największych 
pragnień. Nigdy go nie miał, dlatego po śmierci chciał spocząć w pobliżu 
największego i najpiękniejszego domu w wiosce. Jednakże to ostatnie ma-
rzenie nie zostaje zrealizowane z powodu siostrzeńca, który nie wytrzymał 
życia w ciągłym oszustwie. O postawie ‘Ubaydna zadecydowały także, 
jeśli nie przede wszystkim, wydarzenia związane z dziewczyną, w której 
się zakochał. Nie wiadomo, jak długo jeszcze trwałaby farsa imama, gdy-
by zgodził się na ustępstwa wobec siostrzeńca. Do końca nie wiemy, czy 
‘Ubaydn, buntując się przeciwko stryjowi, miał szczere intencje, czy my-
ślał może o własnych korzyściach. Niewątpliwie tylko poprzez obnażenie 
żałosnej prawdy o imamie mógł zmienić nastawienie do niego swojej uko-
chanej. Być może sądził także, iż ‘Afr’ i on mogą zacząć nowe życie tylko 
wówczas, gdy oczyści się z kompromitującego oszustwa.

Pełen lokalnego kolorytu tekst Ma†ara po raz kolejny pokazuje, jak ła-
two udaje się manipulować ludźmi, gdy jako narzędzia wykorzystuje się 
do tego celu religię oraz bieżące uwarunkowania społeczne. Z drugiej stro-
ny pyta również o granice tej manipulacji i siłę samej prawdy.

Kolejną refl eksję nad kondycją jednostki w zamkniętej wspólnocie 
społecznej przynosi utwór Bint ‘ˆsà (Córka ‘ˆsy, 1998), jeden z najwy-
żej ocenianych przez krytyków dramatów Nğıego al-˘aya. Bohaterką 
jednoaktowej sztuki jest czterdziestoletnia kobieta o imieniu Maryam. Po 

125 Ibid., s. 38.
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śmierci ojca żyje samotnie, spędzając całe dnie w domu. Jej egzystencja 
koncentruje się wokół nieustannych wspomnień z przeszłości. Ojciec Ma-
ryam ‘ˆsà odziedziczył pokaźny majątek i nie musiał pracować. Po śmierci 
żony prowadził otwarty dom, otaczając się poetami i chętnie przyjmując 
wszystkich, którzy potrzebowali pomocy lub rady w trudnej życiowej sy-
tuacji. W ten sposób zdobył szacunek wśród mieszkańców wioski i cieszył 
się nieposzlakowaną opinią. Maryam była zawsze blisko niego. Ojciec 
pozwalał jej słuchać kasyd i rozmawiać z poetami. Gdy ‘ˆsà nagle nie-
spodziewanie zmarł, ludzie oskarżyli Maryam o to, że niewłaściwie opie-
kowała się ojcem i przyczyniła się do jego śmierci. Wszyscy w wiosce 
odwrócili się od niej i zaczęli jej unikać. Co więcej, zalecili jej, aby jak naj-
rzadziej pokazywała się publicznie. Maryam domyśla się, że za wszystkim 
stoją kobiety, które zawsze zazdrościły jej nieprzeciętnej urody i tego, iż 
tak swobodnie mogła uczestniczyć w spotkaniach mężczyzn i brać czynny 
udział w ich rozmowach. Maryam od dawna jest sama ze swoimi myślami, 
więc tym większe zdziwienie wywołuje u niej pukanie do drzwi. Odwiedza 
ją Ism‘ıl. Pijany mężczyzna opowiada o swoim suto zakrapianym alkoho-
lem spotkaniu z przyjaciółmi. Do Maryam zawitał, bo nieopodal drzewa, 
które rośnie na jej podwórku, zakopał kiedyś butelkę whisky. Ism‘ıl był 
niegdyś stałym gościem w domu ‘ˆsy. To właśnie ojciec Maryam, jak opo-
wiadają ludzie, uratował życie zupełnie zagubionemu chłopakowi, który 
w alkoholu próbował szukać zapomnienia. Po śmierci ‘ˆsy jedynie Ism‘ıl 
odwiedza regularnie Maryam. Tym razem przyszedł po alkohol, ale wizy-
ta jest również pretekstem do rozmowy, w trakcie której Ism‘ıl wyznaje 
kobiecie miłość.

Przestrzeń wykreowana przez Nğıego al-˘ya doskonale oddaje atmo-
sferę dramatu. Nieduży, ale dosyć przestronny budynek z obszernym foyer 
oraz otoczone murem podwórze, na którym rośnie samotne drzewo, suge-
stywnie budują nastrój sztuki i harmonizują z życiową sytuacją bohaterki. 
Także wizyta Ism‘ıla późnym wieczorem sprzyja wspomnieniom i szcze-
rym rozmowom o uczuciach. Zdarzenia w sztuce przedstawione są chro-
nologicznie z zachowaniem ciągu przyczynowo-skutkowego. Motorem 
działania Ism‘ıla nie jest tak naprawdę chęć zdobycia alkoholu, ale roz-
mowa z Maryam. Fakt, że na jej podwórku zakopał kiedyś butelkę whisky, 
zupełnie uzasadnia jego wizytę i zgadza się z logiką prawdopodobieństwa.

Bohaterowie dramatu są bardzo wiarygodnymi i realistycznymi po-
staciami. Ich problemy wynikają z codziennego życia, przeszłości oraz 
planów na przyszłość. Autor zróżnicował cechy charakterów Ism‘ıla 
i Maryam, nadając im także odmienny styl zachowania. Sposób ich wy-
powiadania się wskazuje zarówno na środowisko, z którego się wywodzą, 
jak i obecny stan. Maryam często cytuje poezję i oddaje się refl eksyjnym 
rozważaniom. Ism‘ıl natomiast po zakrapianym alkoholem spotkaniu jest 
w swoich wypowiedziach bezpośredni i odważnie wyraża własne zdanie.
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ˇHlid Badr al-Baddūr pisze, że Bint ‘ˆsà „jest hymnem uwielbienia dla 
przeszłości, która odeszła”, określając dramat Nğıego al-˘ya jako „hi-
storię o miłości niespełnionej i niemożliwej”126. Krytyk podkreśla też, że 
sztuka podejmuje problem sytuacji kobiety w tradycyjnej i zachowawczej 
społeczności emirackiej. W szerszej perspektywie poprzez losy Maryam 
autor pokazuje również zależność jednostki od praw rządzących wspólno-
tą, której ona jest częścią. Poddając się zupełnie presji społecznej, boha-
terka dramatu uosabia jednostkę zagubioną i bezradną wobec dominującej 
siły wspólnoty, w której żyje.

Nğı al-˘y pozostaje jednym z głównych dramaturgów piszących 
w nurcie ludowym. W ostatnich latach największą popularność przyniósł 
mu utwór M kna li-A˛mad bint Sulaymn (Historia Ahmada córki Su-
lejmana, 2002). W 2004 roku sztuka, jako pierwsze emirackie przedsta-
wienie, została wystawiona podczas festiwalu teatralnego w Awinionie. 
Dramat, jak zaznacza autor, inspirowany jest powieścią L’Enfant de sable 
(Dziecko z piasku, 1985) marokańskiego pisarza Tahara Ben Jellouna127. 
W gruncie rzeczy jednak w sztuce oprócz zasadniczego wątku związanego 
z postacią A˛mada nawiązania do Dziecka z piasku są nieliczne.

Akcja dramatu rozgrywa się w emirackiej wiosce w bliżej nieokreślonej 
przeszłości i rozpoczyna się od sceny wskazującej na to, że stało się jakieś 
nieszczęście. Szybko dowiadujemy się, że chodzi o niejakiego A˛mada, 
który zaginął, zabierając z sobą straszną tajemnicę. W końcu jedna z boha-
terek z bólem oznajmia, że A˛mad zmarł, zanim tak naprawdę się narodził. 
Po tym intrygującym wstępie autor powoli wprowadza nas w atmosferę 
małej osady, gdzie niezbyt liczna społeczność kieruje się od lat ustalony-
mi zasadami. Majętny i sędziwy A˛mad Abū Sulaymn stojący na czele 
wioski, przewidując zbliżający się kres swych dni, spotyka się z najstar-
szym synem Sulaymnem. Dziedzictwo majątku i pozycji jest zagrożone, 
ponieważ nestor rodu nie doczekał się jeszcze wnuka. Sulaymn ma już 
sześć córek, a jego żona Mūza ponownie spodziewa się dziecka. Mimo 
iż wszyscy są przekonani, że i tym razem ponownie na świat przyjdzie 
dziewczynka, sędziwy A˛mad Abū Sulaymn postanawia sam wpłynąć 
na niesprzyjający mu los. Podczas rozmowy z synem decyduje, że nowo 
narodzone dziecko musi być chłopcem i nakazuje dać mu na imię A˛mad 
na cześć dziadka. Sulaymn bez wahania i z całą stanowczością wypełnia 
wolę ojca, zdając sobie sprawę, że jest to jedyny sposób na utrzymanie 
władzy oraz majątku. Nieustannie powtarza żonie oraz służącej ˘alımie, 
że dziecko bez względu na wszystko ma być chłopcem. Sprytny i zapo-

126 Ȟlid Badr al-Baddūr, Fı mukawwint aš-šǎhßiyya ad-drmiyya li-l-masra˛ al-imrtı 
Nğı al-˘y (O cechach postaci dramatycznych w utworach emirackiego dramaturga Nğıego 
al-˘ya), „Al-Masra˛”, nr 2, 2002, s. 66.

127 Powieść Dziecko z piasku ukazała się w Polsce w zbiorze: Tahar Ben Jelloun, Dziecko 
z piasku; Święta noc, Warszawa 1990.
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biegliwy Sulaymn do chwili samych narodzin zabrania wstępu obcym do 
pokoju, gdzie znajduje się brzemienna. Pozostawia przy niej wyłącznie za-
ufaną służącą i siłą powstrzymuje szwagierkę al-Ğziyyę, która osobiście 
chce przekonać się o płci noworodka przed wejściem do pilnie strzeżonego 
pomieszczenia.

Kiedy w końcu okazuje się, że i tym razem Mūza wydała na świat 
dziewczynkę, fakt ten pozostaje tajemnicą znaną wyłącznie trzem osobom. 
Ofi cjalne oświadczenie mimo początkowych sprzeciwów matki brzmi, 
że noworodek jest chłopcem i zgodnie z wolą dziadka otrzymuje imię 
A˛mad. Dziecko szybko dorasta i coraz trudniej ukryć jego płeć. Natura 
daje o sobie znać i nie pozwala się tak łatwo oszukać. Dziewczynka musi 
znosić prawdziwe męki codziennego rytuału związanego z maskowaniem 
kobiecości. Gdy pojawiają się plotki o tym, że A˛mad zdecydowanie różni 
się od swoich kolegów, ojciec postanawia ożenić go. Ten pomysł dla Mūzy 
oraz jej służącej wydaje się zupełną katastrofą, ale uparty i despotyczny 
Sulaymn nie znosi sprzeciwu, a swoje pomysły realizuje do końca. Na 
przyszłą żonę A˛mada wybiera swoją bratanicę F†mę. Nie trzeba długo 
czekać, aż cały misternie realizowany plan Sulaymna zaczyna się rozpa-
dać. F†ma szybko zdaje sobie sprawę, że jej dopiero co poślubiony mał-
żonek nie jest mężczyzną. Zanim jednak ma okazję kogokolwiek o tym 
zawiadomić, ginie w niewyjaśnionych okolicznościach. Sytuacja wokół 
osoby A˛mada robi się coraz trudniejsza. U kresu wytrzymałości psychicz-
nej są też nieustannie opiekujące się córką Mūza i ˘alıma. Gdy Sulaymn 
zapada na ciężką chorobę, A˛mad postanawia zerwać z dotychczasowym 
życiem. Po raz pierwszy ubiera kobiecy strój i chce opuścić wioskę. Wśród 
zawodzenia matki i protestów schorowanego ojca po latach cierpień porzu-
ca rodzinny dom.

Sztuka Nğıego al-˘ya to, jak pisze Ibrhım Mubrak, „kompletny 
tekst o wymiarze ludzkim oraz społecznym”128. Problematyka dramatu 
skupiona jest wokół zagadnienia ślepego dążenia do dominacji oraz boga-
ctwa bez względu na koszty i ofi ary. Kompozycja sztuki podporządkowana 
jest głównej idei tekstu i wspiera ją, akcentując wyraźnie postawiony przez 
autora problem.

Akcja dramatu toczy się w mikroprzestrzeni bliżej nieznanej nam 
wioski. Autor nie daje w didaskaliach wskazówek dotyczących umiejsco-
wienia poszczególnych scen, pozostawiając w tej kwestii wolną rękę in-
scenizatorom przedstawienia. Większość wydarzeń rozgrywa się w domu 
Sulaymna, co podkreśla jego kluczową rolę nie tylko w samej sztuce, ale 
i w życiu małej społeczności. Akcja toczy się na przestrzeni kilkunastu lat, 
bez konkretnych dat, pór roku czy nawet dnia. Nğı al-˘y nie zdecydował 

128 Ibrhım Mubrak, ∑adà al-masra˛: maqlt fı al-masra˛ al-imrtı (Echa sceny), 
aš-Šriqa 2002, s. 53.
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się podzielić tekstu na akty oraz sceny. Funkcję intermediów muzycznych 
lub lirycznych pełnią w utworze ludowe przyśpiewki albo rymowanki 
Harwašna. W tej tajemniczej postaci można doszukiwać się roli chóru. 
Harwašn, mimo że nieustannie obecny w utworze, nie ma żadnego wpły-
wu na bieg wydarzeń. Jego wystąpienia puentują i komentują poszczegól-
ne fragmenty akcji.

Zdarzenia w sztuce przedstawione są na zasadzie retrospekcji. Jednak-
że od momentu jej rozpoczęcia wszystkie wydarzenia są ułożone chro-
nologicznie z zachowaniem logiki następowania wypadków. Momentem 
zwrotnym w życiu Sulaymna jest rozmowa z ojcem. Motorem jego dzia-
łań pozostaje pragnienie utrzymania majątku oraz pozycji w wiosce. Wy-
darzenia w dramacie obudowane są odpowiednio skonstruowanymi zin-
dywidualizowanymi dialogami, które w wiarygodny i realistyczny sposób 
oddają nastrój utworu i jego problematykę.

W kreowaniu postaci zarówno pierwszo-, jak i drugoplanowych autor 
unika schematów i przerysowań. Bohaterowie są osobami o zróżnicowa-
nym charakterze, mają swoje plany i aspiracje. Pełnią różne funkcje rodzin-
ne oraz społeczne. Niemało dowiadujemy się o życiorysach tych postaci. 
Ich sylwetki dostosowane są do środowiska, z którego się wywodzą, i stanu 
posiadania.

Na pierwszy plan wysuwa się postać despotycznego Sulaymna. Jego 
dominacja rozciąga się nie tylko na własną zastraszoną rodzinę, ale też na 
całą miejscową społeczność. To z jego zdaniem muszą się wszyscy liczyć 
i to on posiada największy majątek. Do całkowitego poczucia spełnienia 
brakuje Sulaymānowi tylko jednego – syna. Bez niego jego wartość jako 
mężczyzny wiele traci w kierującej się tradycją lokalnej wspólnocie. Spot-
kanie z ojcem daje mu wiarę, że los może się jeszcze odmienić. Co więcej, 
Sulaymn jest wystarczająco mocno zmotywowany, by samemu pokiero-
wać przeznaczeniem. W rozmowie z Mūzą mówi: „Ja, najtwardszy i naj-
silniejszy ze wszystkich mężczyzn, muszę mieć syna… nie jakiegoś tam 
sobie… ale syna, który wart będzie wszystkich”129. Powzięty plan realizuje 
konsekwentnie, nie licząc się z niczyim zdaniem. Nie waha się zastraszyć 
żony i swojej służącej. Choć w sztuce nie jest to jasno powiedziane, to 
można się domyślać, że gdy zbliża się niebezpieczeństwo zdemaskowania 
przez F†mę jego mistyfi kacji, zabija kobietę. Sulaymn czyni z A˛mada, 
który miał być jego dumą, ofi arę i marionetkę całkowicie poddaną jego 
planowi. Często powtarza rozgoryczonej żonie, że wszystko, czego się po-
dejmuje, robi dla rodziny i jej przyszłości. A gdy Mūza nie rozumie jego 
logiki, wówczas oskarża kobietę, mówiąc:

129 Nğı al-˘y, M kna li-A˛mad Bint Sulaymn (Historia Ahmada córki Sulejmana), 
aš-Šriqa 2002, s. 20.
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Sulaymn: Cóż złego w tym, że chciałem mieć syna…
Mūza: W ten sposób?
Sulaymn: Starałem się, jak tylko mogłem… ale nie pozostało mi nic innego, jak tyl-
ko takie rozwiązanie. Nie zapominaj, że to wszystko z twojej winy… matko samych 
córek130.

Dopiero wraz z wiekiem i postępem choroby Sulaymān nieco łagod-
nieje. Jednakże wynika to raczej z jego ogólnej niemocy, a nie refl eksji 
lub żalu nad tym, do czego doprowadził. Ostatecznie godzi się na to, by 
A˛mad opuścił rodzinny dom, ale w istocie nikt nie pozostawia mu innego 
wyboru, ponieważ decyzja i tak już została podjęta bez pytania go o zda-
nie. Postać Sulaymna uosabia zaślepionego despotę, który w ostatecznym 
rozrachunku ponosi klęskę, niszcząc siebie oraz najbliższych.

Postacią szczególną w sztuce jest kobieta o imieniu A˛mad. To przecież 
na historii jej życia opiera się fabuła dramatu. Równocześnie A˛mad jest 
bohaterką, która w całym utworze wypowiada zaledwie kilka zdań. Nie 
jest to przypadkowe. Autor celowo oprócz tożsamości pozbawił tę postać 
prawa do zabierania głosu. A˛mad nie wie, kim jest. To inni brutalnie po-
dejmują za nią decyzje. Maltretują jej ciało i nie pozwalają na żaden swo-
bodny ruch. Skutecznie izolują ją od świata, czyniąc całkowicie zależną. 
Ma być przecież dumnym dziedzicem i spadkobiercą fortuny, a tymczasem 
pozostaje tylko marionetką, która nie jest w stanie sama się określić. To 
właśnie w postaci A˛mada można najwyraźniej dostrzec społeczny wy-
miar dramatu. Uosabia ona umęczone i zagubione społeczeństwo, którym 
kieruje szaleniec despota. Największą winą tyrana jest zaś to, że za wszel-
ką cenę chce uczynić ze swoich poddanych kogoś innego, niż oni w istocie 
są. Co prawda dni szaleńca są policzone, ale czy aby społeczeństwo zdoła 
odnaleźć swoje miejsce w świecie? Czy może zginie w brutalnej rzeczywi-
stości, która wymaga jasnego określenia swojej pozycji?

Sztuka Nğıego al-˘ya ze względu na formę, treść i uniwersalność 
problematyki zaliczana jest do najważniejszych w historii emirackiego te-
atru. W roku 2000 przy okazji dziesiątej edycji Teatralnych Dni Szardży 
została uhonorowana jako najlepszy tekst dramatyczny festiwalu.

Kwestią wyraźnie obecną w utworze Nağıego al-˘ya jest zagadnienie 
związane z sytuacją kobiety w tradycyjnym i często kierującym się konser-
watywnymi zasadami społeczeństwie. To ona utożsamia jednostkę zdomi-
nowaną przez najbliższą wspólnotę, jednostkę, która staje się ofi arą. Temat 
ten obecny jest również w sztuce Slima al-˘atwıego pt. Zamzamiyya 
(Butelka, 1999). Autor na przykładzie losów bohaterki utworu Šay̌hy, któ-
ra boleśnie przeżyła rozwód, pokazuje, jak trudno funkcjonować w spo-
łeczności zaślepionej stereotypami, gdzie rządzą od lat te same reguły. 
Równocześnie obnaża przyzwolenie społeczne na ewidentnie negatywne 

130 Ibid., s. 46.



Część druga: Dramat w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 114

postawy. Nie po raz pierwszy w nurcie ludowym al-˘atwı mówi o całko-
witym uzależnieniu kobiety od jej męskiego opiekuna, który podobnie jak 
bohater sztuki ‘Abd Allh uosabia egoizm i pychę. Niezwykle wymowna 
jest scena, gdy Šayˇha, tuż po tym jak mąż ją porzuca, oznajmiając, że stać 
go jeszcze na to, by znaleźć sobie młodszą żonę, postanawia popełnić sa-
mobójstwo, nie widząc dla siebie dalszego sensu w życiu.

Wokół sytuacji kobiety, której została narzucona ściśle określona po-
zycja w przestrzeni rodziny i społeczeństwa, skupia się również dramat 
Bsimy Yūnis pt. Bant an-nū ˇhi≤a (Córki kapitana, 2002). Autorka na 
przykładzie trzech bohaterek dekonstruuje schematy postaw i zachowań, 
w obrębie których funkcjonują Mi±’, ‘Aly’ i Āmina.

Próbą swoistego wyrównania sił pomiędzy kobietą a mężczyzną 
w tradycyjnej wspólnocie jest dramat ∏amla Slima pt. Al-Fris (Rycerz, 
2002). Bohaterka utworu Malk jest bogatą i silną osobą. Po tym jak zo-
stała oszukana przez mężczyznę, który obiecał jej ślub i nie wywiązał się 
z tego, postanawia się zemścić. W obronie własnego honoru, podążając za 
oszustem, planuje zamieszkać w wiosce sąsiadującej z portem, z którego 
mężczyzna często wyrusza na morskie wyprawy. Aby nie zwracać uwagi 
miejscowych i swobodnie realizować swój plan, poślubia prostego traga-
rza. Jej zachowanie i sposób bycia zakłócają dotychczasowy spokój cichej 
wioski. Co więcej, jej niezbyt rozgarnięty mąż wypija przez przypadek 
truciznę przygotowaną dla zdrajcy i umiera. Utwór obok zasygnalizowa-
nych wcześniej zagadnień obejmujących tematykę relacji damsko-męskich 
niesie inny istotny przekaz. Mówi wyraźnie, że zaślepienie emocjami nie 
może prowadzić nigdy do pozytywnych rozwiązań. Realizując własne 
cele, choćby były one motywowane poczuciem przywrócenia sprawiedli-
wości, nie można niszczyć i poświęcać innych.

Jednym z pierwszych tekstów dramatycznych opublikowanych w Emi-
ratach jest sztuka Nğıego al-˘ya pt. ˘abbat raml (Ziarenko piasku, 
1993), w której autor wyraźnie posługuje się kostiumem ludowości i folk-
loru. Bohaterem jest młody mężczyzna imieniem al-Ms. Jako dziecko 
stracił rodziców i został przygarnięty przez krewnych. Jego stryj, kupiec 
Abū ‘Aly’, miał tylko córkę, więc szybko otoczył chłopca ojcowską mi-
łością, nie dając odczuć, że al-Ms nie jest jego rodzonym synem. Mimo 
usilnych starań Abū ‘Aly’ kupiectwo nigdy nie pociągało chłopca, który 
ciągle marzył o morskich wyprawach, a każdą wolną chwilę w ciągu dnia 
spędzał na plaży, budując z piasku swoją łódź i rozmyślając o dalekich 
krainach. W miarę jak al-Ms dorastał, coraz bliższa stawała się mu ‘Aly’, 
jego przybrana siostra. Kiedy chłopak mógł wreszcie sam zadecydować 
o swojej przyszłości, postanowił wyruszyć na morską wyprawę do Indii. 
Jednakże przed wyjazdem zwrócił się do stryja z prośbą o rękę jego córki. 
Abū ‘Aly’ przeczuwał, że któregoś dnia nastąpi ta chwila, ale jak sam 
mówi: „Czekałem na nią, a to oczekiwanie sprawiało mi ból. I stałem się 
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jak człowiek, który chciałby istnieć wiecznie, wiedząc, że i tak umrze, ale 
żyje, oczekując, że dzień jego śmierci nie będzie właśnie tym dniem”131. 
Stryj nie chciał, by jego córka wyszła za al-Msa, ale równocześnie nie 
chciał zranić przybranego syna. Stanowczo sprzeciwiał się jego wyprawie, 
zdając sobie sprawę z zagrożeń, jakie go czekają. Jednak po długiej rozmo-
wie z żoną doszedł do wniosku, że w zaistniałej sytuacji wyjazd chłopaka 
jest najlepszym rozwiązaniem. Abū ‘Aly’ nie dał al-Msowi jednoznacz-
nej odpowiedzi. Nie sprzeciwił się wyraźnie małżeństwu, do końca zosta-
wiając przybranego syna w niepewności. Niedługo po wyjeździe al-Msa 
Abū ‘Aly’ wraz z żoną zaczęli nakłaniać córkę do małżeństwa z Sayfem. 
Początkowo dziewczyna nie chciała nawet słyszeć o ślubie, jednakże pod 
wpływem ciągłych nacisków zgodziła się wreszcie wyjść za narzeczonego, 
którego wybrali dla niej rodzice. Al-Ms powrócił do wioski w dzień we-
sela jego ukochanej. Gdy dowiedział się, że ‘Aly’ właśnie wyszła za mąż, 
wpadł w szaleńczy trans. Rzucił się w wir zapamiętałego tańca w rytm 
weselnej muzyki, aż w końcu wyczerpany padł na ziemię i umarł.

Nğı al-˘y w swojej sztuce kieruje uwagę przede wszystkim na postać 
jej głównego bohatera al-Msa. Wokół jego historii skupia się akcja dra-
matu. O relacjach al-Msa ze stryjem wiele mówi sam Abū ‘Aly’ podczas 
rozmowy z żoną: „Wiesz dobrze, że Bóg nie pobłogosławił nas potomkiem 
i al-Ms stał się moim synem, a nawet więcej niż synem. Jest moim jedy-
nym kapitałem na tym świecie”132. Jednakże ta miłość, jak się okazuje, 
ma swoje granice, granice wyznaczone przez relacje międzyludzkie i we-
wnątrzspołeczne układy. Al-Ms nigdy nie będzie traktowany poważnie 
przez stryja jako kandydat na męża ‘Alyi. Przede wszystkim dlatego, że 
nie ma odpowiedniej pozycji i materialnego zaplecza. W oczach lokalnej 
społeczności, a także w oczach przybranego ojca pozostaje on tylko siero-
tą. Al-Ms właściwie od początku nie ma złudzeń. Prosi o rękę ‘Alyi pod-
czas rozmowy, w której równocześnie informuje ojca o wyjeździe do Indii. 
Zdaje sobie sprawę, że jedynie niebezpieczna wyprawa daje mu szansę 
zdobycia pieniędzy oraz uznania w wiosce. Al-Ms nie ma złudzeń, ale ma 
nadzieję. Ta cecha bohatera sztuki jest szczególnie wartościowa. Jego na-
dzieja, jak można się domyślać, ma swoje źródło w ogromnej miłości, jaką 
obdarzył ‘Alyę. Podczas morskiej podróży zwraca się do swojego towarzy-
sza Naßıra słowami: „‘Alya jest dla mnie wszystkim… matką, ojcem i ca-
łym światem”133. Jednakże ani miłość, ani nadzieja nie są w stanie pokonać 
sztucznych konwenansów, niepisanych zwyczajów i tradycji. Abū ‘Aly’ 
w trakcie rozmowy z przybranym synem mówi: „Ludziom przypisane jest 
ich przeznaczenie, a życie jest jak okrągła taca, z której każdemu przypada 

131 Nğı al-˘y, ˘abbat raml, s. 27.
132 Ibid., s. 29.
133 Ibid., s. 46.
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tylko jego część”134. Można by powiedzieć, że powodem tragedii al-Msa 
było to, iż zignorował prawa społeczności, której był częścią i próbował 
realizować własne marzenia. Nie uświadamiał sobie, że to właśnie lokalna 
wspólnota określa społeczną przestrzeń każdego z jej członków i wymaga 
bezwzględnego podporządkowania się tradycji, natomiast wszelkie próby 
jej pogwałcenia najczęściej kończą się porażką.

W tym jakże jednoznacznym i bezwzględnym świecie zasad społecz-
nych Nğı al-˘y przedstawia postacie, które nieustannie toczą wewnętrz-
ną walkę i chyba nie do końca akceptują rządzące w ich wspólnocie prawa. 
Zarówno Abū ‘Aly’, jak i jego żona Karūra nie przestają się zastanawiać, 
czy właściwie postąpili, pozwalając przybranemu synowi na odbycie nie-
bezpiecznej wyprawy. A kiedy Abū ‘Aly’ ostatecznie podejmuje decyzję, 
że nie wyda swojej córki za al-Msa, Karūra zwraca się do męża słowami: 
„Byłam pewna, że tak się stanie. Pewne rzeczy się nie zmienią, choćby 
nawet minęło wiele lat. Takie jest życie i to jest tragiczne”135.

Sztuka Nğıego al-˘ya nie tylko próbuje przypomnieć życie i proble-
my, z jakimi borykali się dawniej mieszkańcy Emiratów, ale także wyraź-
nie nawiązuje do obecnej sytuacji. Wskazuje, że w relacjach społecznych 
tradycja może być skarbem, ale często również niezwykle trudnym do 
zniesienia ciężarem.

Próbą analizowania najbardziej aktualnych problemów emirackiego 
społeczeństwa jest sztuka ∏amla Slima pt. Farrš al-wazır (Sługa mi-
nistra, 1999). Mimo że akcja utworu toczy się w bliżej niesprecyzowa-
nej przeszłości, to jej współczesny wydźwięk jest jednoznaczny. Sztuka 
opowiada historię mężczyzny, który poprzez protekcję obejmuje znaczące 
w jego mniemaniu stanowisko. Od tego momentu zrywa relacje z rodziną, 
uważając ją za zbyt nisko sytuowaną, by utrzymywać z nią kontakty, po 
czym otacza się nowymi znajomymi. W momencie, gdy traci swoją po-
sadę, odwracają się od niego także dotychczasowi pozorni i nieszczerzy 
przyjaciele. Bohater ∏amla Slima nie potrafi  zaakceptować zaistniałej 
sytuacji i popada w obłęd. Sztuka krytykuje postawy tanich karierowi-
czów, którzy zbyt szybko przywiązują się do swoich ciepłych posadek. 
Kiedy jednak tracą pozycję, ich świat się wali i nie potrafi ą już odnaleźć 
własnego miejsca w społeczeństwie.

Dramatem, który nawiązuje do współczesności, a równocześnie świet-
nie wpisuje się w nurt ludowy, niosąc przy tym uniwersalne refl eksje na te-
mat psychiki ludzkiej, jest Al-Y±ūm (Zmora, 2000) Slima al-˘atwıego. 
Sztuka oparta jest na ludowych wierzeniach i przesądach. Opowiada o star-
szej kobiecie imieniem Mūza, która kiedyś zabiła kota. Jak okazuje się póź-
niej, zwierzę było tak naprawdę dżinnem opiekującym się własną rodziną 

134 Ibid., s. 15.
135 Ibid., s. 29.
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pod dachem domu Mūzy. Od tamtego czasu kobietę nękają nieszczęścia 
i choroby, na które nie ma żadnego lekarstwa. Sztuka z jednej strony po-
kazuje nierówną walkę człowieka z przeciwnościami losu, z drugiej zaś 
uświadamia, jak głęboko tradycyjne wierzenia zakorzenione są w ludzkiej 
psychice i jak wielki mają wpływ na nasze działania.

NOWOCZESNY DRAMAT SPOŁECZNY

Dramat emiracki, poczynając od drugiej połowy lat osiemdziesiątych ubieg-
łego stulecia, zasadniczo kontynuował tematykę społeczną podjętą przez 
teksty z lat wcześniejszych. Postulaty nawołujące do zakorzenienia teatru 
w lokalnej codzienności wynikały z głębokiego przekonania o roli, jaką 
może odegrać ta forma sztuki jako jeden z ośrodków debaty publicznej. 
Jednym z najważniejszych kryteriów, jakie przed dramaturgami emiracki-
mi postawili krytycy, było wyczucie pulsu codziennego życia i podjęcie 
tematów określanych mianem wqi‘ıyya – realnych. W tym kontekście po-
toczność stała się dla pisarzy odniesieniem najbliższym.

Autorami większości dramatów pisanych w tym nurcie są ci sami pisa-
rze, którzy tworzą utwory o charakterze ludowym, zatem w warstwie kom-
pozycji oba typy wykazują wiele cech wspólnych. Uzasadnione formalne 
różnice między nimi podyktowane są przede wszystkim kwestią tematyki 
utworów, a nie koncepcją odnoszącą się do ich struktury czy kompozycji.

Czas oraz przestrzeń stanowią w dramatach opisywanego nurtu nie-
zwykle istotne punkty orientacyjne utworu oraz jego fundamentalne ele-
menty konstrukcyjne.

W odniesieniu do czasu historycznego podobnych dzieł Slim al-
-˘atwı używa określenia „nieustannie ewoluujący i zmieniający się 
wymiar”136, podkreślając dalej ogromną trudność uchwycenia stabilnego, 
dającego się opisać wycinka czasu w linearnym porządku temporalnym. 
Określenie fı al-˛∂ir (współcześnie, obecnie), traktowane jako generalne 
odniesienie do temporalnego zakresu najmniej oddalonego od chwili obec-
nej, zgodnie z opinią dramaturga obciążone jest ryzykiem dezaktualizacji 
i małej precyzyjności. Jednakże z punktu widzenia literackiej analizy dra-
matów tworzonych w tym nurcie „współczesność” niesie jednoznacznie 
odczytywane uogólnienie. Jego zakres co prawda jest dosyć rozległy, ale 
z tego faktu nie wynikają żadne konsekwencje w kontekście interpretacji 
oraz wymowy utworu. „Współczesność” występuje tu obok dwóch innych 
określeń: qabla an-nif† (przed odkryciem ropy) oraz ba‘da an-nif† (po od-
kryciu ropy). To pierwsze zostało już wcześniej wyjaśnione. Drugie zaś, 

136 Slim al-˘atwı, Ta†awwur an-naßß…, s. 29.
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pojawiające się w utworach omawianego nurtu, odnosi się do przedziału 
czasowego rozpoczynającego się u progu lat siedemdziesiątych i sięga-
jącego początków lat osiemdziesiątych. Wskazuje tym samym na okres 
najbardziej dynamicznych przemian gospodarczych w kraju. „Współczes-
ność” jako odniesienie do czasu historycznego utworu to okres, który za-
wiera przedział ba‘da an-nif† lub następuje po nim i trwa do dziś. Najczęś-
ciej jednak autorzy zupełnie rezygnują z określania czasu historycznego 
utworów i pojawia się on dopiero w kontekście określonych wydarzeń.

Współczesność wyłaniająca się ze świata przedstawionego to bardzo 
często jeden z elementów, które najsilniej budują nastrój, akcentują prob-
lematykę i podkreślają charakter bohaterów. Wymiar teraźniejszości nigdy 
nie pozostaje neutralny. Zawsze jest kontekstem budującym określone emo-
cje. Nierzadko staje się wymiarem zagubienia i wyobcowania. Ze swoją 
dynamiką zmiany stanowi wówczas kontrast do przeszłości, która jawi się 
jako harmonijna oraz stabilna. Tak jest między innymi w przypadku sztuk: 
Šamm (nazwa własna, 2003) ‘Umara ‰ubša, A∂-∆arır (Ślepiec, 2004) 
Sa‘ıda Ism‘ıla Mubraka, Kawt Abū Mift˛ (Płaszcz Abu Miftaha, 1993) 
‘Abd Allha al-Man‘ıego czy Bayt al-qaßıd (Najważniejsza rzecz, 2001) 
‘Abd Allha ∑li˛a. Czas staje się tutaj obok przestrzeni jednym z głównych 
ośrodków kompozycji utworów. Znamienne jest budowanie poszczegól-
nych etapów akcji poprzez konfrontowanie dwóch wymiarów czasowych: 
teraźniejszości oraz przeszłości. Obydwa stanowią w kilku dramatach rów-
noprawne przestrzenie funkcjonujące w psychice bohaterów równocześ-
nie. Przeszłość pełna emocjonalnego ładunku jest wymiarem wspomnień 
projektowanych na teraźniejszość. Podobnie jak w nurcie o charakterze 
ludowym można by określić ją mianem swojskiej i bliskiej, podczas gdy 
teraźniejszość próbuje się spychać w niebyt. Ten moment styku dwóch wy-
miarów czasu przeżywany przez bohaterów często rodzi sytuację drama-
tyczną. Tak jest w sztuce ‘Umara ‰ubša pt. Šamm czy w dramacie Sa‘ıda 
Ism‘ıla Mubraka pt. A∂-∆arır. Współczesność w utworach omawianego 
nurtu równoznaczna jest ze zmiennością oraz nieprzewidywalnością. Ta 
cecha sprawia, że bohaterowie czują się w tym wymiarze niepewni, nie 
potrafi ą znaleźć tu dla siebie żadnego oparcia. Współczesność jako czas 
historyczny utworów dramatycznych to czas nieposkromiony, nieustannie 
wymykający się i dlatego często bardzo obcy. Stosunek bohaterów do tem-
poralnego wymiaru ich egzystencji staje się pośrednio źródłem dramatycz-
nych konfl iktów, jak to ma miejsce w dramatach ∏unūn al-bašar (Ludzkie 
szaleństwo, 1995) Slima al-˘atwıego czy Yahda± ba‘da muntaßaf al-layl 
(Zdarzyło się po północy, 2006) Nağıba aš-Šmsıego.

W końcu czas aktualny jest wymiarem, któremu należy stawić czoło 
bez uciekania w wirtualną już rzeczywistość przeszłości. Konfrontacja z co-
dziennością to jeden z najczęściej pojawiających się kontekstów w drama-
tach omawianego nurtu. Wyzwania, jakie niesie współczesność, wymagają 
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od bohaterów konkretnych postaw, poprzez które poznajemy ich charak-
ter oraz światopogląd. Tak jest między innymi w utworach: Zahra (nazwa 
własna, 1999) Slima al-˘atwıego oraz ‡riš wa-al-‘anūd (Głuchy i izola-
cja, 2001), Mla Allh al-˛ağğn (Bóg sprzyja hodowcy wielbłądów, 1993) 
i Al-Barğıl (Lufty wentylacyjne, 2002) pióra Ÿamla Slima.

Wydarzenia w omawianych dramatach dzieją się najczęściej w czaso-
wym układzie linearnym. Wektor czasu w schemacie przyczynowo-skut-
kowym skierowany jest ku temu, co nastąpi. Wyraźnym odstępstwem od 
tej zasady jest temporalny układ akcji, między innymi  w dramacie Slima 
al-˘atwıego pt. Al-∏inirl (Generał, 2006) czy w utworze ∑li˛a Karma 
pt. As-Sidda (Wtyczka, 2006), w których następuje kilkukrotne przerywa-
nie dychotomicznego ciągu wydarzeń aktualnych zajmującymi ich miejsce 
lub równolegle do nich biegnącymi strumieniami wspomnień.

Czas historyczny bywa w końcu bardzo precyzyjnie określony, jak 
w przypadku wszystkich trzech dramatów Sul†na Mu˛ammada Ibn 
al-Qsimıego, które czerpią inspirację z dziejów imperium muzułmańskie-
go: za każdym razem posiada swoje sztywne historycznie udokumento-
wane ramy. Jednakże autor odchodzi od koncepcji hermetycznego zamk-
nięcia wydarzeń w ich historycznym kadrze poprzez nawiązanie żywej 
interakcji z widownią w fi nałowych scenach, które stają się zwieńczeniem 
akcji w makroprzestrzeni teatru. W ten sposób, jak to określa Yūsuf ‘Īdbı, 
„dramat [al-Qsimıego] zstępuje ze sceny”137.

Czas akcji ściśle związany jest z koncepcją fabuły i ma charakter swego 
rodzaju syntezy temporalnej. Wydarzenia rozgrywają się w czasie realnym 
przedstawienia, tak jak w sztuce Duman (Lalki, 2005) Bsimy Yūnis, lub 
są rozłożone na dłuższy okres, jak to ma miejsce w przypadku dramatu Al-
-Barğıl Ÿamla Slima, gdzie akcja rozgrywa się na przestrzeni kilku lat.

Przestrzeń emirackich dramatów ściśle zharmonizowana z wymiarem 
czasowym waha się pomiędzy dwiema koncepcjami teatru sformułowany-
mi przez Souriau – teatrem kubicznym odtwarzającym świat uporządko-
wany, stabilny, dostępny poznaniu a teatrem sferycznym, w którym rządzi 
duch tajemnicy oraz metafora138.

Dominuje tu ta pierwsza koncepcja, a zgodnie z nią przestrzeń bez-
pośrednio partycypuje w budowaniu systemu powiązań i uzasadnień 
podporządkowanych logice prawdopodobieństwa w ciągu przyczynowo-
-skutkowym139. W takiej konstrukcji swoje uzasadnienie znajdują roz-
wój wydarzeń i ewolucja postawy bohatera. Ta wizja przestrzeni u emi-

137 ∏adal ar-rhin wa-at-trıˇh. Al-Masra˛ as-siysı ‘anda aš-šay ˇh ad-duktūr Sul†n Ibn 
Mu˛ammad al-Qsimı (Polemika współczesności z historią. Teatr polityczny szejka doktora 
Sultana Ibn Muhammada al-Qasimiego), red. Yūsuf ‘Īdbı, aš-Šriqa 2003, s. 15.

138 Por. Irena Sławińska, Główne problemy struktury dramatu, [w:] Problemy teorii dra-
matu i teatru, s. 91.

139 Ibid., s. 92.
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rackich dramaturgów idzie w kierunku tego, co Joachim Hintze nazywa 
przestrzenią modelową, taką jaką posługuje się Brecht. Autor Opery za 
trzy grosze przestrzeń bliską potocznemu doświadczeniu „rozbija i znie-
kształca jaskrawymi schematami zaczerpniętymi z teorii, która ma to do-
świadczenie porządkować czy wyjaśniać”140. Przy tej okazji pojawia się 
zawsze jakaś teza, której rolą jest odpowiednie modelowanie przestrzeni. 
Używając dystynkcji Souriau, istotą tej konstrukcji jest właściwa relacja 
pomiędzy mikrokosmosem sceny a makrokosmosem teatru. Społeczny 
dramat emiracki próbuje podążać w tym kierunku, często poddając prze-
strzeń modelową modyfi kacjom i szukając własnych rozwiązań. Przykła-
dem tak budowanej przestrzeni jest sztuka ∑˛ib al-ma†‘am (Właściciel 
restauracji, 2005) Bsimy Yūnis, gdzie zasadnicza teza utworu mówiąca, 
że Palestyńczycy są ofi arami konfl iktu z Izraelczykami, zostaje poparta 
przejaskrawioną sytuacją dramatyczną osadzoną w prawdopodobnych 
realiach. Tak też dzieje się między innymi w utworach ∏unūn al-bašar 
(Ludzkie szaleństwo) Slima al-˘atwıego czy ‡riš wa-al-‘anūd (Głu-
chy i izolacja) Ÿamla Slima.

Koncepcja teatru sferycznego czy inaczej otwartego kieruje sztuki emi-
rackie w stronę dramatu poetyckiego albo psychologicznego, który próbuje 
odchodzić od kopiowania codzienności na rzecz pogłębionej analizy psy-
chologicznej. Przy tej okazji autorzy idą w kierunku uniwersalizacji wymo-
wy utworu. Przestrzeń ulega tu rozdwojeniu na wymiar sceniczny oraz uni-
wersalny. To w konsekwencji domaga się rozszerzenia przestrzeni, nadania 
jej charakteru bardziej otwartego, który będzie harmonizował ze zwiększe-
niem się zakresu znaczeniowego utworu. W tym kontekście ˘abıb ‰alūm, 
autor dramatu Wa m≤ ba‘du?! (I co później?!, 2002), ucieka się w swoim 
utworze do ciekawego zabiegu formalnego. Polega on na stopniowym za-
wężaniu zmysłowo postrzeganej przestrzeni scenicznej bohatera z równo-
czesnym rozszerzaniem się przestrzeni będącej rzeczywistością jego we-
wnętrznych przeżyć werbalizowanych w monologu. W ten sposób bohater 
wymyka się z ram określających jego materialne usytuowanie, przenosząc 
główny akcent swojego scenicznego istnienia na sferę duchową czy men-
talną. W konsekwencji linia interpretacyjna utworu skupia się na zuniwer-
salizowanej płaszczyźnie przeżyć bohatera, a jego związki z konkretnym 
miejscem zdają się schodzić na plan drugi. Bardzo często w podobnych 
przypadkach mamy do czynienia z tym, co Hintze nazywa subiektywiza-
cją przestrzeni141 – „zdarzenia przedstawione są tak, jak widzi je bohater, 
postać centralna”142. Pozbawieni jesteśmy wówczas obiektywnego oglądu 
zarówno miejsca, jak i sytuacji. Doskonałym przykładem takich rozwiązań 

140 Joachim Hintze, za: Jan Błoński, Dramat i przestrzeń, s. 133.
141 Ibid., s. 131.
142 Ibid.
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jest dramat ∑brın ar-Rumay±ı pt. Hamm (Zmartwienie, 1999). W tym przy-
padku przestrzeń poznajemy wyłącznie z perspektywy bohaterki charakte-
ryzowanej przez jej aktualną kondycję psychiczną. Podobnie jest w sztuce 
Mar‘ı al-˘alyna Bb al-bri˛a (Drzwi do przeszłości, 2004).

W większości wypadków przestrzeń utworów omawianego nurtu ce-
chuje się wyraźną centralnością. Postacie nie są z zewnątrz zaprogramo-
wane i nie wplątują się w jakieś zdarzenia przypadkowo. Podkreślana jest 
ich decyzyjność i zdolność do wpływania na bieg wydarzeń.

W kilku utworach, takich jak: Y layl m a†walak (O nocy, jakże się 
dłużysz, 2004) Mu˛ammada Sa‘ıda a∂-∆an˛nıego, Kawt Abū Mift˛ 
(Płaszcz Abu Miftaha) Abd Allha al-Man‘ıego czy Qafß Mada∞ašqar 
(Klatka Madagaskar, 1986) A˛mada Ršida €nıego, istotną rolę w kom-
pozycji odgrywają symbole. Sieć znaków i semantycznych powiązań po-
szczególnych elementów świata przedstawionego znacznie wzbogaca kon-
tekst interpretacyjny dramatów.

Bezpośrednie sugestie autorów dotyczące kształtu czy wyglądu prze-
strzeni w omawianych utworach są bardzo różnie precyzowane w didaska-
liach. Najczęściej dramaturdzy rezygnują z dokładnych charakterystycz-
nych dla realistów informacji o miejscach, w których rozgrywa się akcja. 
Często jest to ogólny zarys przestrzeni zachęcający swoją otwartością do 
współuczestniczenia czytelnika lub widza w kreacji miejsca akcji. W sztuce 
Qadarı ∞ba ‘annı wa-ra˛ala (Mój los zapomniał o mnie i odszedł, 2006) 
∏aml Ma†ar tak opisuje w didaskaliach przestrzeń, w której rozgrywają 
się wydarzenia: „Najlepiej zainscenizować sztukę na scenie półokrągłej. 
Przestrzeń jest pusta. W jednym miejscu drzwi z napisem »bank«, a obok 
rząd krzeseł”143. Natomiast Mar‘ı ˘alyn w sztuce Bb al-bri˛a pisze: 
„Miejsce akcji: gdzieś pomiędzy tym, co nam pozostało ze spokojnego 
życia”144.

Sugestie bardziej konkretne pozostawia na przykład Nağıb aš-Šmsı 
w sztuce pt. Ya˛da± ba‘da muntaßaf al-layl (Zdarzyło się po północy, 
2006): „Salon w mieszkaniu A˛mada i Mūny. Są bogaci. Po wystroju po-
mieszczenia widać ich status majątkowy oraz społeczny (zasłony, komplet 
wypoczynkowy z ławą, w rogu salonu stolik, na którym leży telefon, okno 
wychodzące na przybudówkę, w której mieszka uboga rodzina… zegar 
ścienny w centralnym punkcie salonu)”145.

143 ∏aml Ma†ar, Qadarı ∞ba ‘annı wa-ra˛ala (Mój los zapomniał o mnie i odszedł), 
aš-Šriqa 2006, s. 7.

144 Mar‘ı ˘alyn, At-Turb al-a˛mar; Bb al-bri˛a (Czerwony kurz; Drzwi do prze-
szłości), aš-Šriqa 2004, s. 45.

145 Nağıb aš-Šmsı, Ya˛da± ba‘da muntaßaf al-layl (Zdarzyło się po północy), aš-Šriqa 
2006, s. 9.
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Utwory inspirowane wydarzeniami historycznymi Sul†na Ibn 
Mu˛ammada al-Qsimıego, mimo że dokładnie informują, gdzie toczy się 
akcja, dosyć pobieżnie sugerują, jak mają wyglądać poszczególne miejsca.

W zależności od konstrukcji fabuły wydarzenia usytuowane są najczęś-
ciej w jednej albo dwóch lokalizacjach. Rzadko akcja dramatów omawia-
nego nurtu toczy się w kilku miejscach. Charakter przestrzeni jest ściśle 
powiązany z nastrojem poszczególnych etapów akcji i bardzo często har-
monizuje z psychicznym nastrojem bohaterów. Zagubiony w otaczającej 
go rzeczywistości Syn ze sztuki Mu˛ammada Sa‘ıda a∂-∆an˛nıego Y 
layl m a†walak (O nocy, jakże się dłużysz) na temat sensu życia rozma-
wia ze Stryjem w ciemnym korytarzu, z którego wychodzą liczne drzwi 
prowadzące nie wiadomo dokąd. Rozmowa między parą małżonków ‘Isą 
i Amīną z dramatu Bsimy Yūnis pt. Duman (Lalki) na temat ich związ-
ku toczy się w intymnej przestrzeni sypialni. W sztuce Wa-m≤ ba‘du?! 
(I co później?!) ˘abıba ‰alūma główny bohater, który jest dziennikarzem, 
pozostaje nieustannie przed ekranem komputera w małym, zarzuconym 
papierami pokoju.

Pod względem stosowanego języka wszystkie utwory są prozatorskie, 
ale pojawiają się w nich fragmenty liryczne. Pełnią one funkcję puenty albo 
stanowią refl eksyjny komentarz po zakończonych scenach, jak w sztuce 
Mu˛ammada Sa‘ıda a∂-∆an˛nıego Y layl m a†walak. Między innymi 
po czwartej scenie, gdy po zażyciu narkotyku Syn w trakcie kłótni z Ojcem 
upada, jak informuje w didaskaliach autor, słyszymy liryczną piosenkę:

O nocy, jakże się dłużysz
Odbierasz mi światło dnia
W tobie jest cały ból
Gubię się w tym szarym pyle
Strach wypełnia twą przestrzeń
A duch powoli zamiera146.

Dramaty emirackich autorów wahają się pomiędzy arabskim językiem 
literackim a miejscowym dialektem. Nie jest to uzależnione od tematy-
ki utworu ani jego charakteru. Wydaje się, że jest to całkowicie w gestii 
autora, który kieruje się sobie znanymi koncepcjami czy uwarunkowania-
mi. Mu˛ammad Sa‘ıd a∂-∆an˛nı w kontekście tego zagadnienia, które 
od dawna w środowisku dramaturgów rodzi wiele kontrowersji, przenosi 
istotę kwestii poza przestrzeń języka, stwierdzając, że „różnice pomiędzy 
nami nie dotyczą problemu – dialekt czy język literacki, dotyczą one spo-

146 Mu˛ammad Sa‘ıd a∂-∆an˛nı, Y layl m a†walak (O nocy, jakże się dłużysz), http://
www.geocities.com/dibascat/2000, 11.12.2004.
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sobu szukania tematów zakorzenionych w otaczającej nas rzeczywistości, 
które otworzą przestrzeń do lepszego zrozumienia drugiego człowieka”147.

Autorzy piszący w omawianym nurcie zupełnie odchodzą od schematu 
opartego na stabilnej strukturze trójstopniowego podziału społeczeństwa, 
która jest tak wyraźnie widoczna w dramatach o charakterze ludowym. To 
konkretna jednostka z własnym światem wewnętrznych przeżyć staje czę-
sto w centrum kompozycji utworów. Fabuła dramatów jest tak projekto-
wana, by w sposób najbardziej pełny oddać charakter bohatera i złożoność 
przeżywanych problemów. Relacje społeczne traktowane są tutaj w sposób 
szczególny. Konfl ikt dramatyczny nie rodzi się w wyniku konfrontacji jed-
nostki ze sztywnym systemem zasad, które konstytuują strukturę wspólno-
ty, a w szczególności nie powstaje na styku linii podziału ukształtowanej na 
podstawie statusu materialnego – biedni i bogaci. Konfl ikt jest wynikiem 
zderzenia się bohatera z „nową rzeczywistością”, gdzie społeczeństwo jawi 
się jako luźna struktura, której słaba konstrukcja wciąż jest rozbijana nisz-
czącymi ją zjawiskami. Stąd duża umowność oraz synteza w ujęciu czasu 
i przestrzeni, a zwiększona ilość środków mających obrazować psychiczną 
i duchową kondycję człowieka. W tym kontekście autorzy często idą w stro-
nę dramatu psychologicznego, rozbudowując znacznie monologi. W kilku 
przypadkach spotykamy się w didaskaliach z sugestią, że utwór może być 
inscenizowany jako monodram. Doskonałym przykładem takich rozwiązań 
są sztuki ‘Umara ‰ubša Šamm (nazwa własna, 2003), ∑brın ar-Rumay±ı 
Hamm (Zmartwienie) oraz Sa‘ıda Ism‘ıla Mubraka A∂-∆arır (Ślepiec).

Bohaterowie tych utworów konfrontowani są z „nową rzeczywistoś-
cią” w kilku wymiarach: czasowym, przestrzennym oraz w wymiarze nie-
ustannie ewoluujących relacji społecznych. Każdy z nich posiada określoną 
funkcję w destabilizacji kondycji bohatera. Czas aktualny, podobnie jak 
przestrzeń, jest wyraźnie obcy i często odrzucany albo negowany. Ta obcość 
wynika przede wszystkim z ogromnej dynamiki ich zmian, za którą nie po-
trafi ą nadążyć bohaterowie. Ewolucja wymiaru czasoprzestrzennego odbija 
się na relacjach społecznych. Dotychczas funkcjonujące schematy są ciągle 
zastępowane nowymi. Rozbiciu ulega dawniej ukonstytuowana najsilniej 
struktura, jaką jest rodzina. Wartości duchowe zaczynają ustępować miejsca 
materialnym. Czynnik religijny nie odgrywa zupełnie żadnego znaczenia. 
W konsekwencji zaburzona zostaje stabilność jednostki zarówno w nowym 
społeczeństwie, jak i w wymiarze czasoprzestrzennym. We wspomnianych 
dramatach w pewnym sensie statyczność wyabstrahowanego ze swojego 
środowiska obrazu postaci zostaje skonfrontowana z dynamicznością od-
rzucanych przez nią wymiarów społecznych i czasoprzestrzennych.

147 Mu˛ammad Sa‘ıd a∂-∆an˛nı, Šumūliyyat an-naßß al-masra˛ı al-imrtı (Uniwersa-
lizm emirackiego tekstu dramaturgicznego), „Al-Masra˛”, nr 2, 2002, s. 25.
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Z różnym natężeniem analogiczne odniesienia bohaterów do czasu, 
przestrzeni oraz społecznych relacji odnajdujemy w większości utworów 
omawianego nurtu. Aktualna sytuacja społeczna oraz czasoprzestrzenna 
podlegająca ciągłej przemianie staje się tu kluczowym elementem syste-
mu powiązań i uzasadnień. Losy postaci układają się w ciąg wydarzeń 
będących odbiciem jej zdolności do szybkiego przystosowywania się 
do nieustannie zmieniających się warunków. W sztuce Ÿamla Slima 
pt. Al-Barğıl (Lufty wentylacyjne) bohater dramatu Ibn Kğūr, który 
specjalizuje się w konstruowaniu luftów wentylacyjnych zapewniających 
właściwą cyrkulację powietrza w tradycyjnie budowanych domach, staje 
przed wizją całkowitego bankructwa, kiedy na rynku pojawiają się elek-
tryczne wiatraki. Tylko zdolność do rezygnacji z wykonywanego od lat 
zawodu i szybka adaptacja do nowych uwarunkowań rynkowych pozwa-
lają mężczyźnie odnieść sukces. Nierzadko jednak konfrontacja z „nową 
rzeczywistością” przynosi porażkę. Tak jest w dramacie ‘Abd Allha 
al-Man‘ıego Kawt Abū Mift˛ (Płaszcz Abu Miftaha), w którym pojawia-
jący się w tytule płaszcz symbolizuje ryzyko, jakie niesie z sobą nowoczes-
ność, gdyż nie wszyscy potrafi ą się do niej dopasować.

Nieco inaczej układa się schemat konstrukcji dramatu w kontekś-
cie bohatera w sztukach inspirowanych historią autorstwa Sul†na Ibn 
Mu˛ammada al-Qsimıego. Postacie są tu mało autonomiczne i pełnią 
konkretne funkcje w obrębie ściśle wyznaczonych pól działań całkowi-
cie podporządkowanych tematycznej koncepcji utworów. W warstwie 
kompozycji ta funkcjonalność postaci pozbawia je rozbudowanych rysów 
osobowości. Obraz postaci sprowadza się do syntezy cech uosabiających 
konkretne typy – na przykład słaby władca, oddany patriota, zdrajca czy 
wróg. Wyraźne linie podziału pomiędzy tak ukonstytuowanymi bohatera-
mi rzadko kiedy się zacierają. Podobnie dzieje się w przypadku dramatu 
Bsimy Yūnis pt. ∑˛ib al-ma†‘am (Właściciel restauracji, 2005), gdzie 
spośród sześciu osób występujących w sztuce pogłębiona analiza postawy 
następuje tylko w przypadku głównego bohatera Abū Mu˛ammada.

Krytyka Abū Ya˛yi al- ˇHawği odnosząca się do sposobu przedstawia-
nia postaci pierwszo- i drugoplanowych w utworach emirackich dramatur-
gów ma zastosowanie również w przypadku omawianego nurtu.

Bohaterowie dramatów to całe spektrum postaci wywodzących się 
przede wszystkim ze współczesnego społeczeństwa. Wykonują różne za-
wody, takie jak biznesmen, czyścibut, strażnik w banku, kierowca, dzien-
nikarz, malarz, aktor. Zdecydowana większość to ludzie w średnim wieku 
lub postacie u progu życia. Najczęściej posiadają własną biografi ę, któ-
rą poznajemy w trakcie poszczególnych etapów akcji. Część informacji 
o nich przynoszą także odautorskie uwagi w didaskaliach. Przeważnie są 
to nieznaczne sugestie. W dramacie Šamm ‘Umar ‰ubš w następujący 
sposób przybliża postać głównej bohaterki: „Šamm – kobieta w wieku 
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osiemdziesięciu lat, mieszka samotnie w starym domu, po tym jak dawni 
mieszkańcy dzielnicy wyprowadzili się, wynajmując swoje mieszkania za-
granicznym robotnikom”148.

Postacie historyczne, takie jak na przykład kalif al-Musta‘ßim czy 
Sal˛ ad-Dın, według sugestii autora mają być zgodne z ich historycznym 
wizerunkiem.

Język, jakim posługują się główni bohaterowie, i sposób ich wypowia-
dania się są dosyć mocno zindywidualizowane, odpowiadają zarówno ich 
charakterom, jak i aktualnemu nastrojowi akcji. Autorzy uciekają się do 
różnych formalnych zabiegów, aby tę indywidualność postaci oraz atmo-
sferę zdarzeń zaakcentować. W sztuce Mu˛ammada Sa‘ıda a∂-∆an˛nıego 
Y layl m a†walak (O nocy, jakże się dłużysz) pierwsza rozmowa, jaką 
prowadzą z sobą Ojciec i Syn, przebiega następująco:

Syn: O-o-j-ciec… je-steś… mo-im… oj-cem. (Z trudnością wypowiada słowa).
Ojciec: Mówiłeś normalnie… nie przygryzaj języka.
Syn: C-co m-mi r-ro-bi-sz?
Ojciec: Już ci mówiłem, nie jąkaj się.
Syn: T-ty w-wi-esz, c-co z-zna-czy t-to, ż-że wi-dzę t-two-ją t-twarz.
Ojciec: Mój widok sprawia, że język ci się plącze… tak? Kłamca!149

Motywacja postaci jest nade wszystko naturalna, czy inaczej – reali-
styczna, w logicznym porządku zdarzeń. Tak dzieje się między innymi 
w dramatach Tarnımat al-˛ulm al-ǎhır (Hymn ku czci ostatniego marze-
nia; data premiery nieznana) czy A˛lm Mas‘ūd (Marzenia Masuda, 1995) 
– obydwa autorstwa Slima al-˘atwıego. Wiele utworów skłaniających 
się w swojej kompozycji ku dramatowi psychologicznemu kreuje bardzo 
bogaty obraz bohatera, który w przyczynowo-skutkowym porządku suge-
ruje się nie tylko zewnętrzną zdarzeniowością, ale również własnymi prze-
życiami wewnętrznymi. Taką koncepcję kreacji postaci głównego bohatera 
widzimy między innymi w sztukach: Yahda± ba‘da muntaßaf al-layl (Zda-
rzyło się po północy) Nağıba aš-Šmsıego, Al-∏inirl (Generał) Slima 
al-˘atwıego, Āir layla brida (Ostatnia zimna noc, 2005) Bsimy Yūnis 
czy Sarb (nazwa własna, 2001) ∑li˛a Karma. Odejście od tych schema-
tów następuje w sztuce Ğamla Ma†ara pt. Qadarı ∞ba ‘annı wa-ra˛ala 
(Mój los zapomniał o mnie i odszedł) inspirowanej, jak wyjaśnia sam au-
tor, teatrem absurdu. W tym dramacie właśnie przypadkowość motywacji 
jest jednym z najistotniejszych elementów konstrukcji utworu. Rozbicie 
porządku czasoprzestrzennego oraz odrzucenie logiki przyczynowości ma 
akcentować bezsens ludzkich wysiłków.

148 ‘Umar ‰ubš, Šamm, aš-Šriqa 2004, s. 6.
149 Mu˛ammad Sa‘ıd a∂-∆an˛nı, Y layl…
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Problematyka nowoczesnego dramatu społecznego

Od drugiej połowy lat osiemdziesiątych apel o tworzenie oryginalnego 
emirackiego dramatu staje się jednym z najczęściej wygłaszanych w kon-
tekście sytuacji miejscowej sceny. W sposób najbardziej wyraźny poja-
wia się on przy okazji Teatralnych Dni Szardży, które po entuzjastycznym 
przyjęciu w roku 1984 w kolejnych kilku latach starają się na wszelkie 
sposoby promować i ożywiać emiracki ruch teatralny. Największe jednak 
owoce wspólnych działań na rzecz stworzenia nowej jakości w miejsco-
wym teatrze przynosi początek lat dziewięćdziesiątych. Jednym z najważ-
niejszych elementów budowania nowej sceny lokalnej był oryginalny emi-
racki tekst dramatyczny. Jak można się spodziewać, w tak krótkiej tradycji, 
jaką ma dramaturgia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, pisarze nie 
mogli się nie odnieść do wcześniejszych dokonań na tym polu. Kontynuo-
wali i nieustannie poddawali modyfi kacjom problematykę, która pojawiła 
się już w początkach lat osiemdziesiątych.

Tematem nadrzędnym stało się szeroko pojmowane zagadnienie – czło-
wiek i społeczeństwo w dynamicznej przestrzeni współczesności. W tym 
kontekście dramaturdzy emiraccy nierzadko odchodzą od tematyki osa-
dzonej głęboko w miejscowych realiach, skłaniając się w stronę uniwersa-
lizmu. Podobnie jak w nurcie o charakterze ludowym, tu również pojawia 
się problematyka kondycji jednostki konfrontowanej z najbliższą grupą 
odniesienia i identyfi kacji. Wiele uwagi dramatopisarze poświęcają zagad-
nieniu władzy i odpowiedzialności. Niemało miejsca w sztukach omawia-
nego nurtu zajmuje „przeszłość” traktowana jako zarówno odniesienie do 
rozważań na temat tożsamości, jak i okres historyczny, który należy pod-
dać rzetelnej analizie.

Jednostka i wyzwania współczesności

Typowym zagadnieniem przedstawianym w różnych ujęciach jest kon-
frontacja jednostki z nieustannie zmieniającą się rzeczywistością szybko 
rozwijających się Emiratów. Ÿaml Slim w dramacie Al-Barğıl (Lufty 
wentylacyjne) pokazuje, jak istotna w dzisiejszych czasach jest elastycz-
ność oraz umiejętność szybkiego dostosowania się do panujących waruków 
ekonomicznych i społecznych. Akcja sztuki toczy się w początkach lat sie-
demdziesiątych, gdy kraj zaczął dynamicznie się rozwijać dzięki eksploata-
cji złóż ropy naftowej. Bohaterem jest Ibn Kğūr, który zajmuje się budową 
luftów wentylacyjnych w tradycyjnie konstruowanych domach. Jego pra-
ca polega na odpowiedniej regulacji cyrkulacji powietrza w zamkniętych 
pomieszczeniach i wymaga dużego doświadczenia oraz fachowej wiedzy. 
Interes Ibn Kğūra przeżywa jednak nagły kryzys, gdy na rynku pojawiają 
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się elektryczne wiatraki. W obliczu bankructwa bohater nie poddaje się 
i szybko zmienia profi l swojej działalności, stając się dystrybutorem wiatra-
ków, do których początkowo podchodził z dużym sceptycyzmem. Przesła-
nie sztuki jest bardzo wyraźne i mówi, że w dzisiejszej rzeczywistości, jeśli 
chcemy przetrwać, musimy dostosować się do otaczających nas warunków. 
W przeciwnym razie najprawdopodobniej czeka nas porażka.

Często w tej konfrontacji z codziennością pozostajemy zdani na samych 
siebie i musimy liczyć przede wszystkim na własne siły, jak pokazuje to 
Ÿaml Slim w dramacie Mla Allh al-˛ağğn (Bóg sprzyja hodowcy 
wielbłądów, 1993). Sztuka opowiada o młodych ludziach, którzy starają 
się, jak tylko potrafi ą, by zdobyć potrzebne środki materialne niezbędne 
do zawarcia związku małżeńskiego. W świecie, gdzie wszystko ewoluuje 
w błyskawicznym tempie, a o zysku decyduje zmienny bilans popytu i po-
darzy, trudno mówić o stabilizacji zawodowej. Jeszcze trudniej realizować 
własne marzenia, kiedy nie znajduje się oparcia w tym, co do niedawna 
było najsilniejszą i najtrwalszą wartością, czyli w rodzinie.

Nie zawsze konfrontacja ze współczesnością przebiega tak jak w przy-
padku bohatera sztuki Ÿamla Slima – Ibn Kğūra. Nierzadko nowoczes-
ność wdzierającą się w szybkim tempie bardzo trudno pogodzić z tradycyj-
nym światopoglądem i starymi przyzwyczajeniami, jak to obrazuje ‘Abd 
Allh al-Man‘ı w sztuce pt. Kawt Abū Mift˛ (Płaszcz Abu Miftaha). 
Dramat podejmuje zagadnienie przemian społecznych, jakie następowa-
ły w Emiratach tuż po rozpoczęciu eksploatacji złóż ropy naftowej. Na 
przykładzie losów tytułowego bohatera Abū Mift˛a – przyzwyczajone-
go i przywiązanego do starego, spokojnego stylu życia sprzed boomu go-
spodarczego – widzimy, w jak bolesny sposób szybkie zmiany odbiły się 
na psychice wielu Emiratczyków. Ostatecznie bohater kończy w ośrodku 
opiekuńczym, ale zanim to następuje, przechodzi upokarzającą przygodę 
z płaszczem, który w dramacie pełni ważną funkcję symboliczną. Nie na 
darmo Abū Mift˛ z namaszczeniem wyjmuje z szafy swój stary płaszcz. 
Dotyka materiału, z którego został wykonany, a następnie chowa go jak 
relikwię. Niedługo później, gdy drży z zimna i nie ma się czym osłonić od 
chłodu, zastanawia się, czy włożyć na siebie nowy importowany płaszcz. 
Przewiduje, że nie będzie się w nim czuł dobrze. Mówi: „Nie jesteśmy dla 
siebie stworzeni i nie pasujemy do siebie”150. Płaszcz staje się przyczyną 
groźnej choroby Abū Mift˛a, a wkrótce dochodzi do sytuacji, w której 
przypadłość, jaka dotknęła mężczyznę, może przerodzić się w epidemię 
zagrażającą wszystkim mieszkańcom kraju. Aby zapobiec nieszczęściu, 
władze wzywają na pomoc zachodnich specjalistów, którym ostatecznie 
udaje się zażegnać niebezpieczeństwo. Sztuka konfrontuje nowoczesność 
i tradycję, pokazując, jak trudno je z sobą pogodzić. Płaszcz nowoczesno-

150 ‘Abd Allh al-Man‘ı, Kawt Abū Mift˛ (Płaszcz Abu Miftaha), aš-Šriqa 1993, s. 17.
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ści, choć tak kuszący i modny, może stać się niebezpieczny, a wręcz zabój-
czy dla żyjącego do tej pory w zgodzie z tradycją społeczeństwa. Bezpo-
średnią ofi arą tego konfl iktu jest zaś konkretny człowiek, który mentalnie 
i duchowo nie nadąża za zmianami cywilizacyjnymi.

Refl eksja nad współczesnością przynosi bardzo ostry głos krytyki 
atakującej negatywne zjawiska społeczne, które nasilają się w ostatnich 
latach. Na pierwszy plan wysuwają się zaślepiające dążenia do zdobycia 
majątku, pozycji, kariery oraz władzy. Z tych wszystkich namiętności drwi 
Ÿaml Slim w komedii Buhlūl wa-al-wağh al-ǎhar (Błazen i inna twarz, 
1995). Bohaterem sztuki jest błazen ˘an÷alla, człowiek biedny, któremu 
z trudem udaje się zarobić na życie, wykorzystując swoje poczucie humoru 
oraz dowcip. Pod presją żony wchodzi w krąg ludzi bogatych i wpływo-
wych, ale równocześnie wplątuje się w poważne kłopoty, z których nie 
jest w stanie sam się wyrwać. Komedia pokazuje, że dążenie do realizacji 
zbyt wygórowanych pragnień i ambicji może słono kosztować. A cena za 
spełnione marzenia jest często bardzo wysoka.

Bezsens pogoni za realizacją własnych, często wygórowanych ambicji 
i wpadanie w wir ślepego konsumpcjonizmu to tematy dramatu Nğıego 
al-˘aya pt. Sūbir mrkit (Supermarket, 2002). Podobne kwestie porusza 
sztuka Ya˛da± ba‘da muntaßaf al-layl (Zdarzyło się po północy) Nağıba 
aš-Šmsıego i jak pisze sam autor we wstępie, opowiada ona o współczes-
nych Emiratach. Utwór podejmuje zagadnienie szybkich zmian społecz-
nych, które zostały wywołane dynamicznym rozwojem gospodarczym. 
Rozkwit nowych fi rm i wielkie kariery menedżerów okupione są często 
ciężką pracą. W natłoku niekończących się obowiązków, spotkań i wyjaz-
dów łatwo zatracić tradycyjnie ścisłe relacje z rodziną i krewnymi. Trudno 
pogodzić te dwa jakże wymagające światy. Niełatwo też znaleźć kompro-
mis pomiędzy zobowiązaniami małżeńskimi a strategicznym planem fi r-
my.

Krótka i kameralna sztuka aš-Šmsıego rozgrywa się w dwóch miej-
scach. Akcja pierwszego aktu toczy się w salonie bogatej willi A˛mada 
i Mūny. Drugi akt zaś przenosi nas do skromnego domku ich służących 
– S‘aıda i F†imy. Podział sztuki na dwie części nie jest przypadkowy. Au-
tor, zwracając uwagę na przestrzeń, w której rozgrywa się akcja, oddziela 
dwie rzeczywistości, dwa światy po to, by w fi nałowej scenie zestawić 
je z sobą i uwydatnić kwestię, która jest osią dramatu. Bo tak naprawdę 
aš-Šması w swojej sztuce stawia dwa pytania. Czym są pieniądze bez 
rodziny? I drugie: Czym jest rodzina bez pieniędzy? Mimo że analizuje 
te zagadnienia w konkretnym emirackim kontekście, to mają one przecież 
wymiar uniwersalny.

Ze wszystkich bohaterów jako pierwszą poznajemy Mūnę, gdy póź-
nym wieczorem krząta się po salonie, nie mogąc znaleźć sobie miejsca. 
To dzień jej urodzin i niecierpliwie czeka, kiedy wreszcie wróci jej mąż, 
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by wspólnie świętować uroczystość. Ma nadzieję, że A˛mad szykuje ja-
kąś niespodziankę i dlatego tak się spóźnia. Przypomina sobie co prawda, 
że właśnie dzisiaj jego fi rma podpisuje lukratywny kontrakt, ale ufa, że 
w tak ważnym dniu to ona będzie dla męża najważniejsza. Pełna nadziei 
odbiera nieustannie dzwoniący telefon, ale za każdym razem okazuje się, 
że to kolejny znajomy, który chce złożyć Mūnie najlepsze życzenia. O jej 
urodzinach pamiętają nawet współpracownicy A˛mada, których ona led-
wie pamięta. Wśród ciągłych życzeń i ciepłych słów brakuje jej tylko tych 
dla niej najważniejszych, wypowiadanych przez męża. Gdy A˛mad wresz-
cie się zjawia, przeprasza żonę, że zapomniał o jej święcie. Jak można 
się spodziewać, cała sytuacja wywołuje kłótnię, podczas której Mūna za-
rzuca mężowi, że zupełnie nie ma dla niej czasu i tylko zbywa ją drogimi 
prezentami, które dla niej nic nie znaczą. Co więcej, stwierdza, że takie 
życie nie ma dla niej dłużej sensu i jeśli A˛mad nie zacznie jej inaczej 
traktować, to będzie zmuszona podjąć ostateczne kroki. Zaś jako przykład 
i wzór małżeństwa stawia mu parę pracujących u nich Sa‘ıda oraz F†imę, 
którzy zawsze mają dla siebie czas. Zmęczony A˛mad początkowo pró-
buje pojednawczo załagodzić spór. Ma jeszcze trochę dodatkowej pracy, 
którą musi przygotować na jutro i chce ją jak najszybciej skończyć. Jednak 
Mūna nie daje się zbyć zapewnieniami o gorącej miłości męża ani obiet-
nicami wspólnych wakacji w Europie. Gdy kłótnia osiąga w końcu punkt 
kulminacyjny i Mūna z wyrzutem mówi, że zazdrości służącym ich szczęś-
liwego małżeństwa, A˛mad zapowiada, że wkrótce sama się przekona, jak 
naprawdę wygląda sielanka Sa‘ıda i F†imy.

Drugi akt sztuki przenosi jej akcję do ubogiego domku służących. 
W małym pokoju otwartym na podwórze, przylegającym do willi boga-
tych chlebodawców, F†ima przygotowuje śniadanie dla męża, który za 
chwilę wróci z meczetu po porannej modlitwie. Podśpiewując, wynosi 
tacę z posiłkiem na podwórze i stawia ją na ziemi. Nagle jej wzrok pada 
na mały woreczek, który leży przy murze okalającym podwórko. Chwilę 
zastanawia się, cóż to może być. Następnie podchodzi do tajemniczego 
przedmiotu i podnosi go. Wyobraźnia zaczyna podpowiadać jej, że być 
może jest to dar z nieba, skarb, który zesłał im sam Bóg, widząc ich biedę. 
Ostrożnie, z drżącym sercem otwiera woreczek i przekonuje się, że w środ-
ku rzeczywiście znajdują się złote monety. Z trudem opanowuje emocje 
i nie może doczekać się, kiedy wróci Sa‘ıd, by poinformować go o cudow-
nym odkryciu. Gdy mąż wreszcie pojawia się na podwórzu, zaskakuje go 
nieco nienaturalnie dobry humor F†imy. Po chwili kokieteryjnych uwag 
pod adresem męża opowiada mu w końcu o zdarzeniu, jakie miało miejsce 
tuż przed jego przyjściem. Sa‘ıd początkowo nie chce wierzyć jej słowom 
i żartuje z niej, mówiąc, że na pewno mylą jej się sny z jawą. Dopiero gdy 
F†ima pokazuje woreczek, mąż ze zdumieniem dotyka go, by upewnić 
się, czy w istocie jest prawdziwy. Euforia Sa‘ıda trwa bardzo krótko. Szyb-
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ko wyjmuje z woreczka złote monety i liczy je. Okazuje się, że jest ich 
dziewięćdziesiąt dziewięć. Ku wielkiemu zdziwieniu żony pyta, gdzie jest 
setna moneta, która z pewnością również była w woreczku. F†ima zaklina 
się na wszystkie świętości, przysięgając, że monet w ogóle nie ruszała, 
cóż dopiero mówić o ich wyjmowaniu lub chowaniu. Jej mąż jednak upie-
ra się, że na pewno gdzieś podziała brakującą monetę, i prosi F†imę, by 
przypomniała sobie, co zrobiła ze zgubą. Zarzuty Sa‘ıda prowokują strasz-
ną kłótnię, w trakcie której dochodzi między małżonkami do rękoczynów. 
Rozwścieczony Sa‘ıd zapowiada, że odeśle żonę wraz z dzieckiem na wieś 
do teściów, by tam nabrała rozumu. Jakby tego było jeszcze mało, gro-
zi rozwodem. Całemu zdarzeniu towarzyszą głośne krzyki obojga i płacz 
F†imy, która przed wyjazdem do rodziny domaga się połowy znalezione-
go skarbu. Scysja małżonków zostaje nagle przerwana, gdy do ich pokoju 
ktoś zaczyna pukać. Okazuje się, że to A˛mad. Przeprasza, że nachodzi ich 
o tak wczesnej porze, ale wczoraj wieczorem po małej sprzeczce, przez 
okno willi, które wychodzi na ich podwórze, Mūna wyrzuciła woreczek 
z monetami. Dlatego też przychodzi, aby go zabrać. Słowa A˛mada wy-
wołują najpierw konsternację, po chwili zaś F†ima, prosząc męża o prze-
kazanie woreczka właścicielowi, przyznaje, że rzeczywiście rano znalazła 
go przypadkiem i zamierzała później odnieść do willi. A˛mad informuje 
służących, że w środku znajduje się dziewięćdziesiąt dziewięć monet, na-
tomiast setną, która zawieruszyła się w salonie, przyniósł z sobą, by w ten 
sposób podziękować im za lojalność.

Wszystkie cztery postacie występujące w sztuce dają nam możli-
wość spojrzenia na kwestię majątku i szczęścia, która jest osią tekstu 
aš-Šmsıego, z nieco innego punktu widzenia. Każda z nich jest przy tym 
wystarczająco wyrazista i prawdziwa, by przekonać do siebie odbiorców 
dramatu.

Mūna, która sama pochodzi z zamożnej rodziny, pewnie nigdy nie od-
czuła braku pieniędzy. Obecnie zaś, żyjąc u boku świetnie zarabiającego 
A˛mada, zupełnie nie musi się nimi przejmować. Mieszka w cudownej wil-
li, ma służbę, a każde wakacje spędza na zagranicznych wycieczkach. Na 
pierwszy rzut oka niczego Mūnie nie potrzeba i wiedzie szczęśliwe życie. 
Jednakże w tym wszystkim brakuje jej jednej, według niej najważniejszej 
rzeczy, jaką jest uczucie. Sama wielokrotnie, na różne sposoby powtarza: 
„Jaka jest korzyść z majątku, który kradnie nam uczucia?…”151. Docenia 
ciężką pracę męża i podziwia go za to, co osiągnął, ale krytykuje jego system 
wartości. Mówi: „Nie zapominaj, że życie to nie tylko pieniądze i handel”152.

Mūna wśród priorytetów męża nie znajduje miejsca dla siebie. Skłon-
na jest mu wybaczyć to, że zapomniał o jej urodzinach, że nie pamięta 

151 Nağıb aš-Šmsı, Ya˛da± ba‘da…, s. 11.
152 Ibid., s. 21.
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o ich rocznicy ślubu, ale najboleśniejsza jest dla niej świadomość, iż nawet 
w domu A˛mad woli oddawać się pracy, niż spędzić kilka chwil u jej boku. 
Kiedy czekając na męża, słyszy dobiegający z przylegającego do willi dom-
ku służących radosny śmiech, dochodzi do przekonania, że to właśnie oni, 
biedni i zdani na łaskę swych pracodawców ludzie są najszczęśliwsi na 
świecie, gdyż źródłem ich szczęścia nie są ulotne pieniądze, lecz fakt, że 
się kochają i mogą tę miłość dzielić wspólnie. Pogrążona w myślach mówi 
sama do siebie: „Biedni, którzy mają wszystko, i bogaci pozbawieni nawet 
prawa do szczęścia…”153.

A˛madowi można by wiele zarzucić, ale nie można powiedzieć, że nie 
kocha swojej żony. Bez wątpienia jest pracoholikiem, ale trzeba zrozumieć 
mechanizmy, które uczyniły go takim człowiekiem. Od dziecka po mło-
dzieńcze lata żył bez ojca w biednej rodzinie, będąc zdanym całkowicie na 
pomoc socjalną państwa. To, co osiągnął, zawdzięcza wyłącznie przychyl-
nemu losowi oraz własnej pracy. Wyraźnie widać, że styl obecnego życia 
jest kompensacją ubogiego dzieciństwa. A˛mad ani na chwilę nie chce odry-
wać się od pracy, bo nawet na chwilę nie chciałby stracić tego wszystkiego, 
co udało mu się zdobyć. Rzeczywiście w systemie jego wartości pieniądz 
odgrywa kluczową rolę. Do Mūny mówi: „Kochanie, pieniądze są nerwem 
życia…”154. O ich znaczeniu przekonał się na własnym przykładzie i trudno 
się dziwić, że traktuje je ze szczególnym szacunkiem. Mimo to nie zapomi-
na, że Mūna była i jest dla niego ogromnym wsparciem. To w dużej mierze 
dzięki niej zrobił tak znaczącą karierę. Powtarza żonie: „Cierpiałem biedę, 
zmagałem się z nią i zdołałem ją pokonać. (Całuje Mūnę w czoło). Na ca-
łym świecie nie znalazłbym drugiej takiej żony jak ty. Naprawdę doceniam 
twoje poświęcenie. Stałem się teraz jednym z największych przedsiębior-
ców w mieście dzięki twojej cierpliwości i temu, że byłaś przy mnie”155.

A˛mad nienawidzi biedy. Pewnie dlatego, że przypomina mu ona jego 
własne smutne dzieciństwo. Dlatego też, gdy słyszy od żony, że ich ubodzy 
służący są od nich szczęśliwsi, bo posiadają największy skarb, jakim jest 
miłość, postanawia udowodnić jej, jak w konfrontacji z pieniądzem prze-
grywać mogą nawet te najwspanialsze duchowe wartości.

Trudno na początku przypuszczać, że fortel A˛mada zdoła zburzyć spo-
kój i sielankę, w jakiej żyją Sa‘aıd i F†ima. Ona jest prostą dziewczyną ze 
wsi, która porzuciła naukę w szkole i zgodziła się przenieść do miasta, by 
żyć u boku męża. Całą swoją przyszłość związała z ich małżeństwem i, jak 
sama mówi, cierpliwie znosiła biedę. Ani razu nie wspomina o szczęściu, 
jakiego doświadcza, żyjąc z Sa‘ıdem. Skupiona na swoich obowiązkach 
stara się raczej pokornie akceptować to, co przyniósł jej los. Dopiero pie-

153 Ibid., s. 12.
154 Ibid., s. 11.
155 Ibid., s. 19.
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niądze, które przypadkowo znajduje, budzą w niej euforię i pragnienia. 
Mówi: „Wreszcie będę miała nowe ubrania… pójdę do salonu fryzjerskie-
go jak inne kobiety… (…) Tak… wreszcie spełnią się nasze marzenia”156. 
Nie potrafi  zrozumieć, że mąż jej nie wierzy, gdy ona z całkowitą ufnością 
oddaje mu znaleziony skarb. Jeszcze bardziej rani jej uczucia fakt, że pod-
czas kłótni Sa‘ıd po raz pierwszy podnosi na nią rękę i grozi rozwodem. 
Pieniądze, które miały być spełnieniem marzeń, w ciągu kilku chwil stają 
się źródłem nieszczęścia. Gdy słyszy, że A˛mad przychodzi po wyrzucony 
woreczek, tylko na moment się waha. Po czym z ulgą pozbywa się pienię-
dzy, które okazały się przekleństwem.

Sa‘ıd podobnie jak jego żona w znalezionym skarbie widzi szansę na 
zmianę swojego dotychczasowego życia. Nie może uwierzyć jednak, że 
w woreczku było rzeczywiście tylko dziewięćdziesiąt dziewięć monet. Nie 
ufa F†imie i daje się ponieść najpierw zachłanności, a potem gniewowi. 
Co ciekawe, każde z nich zaślepione chęcią łatwego zysku w ogóle nie 
bierze pod uwagę tego, że pieniądze mogą należeć do ich chlebodawców. 
To właśnie pieniądze są tym elementem, który polaryzuje postawy. Wobec 
siły, a raczej możliwości, jakie dają, niewiele znaczy ich miłość i dotych-
czasowe wspólne życie.

Nie bez znaczenia jest kompozycja przestrzeni dramatu, w której au-
tor umiejscawia wydarzenia. Wyznaczenie dwóch kontrastujących z sobą 
miejsc, z których każde utożsamiane jest z określoną rzeczywistością oraz 
wartościami, wzmacnia przekonanie o ich nieprzenikalności. Za tym po-
działem idzie także formalna separacja tekstu na dwa akty. Jednakże ta 
początkowo wyraźnie widoczna linia podziału zupełnie zaciera się pod ko-
niec dramatu. Ostatecznie granice między jasno zdefi niowanymi pojęciami 
stają się płynne, sprawiając, że zaczynają się one przenikać wzajemnie tak, 
iż trudno je od siebie oddzielić.

Sztuka aš-Šmsıego z pewnością nie jest moralitetem. Daleka też jest 
od dawania jednoznacznych odpowiedzi na pytania, na które sami musimy 
sobie odpowiedzieć. Jej wartość polega na tym, że bardzo zręcznie poka-
zuje aktualny i uniwersalny problem przez pryzmat młodego społeczeń-
stwa emirackiego.

Konfrontacja z twardymi realiami ekonomii to temat sztuki Slima 
al-˘atwıego pt. Tarnımat al-˛ulm al-ǎhır (Hymn ku czci ostatniego ma-
rzenia, 1992). Dramat opowiada o grupie młodych aktorów, którzy chcą 
założyć ambitny i poważny teatr będący przeciwwagą dla konsumpcyjnej 
rozrywki zalewającej kraj. Niestety, ich marzenia rozbijają się o gorzką 
rzeczywistość. Właściciel budynku, w którym spotykają się młodzi artyści, 
Abū Ša‘ln nie chce inwestować pieniędzy w dający minimalne profi ty 
interes. Postanawia wynająć lokal lub przerobić go na kawiarnię, sklep 

156 Ibid., s. 37.
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albo nawet warsztat samochodowy. Autor przeciwstawia zapał młodych 
aktorów twardym prawom ekonomii. W konsekwencji rysuje przygnębia-
jący obraz sztuki, która bez odpowiedniego wsparcia skazana jest w zato-
pionym w konsumpcjonizmie świecie na marginalizację.

Podobną problematykę podejmuje ten sam pisarz w dramacie ∏unūn 
al-bašar (Ludzkie szaleństwo, 1995). Slim al-˘atwı pyta o miejsce ar-
tysty we współczesnym świecie, w którym często wartości określa ekono-
mia, a nie wyższe idee. Bohater sztuki ‘◊šūr jest uznanym i cieszącym się 
popularnością artystą malarzem. Mimo że posiada liczne koneksje z wy-
soko postawionymi osobami w kraju, ze względów materialnych nie jest 
w stanie zapewnić chorej córce odpowiedniej opieki medycznej i zmuszo-
ny jest do zaciągnięcia kredytu. Gdy to nie starcza, aby zdobyć potrzeb-
ne środki fi nansowe, rezygnuje ze swoich sztywnych zasad artystycznych 
i idzie na ustępstwa, które przynoszą mu materialne zyski. Jego postawa 
kontrastuje wyraźnie z zachowaniem żony. Kobieta uwielbia zapach bogac-
twa i powierzchowny blichtr współczesności. Nadzieją na odbudowanie 
prawdziwych wartości i bezkompromisowej postawy jest córka artysty, 
która po powrocie do zdrowia przejmuje fi lozofi ę życiową ojca. Dramat 
‘◊šūra to nieodwołalna konieczność dokonania wyboru pomiędzy włas-
nymi zasadami a potrzebą chwili. W tym kontekście al-˘atwı zdaje się 
mówić, że gdy idzie o najwyższe wartości, nasze zasady tracą na znacze-
niu. Z drugiej strony pokazuje też, jak nisko ceniona i niezrozumiana jest 
prawdziwie oryginalna sztuka.

Swoisty tryumf cnoty nad niskimi pobudkami staje się udziałem 
Mas‘ūda, bohatera sztuki A˛lm Mas‘ūd (Marzenia Masuda, 1995) Slima 
al-˘atwıego. Tytułowa postać dramatu pracuje jako chłopak na posyłki 
w teatrze. Marzy o tym, by zostać aktorem, poślubić Ȟazīnę oraz popra-
wić swój status materialny i społeczny. W ten sposób może zdobyć uznanie 
w oczach rodziny i pretendować do prawa dziedziczenia po ojcu. Bohater 
dramatu jest biedny i nieustannie myśli o zmianie własnego życia, ale nie 
chce uciekać się do nieprawości, by osiągnąć swoje cele. Utrzymuje dobre 
i przyjacielskie relacje ze wszystkimi. Jeden z aktorów, Mubrak, patrząc na 
sytuację Mas‘ūda, mówi: „Życie jest słodkie, ale on nigdy nie poznał jego 
smaku”157. Los bohatera sztuki al-˘atwıego odmienia się jednak w ostat-
niej scenie, gdy Mas‘ūd ma okazję zastąpić jednego z aktorów w trakcie 
przedstawienia. Wcześniej znajduje także dokumenty, które wskazują jed-
noznacznie, że ojciec zapisał mu cały spadek. Obraz biednego i skromnego 
chłopaka, który mimo życiowych przeszkód nie szuka drogi na skróty, jest 
niezwykle ujmujący w kontekście obecnego współzawodnictwa i walki za 
pomocą wszelkich możliwych sposobów. Autor przeciwstawia się powie-
dzeniu, że cel uświęca środki. W przypadku głównego bohatera cel zostaje 

157 Slim al-˘atwı, A˛lm Mas‘ūd (Marzenia Masuda), aš-Šriqa 1995, s. 61.
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osiągnięty, ponieważ środki, jakimi posługuje się Mas‘ūd, są czyste. Nagro-
dą za jego postawę jest szansa spełnienia marzeń i odmiany losu.

Zachętą do wyjścia poza rutynę codzienności i nieco innego spoj-
rzenia na życie jest utwór A˛mada Ršida €nıego zatytułowany Qafß 
Mada∞ašqar (Klatka Madagaskar, 1996). Sztuka opowiada o trzech zna-
jomych, którzy spotykają się codziennie w kawiarni, gdzie słuchają prze-
dziwnych opowieści swojego przyjaciela Abū ∏sima. Kiedy mężczyzna 
nagle znika, zaczynają odczuwać, że w ich życiu coś się zmienia. Odkry-
wają, że bajkowe obrazy, jakie w swoich opowieściach malował w ich wy-
obraźni Abū ∏sim, wyzwoliły w nich pragnienie innego spojrzenia na 
świat. Uświadamiają sobie, że dzięki temu zapomnieli o swoich codzien-
nych kłopotach i zmartwieniach, które często są tylko wyolbrzymianymi 
problemami. Abū ∏sim snujący opowieści przypominające Baśnie z ty-
siąca i jednej nocy to symbol wyzwolenia z klatki codziennej szarości.

Zdecydowana większość utworów emirackich dramaturgów osadzona 
jest w codzienności, która w ich ujęciu daleka jest od baśni. Relacje po-
między małżonkami we współczesnych realiach obrazuje Bsima Yūnis 
w sztuce Duman (Lalki, 2005). Małoobsadowa jednoaktówka opowia-
da o młodym małżeństwie ‘Isy i Amīny. On jest pracownikiem jednego 
z państwowych urzędów, niezbyt zaradnym, ale sprawiającym wrażenie 
zupełnie usatysfakcjonowanego swoją pozycją zawodową. Ona to dziew-
czyna z biednej rodziny, cicha, skromna i niezwracająca na siebie uwagi. 
Po wyjściu za mąż „odkrywa” świat i szybko dochodzi do przekonania, że 
pieniądze są jedną z największych wartości w życiu.

Amına całe dnie spędza ze swoimi kuzynkami, żonami bogatych przed-
siębiorców albo dyrektorów państwowych urzędów. Pochłonięta niekoń-
czącymi się spotkaniami, przyjęciami i weselami zupełnie nie ma czasu na 
prowadzenie domu ani nawet zwyczajne bycie ze swoim mężem. Widząc, 
jak bardzo pod względem ekonomicznym jej życie różni się od życia krew-
nych i przyjaciółek, robi wszystko, by wymknąć się z domu. Kiedy przez 
przypadek napotyka męża, drwi z niego i jego nieudolności. Podczas ostat-
niej rozmowy z ‘ˆsą, gdy ten pyta, co się z nią dzieje i dlaczego zachowuje 
się jak wariatka, Amına odpowiada: „Tak, jestem wariatką, ponieważ ci 
zaufałam i wyszłam za ciebie. Jestem wariatką, bo przez dziesięć lat znosi-
łam ciebie na próżno, łudząc się nadzieją”158.

Amına jest częścią rzeczywistości, której nie chce zaakceptować i od 
której ucieka‘Isà. Miejscem tej mentalnej ucieczki jest wykreowany przez 
jego wyobraźnię, nierealny, oniryczny świat, w którym znajduje kobietę 
idealną, postać całkowicie spełniającą jego oczekiwania – lalkę dokładnie 
przypominającą Amınę. To z nią zaczyna nagle rozmawiać po tym, jak ani 
jego groźby zapowiadające rozwód, ani wspomnienia żarliwej miłości, ani 

158 Bāsima Yūnis, Āir layla bārida; Duman; ∑ā s. 72.
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też wyrzuty przypominające, że na ślub zaciągnął znaczną pożyczkę, nie 
robią na małżonce żadnego wrażenia. Lalka, projekcja pragnień ‘Isy, staje 
się jego najbliższą towarzyszką. Po kłótni z Amıną, spoglądając na lalkę, 
mówi: „Chcę marzyć o piękniejszym jutrze, milcząca kusicielko… Jakże 
pragnąłbym mieć taką kobietę jak ty… słuchałaby mnie i otwierała usta 
tylko po to, by szeptać słowa miłości. Czy pokochałabyś mnie, gdybyś nie 
była lalką?”159.

Przemęczony, po dniu pracy i małżeńskiej sprzeczce zapada w sen i sły-
szy nagle, jak lalka zwraca się do niego, mówiąc: „‘ˆsà… mój wybawco, 
czy pozwolisz, by świt rozproszył marzenia i skradł naszą radość?”160. 
Zupełnie zaskoczony tymi słowami ‘ˆsà nie wie, czy śni, czy ma tylko 
przywidzenia. Lalka ma wygląd Amıny, ale różni się od jego małżonki. 
W przeciwieństwie do niej jest czuła, ciepła i troskliwa. Podczas długiej 
rozmowy, jaką prowadzą z sobą, ‘ˆsà odkrywa, że lalka jest ziszczeniem 
jego najskrytszych marzeń, jest zaprzeczeniem tak bardzo mu obcej żony. 
Ten idealny obraz wzbudza nieco jego niepokój; gdy mężczyzna pyta, czy 
nie stanie się ona kiedyś taka jak Amına, słyszy: „Ależ ja nie jestem Amıną, 
lecz panną młodą161 z twych marzeń, która zasypia przy tobie, słuchając 
w ciszy nocy twojego oddechu, i z pragnieniem kochanki liczy chwile spę-
dzone z tobą”162. Wówczas ‘ˆsà zdaje sobie sprawę, że to wszystko jest tak 
naprawdę złudzeniem, że w istocie ma do wyboru zaakceptowanie trud-
nej rzeczywistości lub oszukiwanie siebie. Ostatecznie pozostaje zupełnie 
sam, błagając o to, by nie pozostawiano go w tej zabójczej samotności.

Sztuka na przykładzie pobieżnie zarysowanego konfl iktu małżeńskiego 
pokazuje o wiele szerszy problem. Oto widzimy, jak w społeczeństwie, 
w którym zachodzą szybkie ekonomiczne przemiany, łatwo o napięcia 
rodzące się w wyniku konfrontacji potrzeb duchowych z materialnymi. 
Mimo że tak naprawdę Bsima Yūnis nie pozwala nam bliżej poznać oso-
bowości Amıny i trudno jest jednoznacznie oceniać bohaterkę sztuki, to 
jawi się ona przede wszystkim jako postać nieco zagubiona. Jej całe życie 
wypełniają ciągłe spotkania i uroczystości, którymi – jak można sądzić – 
zagłusza swoje nierozwiązane problemy. Fakt, że nie doczekała się dziec-
ka, potęguje w niej frustrację, którą wyrzuca z siebie podczas rozmów 
z mężem. Jednakże nie można stwierdzić arbitralnie, że to Amına jest źród-
łem konfl iktu. Podobnie trudno winić ‘ˆsę za to, że na wzór wielu swoich 
kolegów nie walczy o karierę, pozycję czy pieniądze. Zarówno on, jak 
i jego żona nie dają sobie rady z rzeczywistością, w której przyszło im żyć. 
Najsmutniejsze w ostatecznym rozrachunku jest to, że obydwoje, szukając 

159 Ibid., s. 79.
160 Ibid., s. 80.
161 W oryginale pojawia się tu słowo ‘arūsa – w języku arabskim może ono oznaczać 

pannę młodą lub lalkę, kukłę.
162 Bāsima Yūnis, Āir layla bārida..., s. 82.
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miłości i szczęścia, pozostają samotni, kompensując swą izolację ulotnymi 
onirycznymi wizjami lub hałasem towarzyskich spotkań.

Rozbicie rodziny, zaślepienie pieniędzmi oraz szukanie sensu istnie-
nia w dzisiejszym świecie to tylko niektóre z tematów, jakie podejmuje 
Mu˛ammad Sa‘ıd a∂-∆an˛nı w dramacie Y layl m a†walak (O nocy, 
jakże się dłużysz).

W opinii ⁄fi ra ∏allūda „sztuka jest spojrzeniem na ludzkie wyobra-
żenia pełne niekończących się dwuznaczności oraz próbą zagłębienia się 
w najciemniejsze zakamarki osobowości, która poprzez konkretne dzia-
łania obnaża swój strach, zwątpienie, nadzieję i samotność”163. Utwór 
a∂-∆an˛nıego to przede wszystkim dramat o człowieku zaplątanym 
w rzeczywistość, uwikłanym w konkretne sytuacje życiowe, który musi 
skonfrontować się z innymi i określać samego siebie. Autor przedstawia 
szerokie spektrum postaw bohaterów, kreśląc możliwie najpełniejszy 
obraz jednostki postawionej w sytuacji granicznej, wymagającej zdefi nio-
wania własnych wartości i miejsca w świecie. Równocześnie sztuka jest 
przejaskrawioną wizją współczesności, w mrokach której łatwo mylą się 
sensy i mieszają znaczenia. Granice pomiędzy wartościami stają się niewy-
raźne, a błądzący po omacku człowiek bez stabilnych odniesień z trudem 
znajduje jakiekolwiek wsparcie. ‘Abd Allh ‘Abd al-Qdir pisze, że utwór 
a∂-∆an˛nıego, „wychodząc z ram realności, wprowadza nas w labirynt 
symboli, które opisują człowieka i jego relacje z innymi”164. W istocie 
bardzo ważnym wymiarem dramatu jest jego symboliczny przekaz pod-
kreślający wymowę sztuki. Utwór przepełniony jest znakami, które ściśle 
z sobą powiązane tworzą sieć interpretacyjnych sugestii. Sam autor zaś 
w wywiadzie udzielonym na łamach pisma „Kawlıs” określił sztukę jako 
„dramat społeczny skupiony wokół zagadnień współczesności oraz prob-
lemu rozpadu rodziny”165.

Postacią kluczową w utworze jest Ojciec. ‘Abd Allh ‘Abd al-Qdir 
nazywa tę osobę „obiektywnym punktem odniesienia dla wszystkich 
bohaterów”166. Ojciec jako głowa rodziny zajmuje tu niejako centralną po-
zycję. Jego zachowanie i postawa determinują w sposób wyraźny stosunki 
panujące pomiędzy pozostałymi bohaterami. Postać ta uosabia cechy czło-
wieka, który zupełnie zatracił się w ślepej gonitwie za realizacją własnych 
interesów. Możemy powiedzieć za ⁄fi rem ∏allūdem, że „jest on osobą, 
która wyzbyła się wszelkich cech człowieczeństwa, poddając się własnym 

163 ⁄fi r ∏allūd, ˘u÷ū÷ masra˛ mubdi‘ (Bogactwo teatru kreatywnego), aš-Šriqa 2003, 
s. 72.

164 ‘Abd Allh ‘Abd al-Qdir, Y layl m a†walak naßß qbil li-l-ğadal (O nocy, jakże się 
dłużysz. Dramat dyskusyjny), „Al-Bayn”, nr 70, 13.05.2001, s. 6.

165 Mu˛ammad Sa‘ıd ‘a∂-∆an˛nı, za: Rim al-‰ußayn, Liq’ ma‘ mas’ūl (Spotkanie 
z osobą odpowiedzialną), „Kawlıs”, nr 6, 2001, s. 6.

166 Ibid.
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pragnieniom i namiętnościom”167. Jednakże ta ogólna charakterystyka, 
choć trafna, nie ujmuje tego, co bardzo istotne, a mianowicie konkretnej 
motywacji działania. Ojciec, jak wnioskujemy z jego licznych wypowie-
dzi, jest przede wszystkim osobą, która ucieka, i ten stan permanentnej 
ucieczki najlepiej określa osobowość tego bohatera. Nieustanny bieg bez 
chwili oddechu nie daje mu możliwości na spokojne spojrzenie na otacza-
jącą go rzeczywistość oraz refl eksję nad nią. Ojciec wie o tym doskonale 
i wcale nie chce zmieniać tego stanu. Do gonitwy zmusza strach symboli-
zowany w tekście przez złowrogie szczekanie psów. Strach bohatera to lęk 
przed sobą samym oraz prawdą o świecie, w którym żyje. Słysząc zbliża-
jące się w ciemności zwierzęta, Ojciec mówi:

Ojciec: Znów to przeklęte szczekanie. Czegóż chcą ode mnie te psy.
Syn: Czyż to nie ty sam je sprowadziłeś?
Ojciec: Nie, to ci, którzy przyszli z tobą… oni wiedzą, że boję się psów.
Syn: Boisz się psów… nigdy tego nie zauważyłem.
Ojciec: Strach wisi nade mną… tak… ale on jest też najlepszym lekarstwem dla takich 
jak ja, którzy ugasili w sobie ogień miłości168.

Ujadanie zwierząt oznaczać może także głos zagłuszanego sumienia, 
od którego chce za wszelką cenę uciec Ojciec. Ma on tego pełną świado-
mość, ale albo nie chce, albo nie ma w sobie wystarczająco siły, by zmie-
nić własne życie i szczerze spojrzeć na samego siebie. Jego osobowość 
charakteryzują stosunek do żony, syna oraz pracy. W kontaktach z mał-
żonką jest bardzo oschły, a wręcz niemiły. Sposób, w jaki traktuje żonę, 
najlepiej jest widoczny podczas ich rozmowy w sypialni. Miejsce, które 
uosabia intymną atmosferę i bliskość małżonków, staje się sceną ich przed-
ostatniego spotkania. Wspomnienia żony i jej refl eksje na temat miłości 
Ojciec sarkastycznie komentuje: „Pięknie, wspaniała poezja… tylko że 
ja przyzwyczaiłem się już do tej melodii i nie rozróżniam, czy słyszę ją 
w snach, czy na jawie”169. Kiedy kobieta wyrzuca mu, że zupełnie ina-
czej wyobrażała sobie małżeńskie życie, słyszy w odpowiedzi: „Dlaczego 
więc nie odejdziesz?”170. Niezbyt wielkie wrażenie robi na nim fakt, że 
przed rozstaniem małżonka obnaża wszystkie jego oszustwa oraz potajem-
ny związek z inną kobietą. Ojciec traktuje ją z góry i bez ogródek mówi: 
„Jesteś moją żoną i winna mi jesteś posłuszeństwo”171. W jego stosunku 
do żony nie ma mowy o miłości, zrozumieniu, wzajemnym zaufaniu i sza-
cunku. Uważa ją za swoją własność i skoro już jest, to chce, żeby była mu 
bezgranicznie posłuszna. W podobny sposób Ojciec traktuje Syna. Próżno 

167 Por. ⁄fi r ∏allūd, ˘u÷ū÷ al-masra˛…, s. 73.
168 Mu˛ammad Sa‘ıd a∂-∆an˛nı, Yā layl…
169 Ibid.
170 Ibid.
171 Ibid.
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w ich kontaktach szukać jakiegokolwiek uczucia, intymności czy ciepła. 
Syn właściwie komplikuje mu wszystkie sprawy, gdyż jest niepotrzebnym 
kłopotem. Poza tym Ojciec wprost oskarża chłopaka o próbę wyłudzenia 
od niego pieniędzy, mówiąc: „Wymyślasz ciągle nowe sztuczki, żeby tyl-
ko zdobyć mój majątek”172. Co więcej, główny bohater zapomina nawet 
imienia swojego dziecka, tłumacząc się: „Imiona zbytnio obciążają moją 
pamięć”173. Jedynym momentem, gdy na chwilę zdaje sobie sprawę z wagi 
związku, jaki łączy go z chłopakiem, jest sytuacja, kiedy Syn połyka nar-
kotyk i wkrótce upada, tracąc świadomość. W tym krytycznym momencie 
następuje w Ojcu przebudzenie jego rodzicielskich uczuć. Patrząc na le-
żącego na podłodze Syna, mówi: „Obawiałem się tego, że… tchórzostwo 
popchnie mnie do zabicia własnego dziecka. (…) Jeśli naprawdę twoje 
ciało złożą w ziemi, to odbiorę sobie życie”174.

Podobnie jak w przypadku relacji z żoną Ojciec ma świadomość, że 
jego kontakt z chłopakiem nie jest właściwy. Jednakże mężczyzna nie chce 
podjąć się próby szczerej i konsekwentnej konfrontacji z rzeczywistością. 
Ucieka od rodzinnych problemów. Tchórzy wobec konfl iktów, których 
rozwiązanie wymaga od niego wysiłku wyznania prawdy o sobie i relacji 
z najbliższymi. Gdy tylko niebezpieczeństwo utraty zdrowia przez Syna 
zostaje zażegnane, mężczyzna szybko wraca do swojej dawnej postawy 
i zupełnie nie zmienia zachowania, jakby cała sytuacja nie pozostawiła 
w nim żadnego widocznego śladu. W podejściu do Syna uwidacznia się 
przede wszystkim jego pozycja dominacji. Poprzez swoje wypowiedzi 
oraz zachowanie Ojciec manifestuje chęć całkowitego podporządkowania 
sobie dziecka. Podobnie układają się także jego relacje ze Stryjem. Głów-
ny bohater dramatu jawi się również jako sprytny i zręcznie dobierający 
środki biznesmen. Potajemnie załatwia swoje ciemne interesy i nierzadko 
ucieka się do fałszerstw oraz oszustw. Woli przy tym współpracować z ob-
cokrajowcami, bo – jak twierdzi – jego rodacy są zbyt zachłanni. Handlu-
je narkotykami, sprzedaje marnej jakości produkty i wyznaje fi lozofi ę, że 
„rynek przyjmie wszystko”175.

Postać bohatera sztuki i jego postawa są wyraźnie skontrastowane 
z wyższymi wartościami, jakie uosabia ojcostwo. Symbol opiekuńczości 
oraz wsparcia zostaje zestawiony z osobowością będącą całkowitym za-
przeczeniem tych cech.

W postawach pozostałych bohaterów, a przede wszystkim Matki oraz 
Syna, zauważamy dopełnienie rysów charakterystyki osób rozczarowa-
nych rzeczywistością i zagubionych w otaczającym ich świecie. Każde 
z nich, żyjąc w cieniu Ojca, nie jest w stanie samodzielnie pokierować 

172 Ibid.
173 Ibid.
174 Ibid.
175 Ibid.
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własnym życiem. Ich wypowiedzi są przepełnione goryczą oraz lękiem 
wywołanym poczuciem braku sensu istnienia. Rzeczywistość, w której się 
obracają, spowita jest mrokami niekończącej się nocy. Po omacku szukają 
nie tylko właściwej drogi i wsparcia, ale przede wszystkim siebie samych. 
Jednakże w przeciwieństwie do Ojca, Matka i Syn po oczyszczającej roz-
mowie, która jest niejako głośną spowiedzią, zdają się powoli odnajdywać 
nadzieję oświetlającą ich życie.

Na plan pierwszy spośród wszystkich symboli, jakie występują w utwo-
rze, wysuwa się tytułowa noc. Motyw nienaturalnego przedłużania się nocy 
nieustannie jest obecny w dramacie i wszyscy bohaterowie próbują usto-
sunkować się do tego niecodziennego zjawiska. Noc jest nie tylko widocz-
ną przestrzenią zewnętrzną, w której rozgrywają się wydarzenia, ale spo-
wija również swoją mroczną siłą uczucia oraz emocje bohaterów. Oprócz 
tego elementu, który oddziałuje na wszystkie postacie, można wskazać na 
dwa inne symbole bezpośrednio związane z osobami Matki i Syna. Miej-
scem, w którym po raz pierwszy w sztuce Matka próbuje przeprowadzić 
z Ojcem szczerą rozmowę, jest sypialnia. Przestrzeń ta kojarzona z intym-
nością, ciszą, spokojem idealnie współgra z osobowością kobiety, która, 
mimo że rozczarowana swoim małżeństwem, nie przestaje z nadzieją szu-
kać sposobu rozwiązania rodzinnych problemów. Przestrzenią zaś, która 
pozostaje najbardziej koherentna do sytuacji, w jakiej znalazł się Syn, jest 
korytarz pełen drzwi. Bohater nie może uciec od pytania o sens i o własną 
przyszłość. Jednakże pozostawiony samemu sobie w świecie nieuporząd-
kowanych wartości i priorytetów nie potrafi  dokonać właściwego wyboru.

Zagadnienie sensu istnienia i pytanie o cel ludzkiej wędrówki są te-
matami sztuki Ğamla Ma†ara pt. Qadarı ∞ba ‘annı wa-ra˛ala (Mój los 
zapomniał o mnie i odszedł, 2006). Bohaterami dramatu są Czyścibut 
i Strażnik banku. Spotykają się przypadkowo wieczorem, gdy Czyścibut 
próbuje wyrwać z krzesła stojącego przed bankiem gwóźdź, który jest mu 
niezbędny do pracy. Utwór Ma†ara inspirowany teatrem absurdu i grote-
ski porusza uniwersalne kwestie związane z potrzebą znalezienia prawdy 
o sobie, wartości spotkania z drugim człowiekiem oraz szukaniem sensu 
własnej egzystencji. Wydarzenia realne mieszają się tu z fantazją, a roz-
mowy bohaterów często są w istocie ich monologami. Mimo że zdarzenia 
ułożone są chronologicznie i rozgrywają się w ciągu jednej nocy, próżno 
szukać w nich logiki ciągu przyczynowo-skutkowego. Akcja sztuki toczy 
się przed bankiem. 

Postacie dramatu są osadzone w rzeczywistości, wykonują konkretne 
zawody, mają swoje życiorysy, ale bardzo często wykraczają poza świat 
realny. Przestrzeń i czas akcji współtworzą nastrój sztuki, ale jej cha-
rakter oddają głównie dialogi bohaterów, poprzez które poznajemy ich 
emocje oraz światopogląd.
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Na pierwszy plan wysuwa się problem sensu życia. Pytanie o cel ludz-
kiej egzystencji i o to, kim jest, popycha Czyścibuta do ciągłych przepro-
wadzek. Całe jego życie to podróż. Jej zwieńczeniem ma być poznanie 
siebie samego i odnalezienie własnego miejsca. Bohater ma świadomość, 
że jest to niełatwe zadanie. Mają mu w tym pomóc nowo spotykani ludzie, 
ale jego słowa są pełne pesymizmu. Gdy Strażnik pyta go, dokąd tak bar-
dzo chce iść, ten odpowiada: „Nie wiem… będę dalej szukał i błądził… 
zawsze pukając do drzwi, chciałem znaleźć choćby starą, zwiędłą gałąz-
kę… chciałem rozmawiać o sobie, o wszystkim, ale nie zdołałem znaleźć 
nikogo… dlatego postanowiłem zostać sam… bez żony, dzieci, domu… 
zawsze będę podróżował”176. Wędrówka według niego jest pozytywnym 
wysiłkiem i wnosi do życia wartość. Ostro krytykuje Strażnika, którego 
świat zamyka się w obrębie domu i pracy, słowami: „Lepiej byłoby dla 
ciebie umrzeć”177. Zastanawia się także nad końcem drogi. To nieustanne 
życiowe zmaganie z bólem i, jak to określa, „szatańskim wiatrem” musi 
mieć jakiś kres. Sam sobie jednak odpowiada, że wyzwolenia w istocie nie 
ma. Wyznaje, że bardzo kocha życie, ale równocześnie nie może go zaak-
ceptować takim, jakie ono jest. Zatem jedynie śmierć przynosi defi nitywne 
rozwiązanie.

Zaprzeczeniem Czyścibuta jest Strażnik, który mimo rozlicznych kło-
potów wiedzie stabilne życie. Nie zastanawia się nad swoim losem, przyj-
mując go takim, jaki jest. Dopiero przypadkowe spotkanie uświadamia 
mu, że do tej pory egzystował tak, jakby był zaprogramowany. Postanawia 
więc wyrwać się z tego letargu. Mówi: „Przed twoim przyjściem wiodłem 
życie pełne nudy i nie odrzucałem go, bo innego nie znałem, ale teraz… 
już nie mogę tak siedzieć…”178. Słyszy wówczas przestrogę Czyścibuta, 
który przebył już drogę, w jaką chce wyruszyć jego rozmówca: „Czyż już 
nie mówiłem… lepiej byłoby dla ciebie umrzeć179.

Dramat Qadarı ∞ba ‘annı wa-ra˛ala (Mój los zapomniał o mnie i od-
szedł) powstawał w latach 1998–1999 i jest jednym z pierwszych tekstów 
Ğamla Ma††ara. Równocześnie w historii dramaturgicznego pisarstwa 
emirackiego pozostaje jedną z nielicznych sztuk nawiązujących do teatru 
absurdu.

W scenerii cmentarza, na którym spotykają się trzy osoby: Gra-
barz, Kobieta oraz Inteligent, toczy się akcja sztuki Mu˛ammada Sa‘ıda 
a∂-∆an˛nıego pt. Al-˘affr (Grabarz, 2002). W obliczu ostateczności 
symbolizowanej przez miejsce, gdzie rozgrywają się wydarzenia drama-
tu, padają pytania o najistotniejsze kwestie w życiu człowieka, takie jak 
sens istnienia, miłość, poszukanie własnego miejsca w świecie. Autor jak 

176 Ibid., s. 18.
177 Ibid., s. 26.
178 Ibid., s. 31.
179 Ibid.
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zwykle nie daje gotowych rozwiązań. Utwór stara się budzić społeczną 
refl eksję nad wartościami, które obecnie zagłuszane są przez media oraz 
nastawioną na szybki zysk rozrywkę.

Konfl ikt z rzeczywistością i aktualnymi politycznymi realiami, które 
zawsze są zdominowane przez jakieś siły, to jedno z zagadnień podję-
tych przez ˘abıba ‰alūma w dramacie Wa-m≤ ba‘du?! (I co później?!, 
2002). Ta jednoaktowa sztuka jest historią dziennikarza, który za zbyt od-
ważną politycznie i społecznie publicystykę zostaje odsunięty od pracy 
i przeniesiony na emeryturę w wieku pięćdziesięciu lat. Pełen energii i po-
czucia obowiązku wobec własnego kraju zmuszony jest spędzać całe dnie 
w domu. Siedząc samotnie w swoim pokoju, bez przerwy prowadzi rozmo-
wy z żoną, która zmarła kilka lat wcześniej, ale w jego sercu pozostaje ciąg-
le żywa. Choć bohater ma świadomość, że ta najbliższa mu osoba odeszła 
na zawsze, próbuje za wszelką cenę jak najdłużej utrwalić wspomnienie 
o niej, zachowując się tak, jakby w istocie nadal przy nim była. Mężczyzna 
najwięcej czasu spędza przed komputerem, pisząc artykuły, które sprzedaje 
młodemu i ambitnemu Dziennikarzowi. Właściwie spotkania z nim są je-
dyną szansą na kontakt ze światem zewnętrznym. Sztuka jest zapisem jego 
monologów, rozmów z żoną i dziennikarzem, poprzez które poznajemy 
poglądy oraz bogatą osobowość postaci. Sprawą zasadniczą w systemie 
wartości społecznych mężczyzny jest ojczyzna. Bardzo często powtarza, 
jak wiele dla niej robił. Mówi, zwracając się do żony: „Czy pamiętasz… 
czy pamiętasz, jak wiele razy spędzałem całe noce, poświęcając się dla 
kraju… trzydzieści lat pracy, wysiłku, studiów i w końcu nic. Odmawiałem 
sobie przyjemności i nie marnotrawiłem czasu jak inni, a moją troską była 
służba ojczyźnie”180. Nie potrafi  zrozumieć, dlaczego odsunięto go od za-
wodu w momencie, gdy tak naprawdę dopiero wyrobił sobie warsztat pra-
cy. Kiedy żona pyta go, dlaczego w swoich artykułach poruszał polityczne 
tematy, które nie powinny go interesować, odpowiada: „Nie ma sprawy 
w ojczyźnie, która by mnie nie dotyczyła, ale to oni… to oni zwiedli mnie 
wolnością myśli i słowa, zachęcając do krytyki rzeczywistości”181.

Jak się okazuje, w polityce granica wolności wypowiedzi jest bardzo 
delikatna. Zbyt częste przekraczanie jej wiąże się z niebezpieczeństwem, 
którego nie przewidział bohater sztuki. W istocie ojczyzna to nie abstrak-
cyjne pojęcie, ale oprócz historii to potoczność w konkretnych warun-
kach, to ludzie, którzy kreują rzeczywistość, kierując społeczeństwem 
i podejmując określone decyzje. Dziennikarz, wsłuchując się w wywody 
o potrzebie społecznego zaangażowania, zadaje rozmówcy istotne pyta-
nie o to, przeciwko komu on występuje. Mężczyzna mówi: „Przeciwko 
tym, którzy myślą tylko o swoich prywatnych korzyściach i sprzedają 

180 ˘abıb ‰alūm, Wa-m≤ ba‘du?! (I co później?!), aš-Šriqa 2002, s. 20.
181 Ibid., s. 21.
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kraj, raniąc nasze uczucia. Przecież sprzedali wszystko… nawet cmenta-
rze, bo przeszkadzały ich planom. Zasypali morze i zbudowali tam swoje 
królestwa…”182. Najbardziej przeraża go w obecnej sytuacji zupełny brak 
jakichkolwiek odniesień do tradycyjnego i bliskiego mu systemu warto-
ści. Mówi: „Żyjemy w epoce, w której zmieniono koncepcje i pojęcia… 
w której nie ma już odniesień do stałych wartości… wszytko się wymie-
szało… nawet rodowody i nazwiska… i już nie da się stwierdzić, co jest, 
a co być powinno”183.

Niewątpliwie samotność, w której żyje, dała bohaterowi pewną per-
spektywę i obecnie ten nieco inaczej postrzega świat. Żona przypomina 
mu, jak dawniej mawiał, że właśnie osamotnienie wyrabia w mężczyź-
nie hart ducha, lecz on odpowiada: „To prawda, jeśli przeżywasz gorycz 
rozstania z krajem daleko od rodziny (…). Ale kiedy czujesz się samotna 
i wyobcowana na własnej ziemi, to samotność staje się upiorna, bolesna… 
i nie jest już szkołą życia, lecz grobem”184.

W rozmowie z Dziennikarzem, wspominając swoje dzieciństwo, przy-
wiązanie do ziemi i tradycji, które wówczas wpajano, bohater mówi: „Sta-
ło się tak, że czujemy się obcymi na własnej ziemi… a przecież nadzieja 
na jej utworzenie i my sami stanowiły kiedyś jedność”185.

Z kwestią poczucia wyobcowania we własnym kraju wiąże się trudne 
zagadnienie obecności imigrantów. W tym kontekście stanowisko mężczy-
zny jest jednoznaczne: „Tę bandę i zarazę należy usunąć z ciała tej okra-
dzionej ojczyzny, zanim do końca zostanie zniszczona (…)”186. Smutnym 
komentarzem tych pełnych goryczy wypowiedzi bohatera są słowa jego 
żony: „Samotność i izolacja nauczyły cię wielu rzeczy oprócz jednego… 
jak być człowiekiem”187.

W istocie także Dziennikarz zdaje sobie sprawę, że mężczyzna zagubił 
się gdzieś w swojej walce o dobro ojczyzny. Trudno jednoznacznie po-
wiedzieć, co zadecydowało o zawodowej, ale również życiowej porażce 
bohatera. Można wskazywać na jego zbyt radykalne podejście do proble-
mów społecznych i politycznych we współczesnych warunkach. Kwestia 
ta pozostaje sprawą otwartą i to jest chyba jedną z największych wartości 
sztuki. Dramat Wa m≤ ba‘du?! (I co później?!) nie proponuje gotowych 
rozwiązań, ale pobudza do dyskusji. Tekst ‰alūma jest otwartą debatą na 
temat najbardziej palących zagadnień współczesnych Emiratów.

Kwestie służby dla kraju i potrzeby poświęcenia dla niego w obliczu 
zagrożenia podejmuje sztuka Ÿamla Slima pt. ‡riš wa-al-‘anūd (Głu-

182 Ibid., s. 27.
183 Ibid., s. 33.
184 Ibid., s. 17.
185 Ibid., s. 25.
186 Ibid., s. 28.
187 Ibid., s. 22.
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chy i izolacja, 1993). Tekst powstał w trakcie konfl iktu w Zatoce Perskiej. 
Odnosi się do potrzeby zaangażowania wszystkich obywateli na rzecz bez-
pieczeństwa ojczyzny. Utwór pokazuje, że każdy, jeśli tylko chce, może 
znaleźć sposób, by spełnić obywatelski obowiązek.

Obraz współczesności to często świat, który brutalnie obchodzi się z hi-
storią oraz tradycją. Bez wątpienia najtrudniej ten nowy świat jest zaak-
ceptować ludziom starszym, którzy w szybko zmieniającej się emirackiej 
przestrzeni odczuwają nostalgię za przeszłością.

Dużą popularność przyniósł ‘Umarowi ‰ubšowi dramat Šamm (na-
zwa własna, 2003), który po raz pierwszy został wystawiony w 2000 roku 
podczas Teatralnych Dni Szardży. Jednoaktowy monodram ‰ubša to, jak 
pisze ⁄fi r ∏allūd, sztuka, która „budząc przeszłość, każe zastanowić się 
nad teraźniejszością”188. Autor w swoim utworze nie tylko tę przeszłość 
budzi, ale również pokazuje jej fragment bez idealizowania czy mitologi-
zowania, konfrontując ją ze współczesnością. Czas miniony w dramacie to 
wymiar, który pełni funkcję swoistego odniesienia albo fundamentu. Jego 
znaczenie jest o tyle istotne, że niesie ładunek znaczeń i wartości określa-
jących tożsamość jednostki oraz wskazujących jej stabilne miejsce w spo-
łeczeństwie. Egzystując w czasie linearnym będącym ciągiem zdarzeń 
następujących po sobie w chronologicznym porządku, zawsze jesteśmy 
niejako zakorzenieni w minioną chwilę bliższą lub dalszą. Indywidualnie 
postrzegane nagłe zerwanie tego czasowego łańcucha następstw może pro-
wadzić do zaburzenia percepcji codziennych zdarzeń albo zachwiania po-
czucia własnej tożsamości. W sztuce to zjawisko gwałtownego naruszenia 
porządku stanu rzeczy w wymiarze czasu, miejsca, społeczeństwa, a także 
emocji uwidacznia się najwyraźniej.

Šamm jest starszą kobietą. Mieszka samotnie w starej dzielnicy Duba-
ju ar-Rs, której rdzenni mieszkańcy już dawno przeprowadzili się w „wy-
godniejsze miejsca”189. Obecni lokatorzy ar-Rs to głównie Hindusi licz-
nie przybywający do Emiratów w poszukiwaniu pracy. Imigranci szybko 
zmienili nie tylko wygląd, ale i charakter dzielnicy. Zagospodarowali ją 
swoimi sklepikami, barami szybkiej obsługi, wypełniając przestrzeń obco 
brzmiącym gwarem. Šamm nie wychodzi z domu. Bardzo marzy o zaku-
pach, ale nie ma dokąd iść. Po starym bazarze nie został nawet ślad, a brak 
jej sił na męczącą wyprawę w inną część miasta. Kobieta jest zupełnie 
sama w dużym, starym, tradycyjnie zbudowanym domu. Większość czasu 
spędza w łóżku lub karmiąc zamknięte w klatce kury. Narzeka nieco na 
córkę, która tak rzadko ją odwiedza. Ma do niej pretensje, ale jest całkowi-
cie bezradna wobec jej postępowania. Jedyną osobą, z którą rozmawia, jest 

188 ⁄fi r ∏allūd, Šamm, lu∞at ta‘bır bi-ßūra baßariyya (Szamma, wrażenie wzrokowe 
środkiem wyrazu), „Našrat al-Ayym”, 15.03.2003, s. 2.

189 ‘Umar ‰ubš, Šamm, s. 7.
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zmarły mąż. Šamm ma pełną świadomość, że być może dziwnie się za-
chowuje, zwracając się do dawno już nieżyjącego małżonka, ale pozostał 
jej tylko on. Mówi: „Nie gniewaj się na mnie, Abū Kattra, ale widzisz, że 
Šamm nie ma na świecie nikogo prócz ciebie…”190. Kobieta wspomina, 
jak w wieku trzynastu lat po raz pierwszy znalazła się w domu swojego 
męża. Jej ojciec oddał ją Abū Kattrze za dług, którego nie był w stanie 
spłacić. Mąż przyjął ją bardzo dobrze i, jak wspomina Šamm, nieustannie 
zyskiwał uznanie oraz podziw w jej oczach. W opinii kobiety Abū Kattra 
był dzielnym oraz silnym mężczyzną i bardzo różnił się od tych, których 
spotyka się obecnie. Najgorsze dla Šammy jest to, że wszystkie zmiany 
w jej życiu zaszły tak gwałtownie. Śmierć męża, odejście córki w niezro-
zumiały dla Šammy świat, a także przyjazd ogromnej liczby imigrantów. 
Wszystko stało się tak szybko, zbyt szybko jak dla niej. Zagubiła się gdzieś 
w tej rzeczywistości pędzącej naprzód. Nawet nie zauważyła, jak okolica, 
w której spędziła tyle lat, zaczęła się zmieniać nie do poznania. Šamm 
podobnie jak zwierzęta, które trzyma w klatce, żyje w zamknięciu i tak 
jak one nie jest w stanie się z niego wyrwać. Mąż wraca do niej w snach, 
czekając na ich spotkanie, ale kobieta wie, że jej czas jeszcze nie przyszedł. 
Żyje więc przeszłością, bo tak naprawdę tylko ją zna i rozumie. Teraźniej-
szość jest zupełnie obca, złości ją i irytuje. Niezwykle bolesne jest trwanie 
w tym zawieszeniu pomiędzy realnym, ale niezrozumiałym dzisiaj, a już 
tylko będącym wspomnieniem, lecz jakże bliskim wczoraj.

Sztuka ‘Umara ‰ubša to próba otwartej dyskusji na temat aktualnych 
problemów jego kraju. Tekst dramatu stawia mnóstwo pytań dotyczących 
wielu kwestii związanych przede wszystkim z tożsamością narodową, sto-
sunkiem do przeszłości, obecnością imigrantów i przemianami cywiliza-
cyjnymi. Bogatą i złożoną postać bohaterki dramatu ‘◊†if ‘Alı postrzega 
jako symbol współczesnych Emiratów zagubionych pomiędzy tęsknotą za 
tradycją a wymaganiami, jakie stawia nowoczesność191.

W przeszłość postrzeganą z perspektywy własnego doświadczenia, ale 
zawsze bliską i „swoją” uciekają bohaterowie sztuki Bb al-bri˛a (Drzwi 
do przeszłości, 2004) Mar‘ıego al-˘alyna. Abū ‘Abd ar-Ra˛man, Wadd 
‘Alı, Ibn Maylı i Abū Marzūq zamykają się w sali przytułka dla osób star-
szych i nie chcą mieć nic wspólnego ze współczesnym światem. Żyją 
wspomnieniami, zupełnie ignorując rzeczywistość, która ich otacza i któ-
rej nie chcą zaakceptować.

Podobną tematykę podejmuje też Sa‘ıd Ism‘ıl Mubrak debiutujący 
jako dramaturg w sztuce A∂-∆arır (Ślepiec, 2004). Bohaterem utworu jest 
Abū ∏sim. W przeszłości był kapitanem statku, cieszył się powszechnym 
szacunkiem i liczono się z jego zdaniem. Obecnie schorowany może liczyć 

190 Ibid.
191 Ibid., s. 40.
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wyłącznie na pomoc własnego syna. Sztuka rozpoczyna się od wymow-
nych słów bohatera skierowanych do samego siebie: „Och, Abū ∏simie… 
byłeś jednym z symboli tego kraju… byłeś jak bandera”192.

Głównym tematem dramatu jest samotność starszego człowieka i jego 
zmagania z codziennością. W tej walce, będąc odstawionym na margines 
społeczny, wydaje się pozostawiony samemu sobie. Abū ∏sim próbuje 
znaleźć lekarstwo na otaczającą go rzeczywistość albo raczej ucieczkę od 
niej we wspomnieniach. W swoim świecie przeszłości spotyka się z żoną. 
Odczuwa wtedy, że jest potrzebny, silny i niezależny. Te mentalne wy-
cieczki w minione dni konfrontowane są ze współczesnością, która jest 
niezwykle bolesna i przykra. Syn Abū ∏sima jest biznesmenem i prowa-
dzi własną fi rmę. Ciągle zabiegany stara się jak najwięcej chwil spędzać 
z żoną. Niewiele czasu starcza mu na opiekę nad ojcem. W konsekwencji 
Abū ∏sim pozostaje sam z własnymi wspomnieniami. Dramat wysta-
wiony jako monodram w 2003 roku podczas Teatralnych Dni Szardży to 
również głęboko symboliczny utwór odnoszący się do zagadnienia tożsa-
mości. Autor pyta w nim o stosunek do historii, równocześnie poddając 
analizie świadomość narodową i związek z tradycją.

Wokół podobnej problematyki rozgrywa się akcja dramatu Ÿamla 
Slima pt. Šambrıš (Bieda, 1995). Tu również osoba starsza konfronto-
wana jest ze współczesnością. Jednakże autor akcentuje w utworze prze-
de wszystkim dewaluację tradycyjnych wartości, która przychodzi wraz 
z nową rzeczywistością. Sztuka opowiada o niewidomym mężczyźnie, 
któremu wraz z wiekiem coraz trudniej funkcjonować we współczesnym 
świecie. Rodzina ma dosyć uciążliwości krewnego i postanawia umieścić 
go w przytułku. Dramat opowiada o goryczy życia i jego trudach. Autor 
apeluje o szacunek dla rodziców i zapewnienie im godnej starości. Rów-
nocześnie stara się udowodnić, że sposób, w jaki traktuje się nestorów, 
wyraża stosunek do przeszłości oraz historii. Znamienne są słowa bohatera 
sztuki Farağa, który przed wyjazdem do domu starców mówi: „Nie są ro-
dziną ci, którzy pozbywają się ojca, ani braćmi ci, którzy wiecznie z sobą 
walczą. W ten sposób oni wszyscy wpędzają nas tylko w biedę”193.

‘Abd Allh Ism‘ıl w sztuce Fı al-mat˛af (W muzeum, 2000) pyta o re-
lację pomiędzy przeszłością a przyszłością i wskazuje, że tylko świado-
mość swoich korzeni pozwala spokojnie myśleć o jutrze.

Nieco inną refl eksję nad minioną epoką przynosi dramat ‘Abd Allha 
∑li˛a zatytułowany Bayt al-qaßıd (Najważniejsza rzecz, 2001). Sayf Ibn 
∆˛ı, który jest głównym bohaterem sztuki, czeka na śmierć, leżąc w klini-
ce. Akcja utworu toczy się między snem a jawą. Bohater wspomina swoją 
żonę Maryam i dzień ich ślubu. Następnie stają mu przed oczami wszyst-

192 Sa‘ıd Ism‘ıl Mubrak, A∂-∆arır (Ślepiec), aš-Šriqa 2004, s. 11.
193 Ÿaml Slim, Šambrıš (Bieda), aš-Šriqa 1995, s. 122.
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kie najszczęśliwsze chwile w życiu. W ostatnich momentach towarzyszy 
mu przyjaciel. On informuje go o tym, co dzieje się w rodzinnej wiosce, 
załatwia końcowe sprawy. W klinice odwiedza chorego również córka. Ich 
spotkanie jest próbą rozliczenia się z przeszłością i okrucieństwem ojca. 
Mężczyzna wyznaje przed córką własne winy. Dowiadujemy się wówczas, 
że był bezpośrednim podwładnym kapitana statku poławiaczy pereł. Po-
zbawiony litości dla marynarzy i nurków z największym okrucieństwem 
wypełniał polecenia przełożonego. Podobne relacje przenosił do własnego 
domu, stosując terror i zastraszenie. Autor zdaje się pytać, w jak dużym 
stopniu Sayf Ibn ∆˛ı, egzekwując przestrzeganie twardych zasad życia 
na morzu, był tylko lojalnym wykonawcą poleceń przełożonych, a jak bar-
dzo sam angażował się w stosowanie sadystycznych i nieludzkich praktyk. 
Oprócz tego autor zastanawia się nad poczuciem winy i potrzebą ekspiacji 
za wyrządzone zło. Przeszłość u ‘Abd Allha ∑li˛a to nie cudowna idylla, 
ale czas twardych reguł i nierzadko rażącej ludzkiej krzywdy. Tylko uzna-
nie całej prawdy o historii daje możliwość budowania lepszego jutra.

O samotności, niespełnieniu i gorzkim poczuciu straconego życia, ale 
również o nadziei, która umiera ostatnia, opowiada krótka, jednoaktowa 
sztuka ∑brın ar-Rumay±ı pt. Hamm (Zmartwienie, 1999). Dramat, którego 
akcja toczy się w pokoju jego bohaterki ̆ ißßy, z powodzeniem mógłby być 
realizowany jako monodram. Nie tylko z tego powodu, że skupia się wy-
łącznie na jednej postaci, ale przede wszystkim dlatego, iż pokazuje całą 
rzeczywistość mikroświata sceny z perspektywy jednej osoby. Bo w isto-
cie świat pokazany w sztuce postrzegamy tylko oczami ˘ißßy. Nie jest 
to realność stabilnych i chronologicznie uporządkowanych zdarzeń. Świat 
bohaterki tekstu ∑brın ar-Rumay±ı to wirtualny obraz wyimaginowanych 
sytuacji, na który nakłada się warstwa wspomnień codzienności.

˘ißßa ma czterdzieści lat i jest niezamężna. Spędza całe dnie w swo-
im pokoju. Rzadko wychodzi, jeszcze rzadziej spotyka się ze znajomymi. 
Ledwie potrafi  sobie przypomnieć, kiedy ostatnio była na zakupach. Patrzy 
w lustro i nagle zaczyna słyszeć dziwne głosy. Podbiega w ich kierunku 
i wydaje się jej, że widzi grupę kobiet. Ma wrażenie, że przenosi się w zu-
pełnie inne miejsce. To jej ślub. Ubrana jest w weselną suknię. Podchodzą 
do niej ludzie i składają najlepsze życzenia. ˘ißßa krzyczy, wyrywając się 
z omamów. Siada na łóżku i próbuje się uspokoić. Nagle znów zaczyna 
słyszeć głosy. Wydaje się jej, że to płacz małego dziecka. Słyszy, jak sama 
śpiewa mu do snu, łagodnie go kołysząc. Uspokaja dziecko cichym głosem, 
mówiąc: „Mu˛ammad, syneczku, czemu nie śpisz…”194. Siada na krześle 
zatopiona w myślach. Słyszy własny głos: „̌Hlid, tak źle się czuję… chy-
ba dzisiaj będę rodzić”195. Wstaje z krzesła i wybucha głośnym śmiechem. 

194 ∑brın ar-Rumay±ı, Hamm (Zmartwienie), [w:] Nußūß masra˛iyya min faßl w˛id 
(Jednoaktówki), aš-Šriqa 1999, s. 100.

195 Ibid.
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Nagle zaczyna biec tak, jakby ktoś ją gonił. Ponownie słyszy siebie samą: 
„Kocham cię… nie mogę żyć bez ciebie… Czy wiesz, Ğsim, jak trudno 
mi było wytrzymać cały ten dzień, zanim się znów spotkaliśmy…”196. Wi-
dzi, jak zdejmuje suknię ślubną i kładzie się na niej. Ma wrażenie, że ktoś 
puka do drzwi. Idzie otworzyć, ale tam nie ma nikogo. Znów słyszy, jak 
drzwi się otwierają. Dobiega do niej głos: „Ach, to ty… dlaczego się spóź-
niłeś… tak bardzo cię potrzebowałam. Tęskniłam do dotyku twych rąk na 
moim policzku… i włosach”197.

˘ißßa otwiera oczy i zdając sobie sprawę, że daje się ponieść złudze-
niom, mówi: „Ta samotność mnie zabiła… zniszczyła… Pragnę, by ktoś 
powiedział do mnie… mamo… Pragnę się cieszyć…”198. Zastanawia się, 
czy kiedykolwiek poczuje smak życia. Czy będzie się kogoś bała, czy ko-
goś pokocha albo znienawidzi. Widzi, jak zamykają się przed nią kraty, 
tak jakby znalazła się w więzieniu. Po czym ukazują się jej zdjęcia ojca 
i matki. Przypomina sobie rozmowę z nimi. Wspomina, jak prosiła ojca, 
by pozwolił jej pójść na studia. Miała po swojej stronie matkę, ale na nic 
się to zdało. Decyzja ojca była nieodwołalna. Wydaje się jej, że to wszyst-
ko dzieje się tu i teraz. Wspomina ostatni gorzki telefon od przyjaciółki, 
która była taka szczęśliwa z powodu swojego ślubu. Przypomina sobie 
upokarzające wyjście do sklepu z koleżankami, kiedy to nie stać jej było 
na kupno upatrzonej sukienki. Z przerażeniem odrywa się od wspomnień. 
Zrezygnowana siada na podłodze i mówi: „Koniec… nie ma nadziei… 
skończyły się sny i złudzenia… wszystkie zostały pogrzebane w moim 
sercu. Czuję chłód… chłód dni i lat mojego życia. Jest mi zimno… zimno. 
Gdzie jesteście, moje marzenia… nie odchodźcie. Jestem jeszcze młoda… 
(Patrzy w lustro. Krzyczy. Podchodzi do kalendarza). To wszystko nie-
prawda, nieprawda…”199.

Bardzo ciekawa jest koncepcja sztuki ∑brın ar-Rumay±ı. To wymie-
szanie rzeczywistości z onirycznymi wizjami sprawia, że przekaz utworu 
jest niezwykle intymny i głęboki. Autorka świetnie sobie radzi w tej wy-
chodzącej poza realizm artystycznej formule, którą nieczęsto spotykamy 
w dramaturgii emirackiej.

Bohaterka dramatu nie jest pogodzona z losem. Chociaż mówi, że sa-
motność odebrała jej życie, to ze wszystkich sił próbuje nadal z nią wal-
czyć. W tym nieustannym zmaganiu tkwi siła sztuki ∑brın ar-Rumay±ı. 
Jej bohaterka nie pozostaje ostatecznie pokonana. Utwór pokazuje ˘ißßę 
udręczoną, emocjonalnie zagubioną, ale niepoddającą się.

Do tematyki często nazywanej kobiecą sięga też Bsima Yūnis w dra-
macie zatytułowanym Āir layla brida (Ostatnia zimna noc, 2005). Bo-

196 Ibid.
197 Ibid., s. 101.
198 Ibid.
199 Ibid., s. 105.
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haterkami sztuki są dwie siostry. Obydwie uczestniczyły w wypadku sa-
mochodowym, w wyniku którego młodsza – Šamm doznała paraliżu nóg 
i porusza się na wózku. Bohaterki poznajemy w sytuacji, gdy Šamm z nie-
pokojem oczekuje swojego narzeczonego Slima. Chłopak spóźnia się, co 
sprawia, że napięcie i niepewność dziewczyny wzrastają. Równocześnie ta 
uciążliwa sytuacja prowokuje liczne pytania dotyczące przyszłości Šam-
my, jej związku z narzeczonym oraz relacji pomiędzy siostrami. Obydwie 
prowadzą niezwykle szczerą i trudną rozmowę, która momentami przera-
dza się w pełną wyrzutów i oskarżeń kłótnię. Kiedy sprzeczka osiąga punkt 
kulminacyjny i dochodzi do rękoczynów między siostrami, wzburzona do 
granic Šamm, nie zdając sobie sprawy z tego, co robi, wstaje z wózka. 
Wówczas wzruszona Amal wyjaśnia, że celowo ją sprowokowała po to, by 
wywołać w siostrze ogromny wstrząs psychiczny, który był jedyną metodą 
na przełamanie paraliżu. Ponadto informuje ją, że w sąsiednim pokoju już 
od kilku godzin czeka na nią Slim. Szczęśliwa Šamm wybiega do narze-
czonego, natomiast Amal pozostaje sama ze świadomością, że najprawdo-
podobniej jej szczęście nigdy nie nadejdzie.

Kwestia małżeństwa pozostaje w sztuce sprawą najistotniejszą. To ona 
tak naprawdę jest osią tekstu Bsimy Yūnis. Dla obydwu bohaterek mał-
żeństwo to synonim szczęścia oraz życiowego spełnienia. Piękna i wy-
kształcona Šamm z łatwością znajduje narzeczonego. Amal zaś pozbawio-
na zalet swojej siostry z góry skazana jest na samotność i gorycz. Jedyną 
sytuacją, w której zyskuje przewagę, jest powypadkowy paraliż siostry. 
Terapeutyczna prowokacja natomiast staje się w rzeczywistości prawdzi-
wym rozrachunkiem Amal z jej własną sytuacją. To także moment, gdy 
bierze ona niejako odwet na siostrze za swoje dotychczasowe życie, kiedy 
to pozostawała w cieniu Šammy. Ostatecznie Amal godzi się ze swoim 
smutnym losem tej gorszej i niechcianej, bez walki poddając się przezna-
czeniu. Sztukę kończą jej bardzo bolesne słowa: „Już nigdy nie opuszczę 
tych czterech ścian i wyzbędę się wszystkich marzeń”200.

Autorka nie przeprowadza zbyt wnikliwej psychologicznej analizy po-
staw dwóch bohaterek. Skupia się przede wszystkim na wyraźnym zary-
sowaniu problemu. Dokonuje tego poprzez zestawienie dwóch sprzecz-
nych charakterystyk. Obraz prezentowany przez Yūnis staje się jeszcze 
bardziej jaskrawy poprzez fakt, że jej bohaterki są siostrami. Sztuka jest 
nieco przerysowanym obrazem, który w soczewce zaaranżowanej sytua-
cji dramatycznej uwypukla problem kobiety uwikłanej w przypisane jej 
społeczne role. Autorka poprzez losy swoich bohaterek zdaje się pytać, 
czy jest możliwe wyrwanie się z tych schematów, które warunkują życie 
jednostki i określają jej miejsce we wspólnocie.

200 Bsima Yūnis, Ā̌hir layla brida..., s. 43.
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Takie samo pytanie stawia ˘abıb ‰alūm w krótkiej i kameralnej sztuce 
pt. ‘◊’iša (nazwa własna, 2000). Tytułowa bohaterka dramatu jest rozwód-
ką. Kilka lat temu porzucił ją mąż po trwającym zaledwie tydzień mał-
żeństwie. Kobieta całe dnie spędza w domu w towarzystwie matki. Żyjąc 
z piętnem rozwódki, nie potrafi  znaleźć dla siebie miejsca w społeczeń-
stwie, które ze względu na jej status skazało ją na izolację i odrzucenie. We 
wstępie do dramatu ˘abıb ‰alūm pisze: „Zasadniczą kwestią poruszaną 
w sztuce nie jest pytanie, dlaczego doszło do rozwodu bohaterki, ale co 
może zrobić ze swoim życiem ‘◊’iša, dźwigając brzemię rozwódki, które 
narzuciło jej społeczeństwo”201.

Podobne zagadnienia porusza dramat ∑li˛a Karma pt. Sarb (nazwa 
własna, 2001). Sztuka opowiada o rodzeństwie Sarb i Karımie. Po śmierci 
matki Karım nie potrafi  normalnie żyć. Nadużywa alkoholu i obawiając 
się samotności, nie pozwala siostrze wyjść za mąż oraz opuścić domu. 
Dziewczynę odwiedza sąsiad ∑fı, który namawia ją, by z nim uciekła 
i wyzwoliła się od demonicznego oraz apodyktycznego brata. Sarb jed-
nak nie chce go opuścić. Mimo że kocha ∑fıego, przekonuje go, iż jest dla 
Karıma jedyną pomocą. Mówi: „Cóż poradzę na to, że jest moim bratem. 
Jako siostra nie mogę się na niego skarżyć. Po śmierci matki zostaliśmy 
sami na świecie”202. Tradycja u ∑li˛a Karma to ciężar i jarzmo, z któ-
rych niełatwo się wyzwolić. Konfl ikt dramatyczny rodzi się na styku prag-
nienia realizacji własnych marzeń i obowiązku podporządkowania się od 
lat powielanym schematom zachowań. Przesłanie utworu jest niezwykle 
smutne, a refl eksje, jakie budzi sztuka, nie napawają optymizmem, gdyż 
– jak widzimy – społeczeństwo nie wytworzyło mechanizmów ochrony 
jej najsłabszych przedstawicieli. Co więcej, na niektórych nakłada liczne 
powinności, nie ofi arowując w zamian właściwie żadnej rekompensaty.

Kwestia władzy i dominacji podejmowana jest w dramatach oma-
wianego nurtu w różnych perspektywach. Bogatą analizę tego problemu 
widzimy w utworze Slima al-˘atwıego pt. Al-∏inirl (Generał, 2006). 
Bohaterem jednoaktowej sztuki jest tytułowy generał ‘Abd al-Ğabbr. Po-
znajemy go, gdy czeka na swoją żonę Srę, która pracując jako sekretarka 
w wydawnictwie, ciągle zostaje po godzinach. ‘Abd al-Ğabbr jest sie-
demdziesięcioletnim emerytowanym wojskowym i chciałby jak najwięcej 
czasu spędzać ze swoją młodszą o pięćdziesiąt lat towarzyszką życia. Zbli-
ża się ich rocznica ślubu. Ten moment jeszcze bardziej skłania generała 
do rozmyślań nad jego małżeństwem. Nie jest zadowolony z tego, że Sra 
pracuje. Ma wrażenie, że jego młoda żona robi wszystko, by tylko wy-
rwać się z domu. Poza tym ‘Abd al-Ğabbr domyśla się, że łączy ją coś 
z jej szefem ∏amlem. Ciągłe konfl ikty, których przyczyną jest zazwy-

201 ˘abıb ‰alūm, ‘◊’iša, „Kawlıs”, nr 3, 2000, s. 127.
202 ∑li˛ Karma, Sarb; ‘Aynh (Sarab; Jej oczy), aš-Šriqa 2001, s. 6.
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czaj Sra, zmierzają w kierunku rozwodu, czemu generał jest stanowczo 
przeciwny. Po małżeńskiej utarczce ‘Abd al-Ğabbr przypomina sobie, jak 
pierwszy raz spotkał Srę. Sytuacja miała miejsce wiele lat temu, kiedy 
sprawował funkcję szefa sił zbrojnych i służb więziennictwa. Któregoś 
razu zdarzyło mu się wizytować przywięzienny sierociniec. Tam po raz 
pierwszy zwrócił uwagę na dziewczynkę imieniem Sra. Od tamtej pory 
regularnie przyjeżdżał, aby ją odwiedzać. Kierowniczka ośrodka, doktor 
Zubayda, cieszyła się, że tak znacząca osoba zaszczyca swoimi wizytami 
jej podopiecznych. Jednakże jej niepokój wzbudzały zalecenia generała. 
Zabraniał on dziewczynce bawić się z chłopcami, a ci, których darzyła 
największą sympatią, przenosił do innych ośrodków. Doktor próbowała 
przekonywać generała, że takie postępowanie może jedynie szkodzić psy-
chice dziecka. Ten wówczas wyznał, że pragnie w przyszłości poślubić 
Srę. Zobowiązał przy tym Zubaydę do zachowania całkowitej tajemni-
cy. Doktor, która nigdy nie mogła mieć dzieci, postanowiła wykorzystać 
swoją szansę i poprosiła, by generał wyraził zgodę na adopcję przez nią 
jednego z podopiecznych ośrodka. Chodziło o Ğamla, bliskiego kolegę 
Sry, którego ‘Abd al-Ğabbr polecił wcześniej przenieść. Niechętnie, ale 
mając świadomość długu wdzięczności wobec Zubaydy, generał wyraził 
zgodę. Po latach ‘Abd al-Ğabbr zrealizował swój plan, jednak wszystko, 
o co tak wytrwale zabiegał, zaczyna się rozpadać.

Postacie pierwszoplanowe dramatu to tytułowy generał i jego żona 
Sra. Historię ‘Abd al-Ğabbra poznajemy stopniowo, w miarę rozwoju 
wydarzeń. Kolejne postacie wnoszą wciąż nowe informacje na temat jego 
życia. On sam w monologach skierowanych do siebie obnaża raczej złu-
dzenie, jakie chce podtrzymać co do swojej osoby. Bardzo mylilibyśmy 
się, gdybyśmy dali się zwieść jego gorliwym wyznaniom miłosnym czy 
opisom uczuć do żony. ‘Abd al-Ğabbr nadal czuje się przede wszystkim 
dowódcą i osobą, od której zależą wszystkie decyzje. Mówi: „Ciągle jestem 
i na zawsze pozostanę szefem wojska i więziennictwa i nie pokona mnie 
byle kto”203. Chce, by wciąż odczuwano respekt przed nim. Nie na darmo 
ubiera się w swój wojskowy mundur. Najwięcej informacji o mężczyźnie 
wnoszą wspomnienia Zubaydy zamieszczone w książce przybranego syna. 
To z nich dowiadujemy się, że odwaga i męstwo ‘Abd al-Ğabbra to tyl-
ko fasada. On sam w trakcie wojny jako główny dowódca porzucił swoje 
wojska i zaczął negocjować z wrogiem. Przepełniony strachem o włas-
ne życie i przyszłość przyjął haniebne warunki pokoju, skazując ojczyznę 
na zależność od najeźdźców. Wiedzieli o tym tylko nieliczni, toteż łatwo 
mu było utrzymać tajemnicę i tworzyć legendy na swój temat. Generał 
wielokrotnie powtarzał, że był więziony i torturowany. W istocie to on 
stał za największą falą aresztowań i z jego polecenia bestialsko mordowa-

203 Slim al-˘atwı, Al-∏inirl (Generał), aš-Šriqa 2006, s. 16.
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no opozycjonistów. Wśród nich znajdowała się także matka Sry. Istotną 
rolę w kształtowaniu się osobowości generała odegrało jego dzieciństwo. 
Od najmłodszych lat był odpychany przez matkę, która spędzała całe dnie 
z kochankiem. Codzienne kłótnie rodziców, a w końcu ich rozstanie odbiły 
się wyraźnie na psychice ‘Abd al-Ğabbra. Gorzko wspomina tamte dni: 
„Zostawiła mnie samego i odeszła… czułem się jak sierota, mimo że wi-
działem, iż gdzieś jest”204.

Jego stosunek do kobiet był uwarunkowany przeżyciami z dzieciń-
stwa. Nie usprawiedliwia go to jednak wobec licznych nadużyć władzy, 
jakich się dopuścił. W jego planie Sra odgrywała kluczową rolę. Pragnął 
ukształtować ją tak, by pasowała do jego projektu. Chciał, by jego związek 
z odpowiednią kandydatką był całkowitym zaprzeczeniem relacji jego ro-
dziców. To miała być kompensacja nigdy nie zaznanego ciepła i szczęścia 
rodzinnego. Jednakże ‘Abd al-Ğabbr zapomniał, że własnego szczęścia 
nie da się budować na krzywdzie innych. Bez względu na to, jakie były 
jego doświadczenia, generał wywrócił porządek wartości, ponosząc zupeł-
ną klęskę.

Sra bez wątpienia jest ofi arą ‘Abd al-Ğabbra. Jednakże mimo nieła-
twych doświadczeń z przeszłości i trudnego życia w cieniu despotycznego 
męża udaje się jej ostatecznie wyrwać z rzeczywistości tak skrupulatnie 
zaprojektowanej przez generała. Sra szuka wolności. Sama przypomina 
mężowi, że on jest jesienią, a ona wiosną, które się nigdy nie spotkają. Kie-
dy generał zarzuca żonie, że ciągle ucieka z domu, ta odpowiada: „Zniena-
widziłam ciebie i życie z tobą… (…) Szukam przyjemności życia, którego 
nie znalazłam w tym domu”205. Jej stosunek do ‘Abd al-Ğabbra od dawna 
pozostaje ambiwalentny. Z jednej strony jest do niego przyzwyczajona, 
a z drugiej nie odnajduje się przy nim jako mężu. O podjęciu ostatecznej 
decyzji odejścia od niego przesądza relacja Zubaydy. Gdy cała prawda wy-
chodzi na jaw, zupełnie rozsypuje się obraz surowego, ale dobrotliwego 
generała, który najpierw przywoził prezenty do sierocińca, a potem zabrał 
z sobą i zorganizował przyszłość. Sra zdaje sobie sprawę, że była niczym 
więcej jak tylko częścią gry, dlatego postanawia defi nitywnie ją skończyć.

Sztuka Slima al-˘atwıego to ciekawe i głębokie studium psycholo-
giczne. Przynosi ono świeże spojrzenie na takie zagadnienia, jak władza, 
odpowiedzialność oraz prawo do wolności i realizacji własnych pragnień.

Podobną tematykę, choć umieszczoną w zupełnie innej przestrzeni, 
porusza dramaturg w sztuce ∏awhara (nazwa własna, 2003). Jak pisze 
Bsima Yūnis, „dramat al-˘atwıego pod płaszczykiem stylistyki Baśni 
z tysiąca i jednej nocy skrywa prawdy uniwersalne dotyczące człowieka 

204 Ibid., s. 47.
205 Ibid., s. 43.
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bez względu na to, skąd pochodzi i w jakich czasach żyje”206. Głównym 
zagadnieniem, jakie w sposób bezpośredni podejmuje sztuka, jest niespeł-
niona miłość. Jednakże nie jest to typowa historia, w której dwoje ludzi 
uwikłanych w różne sytuacje nie może zrealizować pragnienia wspólnego 
życia. Nie jest to również opowieść nawiązująca do Szekspirowskiej „pary 
kochanków przez gwiazdy przeklętych”. W utworze za nieszczęście, któ-
re dotyka dwoje zakochanych, nie odpowiada ślepy los lub przypadkowy 
zbieg wydarzeń. Źródłem tragedii, której skutki odczuwają nie tylko bo-
haterowie Ÿawhara i Marhūn, ale również wszyscy mieszkańcy królestwa, 
jest jego władca. W tym kontekście kochankowie są ofi arami, ale nie śle-
pego przeznaczenia, a ludzkiej chciwości i żądzy panowania.

Utwór al-˘atwıego podejmuje także uniwersalny temat etyki spo-
łecznej czy politycznej. Poprzez przerysowany obraz zaślepionego chęcią 
władzy króla autor przeprowadza wyraźną krytykę postawy dążenia do 
najwyższych stanowisk bez względu na koszty. Pokazuje, że konsekwen-
cją takiego zachowania jest porażka, której skutki najboleśniej odczuwają 
niewinni obywatele kraju.

Sztuka Ÿawhara ma również istotny wymiar symboliczny, który spra-
wia, że utwór nabiera dodatkowej wartości. Nie na darmo królestwo, 
w którym toczy się akcja, nazywa się tak samo jak córka jego władcy 
– Ÿawhara, czyli klejnot. Chciwość i chorobliwa żądza dominacji niszczy 
to, co jest najważniejsze oraz najdroższe. Aby naprawić swój błąd, oca-
lić córkę i kraj, Król zmuszony jest zwrócić się o pomoc do obcych. Ich 
wsparcie jednak drogo kosztuje, bo doprowadza ostatecznie do całkowite-
go przejęcia przez nich władzy. Ostrzeżenie, jakie zawarł autor w swoim 
tekście, jest wyraźne. Mówi, że jeśli kierujący państwem będą myśleć wy-
łącznie o sobie, to mogą ściągnąć nieszczęście nie tylko na siebie i swoich 
bliskich, ale również na cały kraj.

Główną bohaterką sztuki jest Ÿawhara, jedyna córka Króla. Pozna-
jemy ją w momencie, gdy spotyka się na cmentarzu z duchem zmarłego 
Marhūna. Dziewczyna czuje obecność ukochanego i pragnie ze wszyst-
kich sił być przy nim. Księżniczka ucieka od rzeczywistości, która ją ota-
cza, zamykając się w świecie wspomnień. Na co dzień, błądząca myślami 
w sobie tylko znanej przestrzeni, sprawia wrażenie opętanej przez ducha. 
O jej przeszłości oraz historii miłości do Marhūna dowiadujemy się ze 
wspomnień ojca, gdy ten pełnił jeszcze funkcję doradcy swojego poprzed-
nika. Król dowiedział się o jej związku z wywodzącym się z prostego ludu 
Marhūnem dopiero, gdy poinformował ją o oświadczynach syna gwardii. 
Wówczas Ÿawhara opowiedziała ojcu o swoim narzeczonym. Księżniczka 
nie chce zostać żoną kogoś, kogo nie kocha, i nie przekonują jej zapewnie-

206 Bsima Yūnis, At-Tau÷ıf al-iğtim‘ı li-n-naßß ladà Slim al-˘atwı (Rola społeczeństwa 
w tekstach Slima al-˘atwıego), „Al-Masra˛”, nr 2, 2002, s. 73.
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nia, że związek popierany przez Króla przysporzy jej zaszczytów. Kiedy 
ojciec zapewnia córkę, że jego kandydat na męża jest dla niej najlepszą 
partią, dziewczyna mówi: „Potrzebuję męża, który będzie mnie kochał i da 
mi szczęście, a nie pozycję, którą będę mogła się chwalić”207.

Ÿawhara wpisuje się w model baśniowej księżniczki. Jest piękną 
dziewczyną o czystym sercu. Szczera i czuła cieszy się popularnością 
wśród poddanych swego ojca. Nie spodziewa się podstępu, jaki przygo-
tował Król, i zgadza się na próbę, którą ten obmyślił dla jej ukochanego. 
Bsima Yūnis nazywa tę postać „ofi arą ojca despoty”208. Ufna i kochają-
ca rodzica księżniczka nie wątpi w jego szczere intencje. Dopiero gdy na 
własne oczy widzi, jak Król zabija Marhūna, zamyka się w sobie i ucieka 
od świata, który zabrał jej narzeczonego. W osobie Ÿawhary można zna-
leźć symbol ojczyzny, kraju, który pełen wiary pokłada nadzieję w swoim 
władcy. Jednakże ginie, stając się ofi arą jego chciwości i żądzy dominacji.

W ocenie Bsimy Yūnis tajemnica sukcesu sztuki al-˘atwıego tkwi 
w tym, że „autorowi udało się w ciekawy i zajmujący sposób opowiedzieć 
o prawdach uniwersalnych”209.

Ta sama kwestia wielkiej odpowiedzialności za sprawowaną władzę 
na przykładzie udokumentowanych dziejów przywódców muzułmańskich 
pojawia się w dramatach inspirowanych faktami historycznymi autorstwa 
Sul†na Ibn Mu˛ammada al-Qsimıego. Równocześnie utwory te niosą 
wyraźny przekaz społeczny odnoszący się do obecnej sytuacji w świecie 
arabskim. Pierwszą sztuką, która pojawiła się po wieloletniej przerwie pi-
sarskiej autora Nihyat ∑ahyūn (Koniec Syjonu, 1958–1959), jest ‘Awdat 
Hūlkū (Powrót Hulagu, 1998). Jak pisze al-Qsimı w prologu do sztuki, 
jest ona „refl eksją nad bolesną współczesnością przedstawioną z punktu 
widzenia historii”210.

Sztuka przenosi nas w XIII wiek i w niezwykle syntetyczny sposób 
opisuje wydarzenia związane ze zdobyciem Bagdadu przez wojska mon-
golskie. Al-Qsimı umiejętnie z całego ciągu faktów historycznych wybie-
ra te najistotniejsze dla dziejów upadku abbasydzkiej stolicy i wokół nich 
konstruuje swój tekst. Problematykę przedstawioną w wyraźnej ekspozycji 
w pierwszym akcie konsekwentnie rozwija poprzez zasygnalizowanie kry-
zysu w akcie drugim, aż po punkt kulminacyjny i zakończenie w aktach 
trzecim oraz czwartym. Już na samym początku dowiadujemy się z pro-
wadzonych w pałacu rozmów, że kalifatowi grozi niebezpieczeństwo ze 
strony wojsk mongolskich. Potwierdzają to kolejne wydarzenia, takie jak 
poselstwo od Hulagu, przestrogi ad-Duwydra oraz burzliwe wystąpienia 

207 Slim al-˘atwı, Al-Y±ūm wa-masra˛iyyt uˇhrà (Zmora i inne dramaty), aš-Šriqa 
2003, s. 257.

208 Bsima Yūnis, At-Tau÷ıf al-iğtim‘ı…, s. 73.
209 Ibid.
210 Sul†n Ibn Mu˛ammad al-Qsimı, ‘Awdat Hūlkū (Powrót Hulagu), aš-Šriqa 1998, s. 5.
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młodych mieszkańców stolicy świadomych zbliżającego się zagrożenia. 
W akcie pierwszym poznajemy także wszystkich najważniejszych boha-
terów dramatu. Akt drugi, w którym to Hulagu zdobywa zagradzającą mu 
drogę do Bagdadu twierdzę i postanawia ruszyć na stolicę kalifatu, nie 
pozostawia wątpliwości co do tego, że kalif al-Musta‘ßim i jego poddani 
znaleźli się w niezwykle trudnej sytuacji. Kolejne wydarzenia z aktu trze-
ciego konsekwentnie zmierzają do punktu kulminacyjnego sztuki, jakim 
jest upadek stolicy Abbasydów i śmierć kalifa. W akcie czwartym następu-
je fi nał zwieńczony żarliwym wystąpieniem anonimowego bohatera.

Dialogi w dramacie nie tylko dynamicznie posuwają akcję naprzód, ale 
także niosą znaczący ładunek informacji o bohaterach. Dzięki temu już po 
kilku zdaniach wypowiedzianych przez poszczególne osoby mamy o nich 
konkretne zdanie. Cechą charakterystyczną tekstu al-Qsimıego jest duża 
przewidywalność następujących po sobie wydarzeń. W dramacie nie znaj-
dziemy gwałtownych zwrotów akcji czy przemiany postaw. Bohaterowie, 
mimo że nie można odmówić im indywidualnych cech, są osobowościami 
nieco statycznymi, przypominającymi momentami postacie z książek hi-
storycznych.

Al-Musta‘ßim to typ człowieka słabego i niezdecydowanego. Swoje 
przedsięwzięcia, co prawda, konsultuje z ministrami, ale zawsze skła-
nia się ku rozwiązaniom pojednawczym. Woli oddawać się rozrywkom 
i przedkłada dobrą zabawę nad rzeczową dyskusję na temat przyszłości 
kalifatu. Jest przy tym postacią bardzo wyniosłą. Gdy Ibn al-‘Alqmı dora-
dza, by wystosować do Hulagu pismo w tonie pojednawczym, prosząc go 
o wybaczenie, zwraca się do ministra z wyrzutem: „Ja, kalif abbasydzki, 
mam tak upokorzyć się przed tym niewiernym?”211. Jednak duma kalifa 
wcale nie wynika ze świadomości sprawowania tak odpowiedzialnego 
i wymagającego stanowiska. Jest zwykłą pychą kogoś, kto zdobył to, na 
co nie zasługuje. Usiłuje więc za wszelką cenę ocalić choćby tylko część 
władzy, zupełnie nie myśląc o innych.

Przeciwieństwem kalifa jest dowódca jego wojsk ad-Duwydr, który 
już od swoich pierwszych słów daje się poznać jako oddany patriota myślą-
cy w szerszej perspektywie o bezpieczeństwie kraju. Wielokrotnie sprze-
ciwia się propozycjom sprzedawczyka Ibn al-‘Alqmıego, domyślając się, 
że ten od dawna spiskuje z wrogami. Gdy niebezpieczeństwo ataku Mon-
gołów staje się już nieuniknione, nie pozostaje mu nic innego, jak zwrócić 
się do kalifa słowami: „Panie, już od dwóch lat zabiegam o pieniądze na 
silną armię zdolną bronić ciebie i islamu. Jakiż jest pożytek ze skarbów, 
które wypełniają twój skarbiec? Prosiłem, by naszą sprawę przedstawić 
wszystkim muzułmańskim władcom tak, aby wzbudzić w nich poczucie 

211 Ibid., s. 13.
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odpowiedzialności. Ty jednak mnie nie słuchałeś i dałeś się przekonać Ibn 
al-Alqmıemu”212.

Ciekawą postacią jest bez wątpienia Ibn al-‘Alqmı – zdrajca, który 
od początku z zimną krwią wypełnia misję zleconą mu przez Hulagu. 
To on, zaskarbiwszy sobie względy kalifa, kieruje w rzeczywistości jego 
działaniami. Wydaje się więc, że po śmierci al-Musta‘ßima powinien być 
zadowolony i cieszyć się również swoim tryumfem. Okazuje się jednak, 
że tak nie jest. Stanowisko, na które powołał go Hulagu, raczej bardziej 
mu ciąży, niż przynosi korzyści. Ibn al-‘Alqmı ciągle przyjmuje skargi 
mieszkańców Bagdadu i ze spokojem musi znosić swawolę wojska. Co 
więcej, ze wszystkiego ma się tłumaczyć młodemu księciu, który nieustan-
nie czyni jakieś zarzuty pod adresem islamu. Ibn al-‘Alqmı uświadamia 
sobie w końcu wyraźnie, dokąd zaprowadziła go współpraca z wrogiem, 
ale wówczas jest już za późno. Jak memento powtarza gorzką refl eksję: 
„To wszystko miało być zupełnie inaczej…”213.

Postacią nieco szablonową jest Hulagu. Dziki i nieokrzesany władca 
zaślepiony chęcią niszczenia oraz zdobywania nie stroni od podstępów, 
zdrady i szpiegostwa po to tylko, by osiągnąć swój cel. Dla wrogów nie 
ma najmniejszego szacunku i tak też traktuje pokonanych. Jego postawę 
podsumowują słowa, które często powtarza: „Siła to prawo… takie jest 
nasze niezmienne hasło”214.

Wydźwięk społeczny sztuki jest bardzo wyraźny. Wspierają go również 
słowa samego autora, który dobitnie określił cel dramatu w prologu. Mimo 
kostiumu historycznego, do którego ucieka się al-Qsimı, łatwo dostrzec 
związek istoty treści utworu z sytuacją współczesną. ‘Awdat Hūlkū (Po-
wrót Hulagu) nie jest tylko przestrogą i inspiracją do refl eksji. Sztuka jest 
jednoznacznym wezwaniem do działania. Utwór, jak pisze Yūsuf ‘Idbı, 
„wprost ze sceny wychodzi na ulicę”, ostrzegając, że Hulagu zawsze 
może powrócić215. Stąd potrzeba czujności. Co istotne, ma ona być przede 
wszystkim skierowana w stronę najbliższego otoczenia, bo przecież sym-
bol zdrady, Ibn al-‘Alqmı, może ukrywać się wśród swoich.

Pozostałe dwa utwory al-Qsimıego, również inspirowane historią 
świata arabskiego: Al-Qadiyya (Sprawa, 2000) i Al-Wāqi ßūra †ibqa al-
-aßl (Rzeczywistość, kopia zgodna z oryginałem, 2001), utrzymane są 
w podobnej stylistyce. W nich także bardzo wyraźny jest społeczny wy-
dźwięk. Autor nade wszystko podkreśla potrzebę nieustannego weryfi ko-
wania własnej postawy wobec najwyższych wartości, takich jak ojczyzna 
i wspólnota narodowa. Refl eksja nad dziejami ma rodzić świadomość, a ta 
z kolei ma pobudzać do konkretnych działań na rzecz umacniania więzi 

212 Ibid., s. 34.
213 Ibid., s. 56.
214 Ibid., s. 48.
215 An-Naßß al-masra˛ı…, s. 11.
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społecznych, które są najlepszą bronią przeciwko zagrażającym niebez-
pieczeństwom.

Zagadnienie związane z poczuciem wspólnoty w szerszym, ogólno-
arabskim wymiarze pojawiało się w teatrze emirackim kilkakrotnie. Wy-
rażane ono było także poprzez obraz konfl iktu palestyńsko-izraelskiego. 
W dramaturgii emirackiej ten temat najwyraźniej został pokazany w 1958 
roku poprzez wspominany wielokrotnie utwór al-Qsimıego pt. Nihyat 
∑ahyūn (Koniec Syjonu). Po wieloletniej przerwie do problemu pale-
styńsko-izraelskiego wróciła Bsima Yūnis w dramacie ∑˛ib al-ma†‘am 
(Właściciel restauracji, 2005).

Akcja jednoaktowej sztuki rozgrywa się w palestyńskiej restauracji. Jej 
właściciel Abū Mu˛ammad, wsłuchując się w odgłosy karetek pogotowia, 
czeka na swojego syna. Nie ma klientów, sala jest pusta, a on niespokojnie 
zerka w okno, zastanawiając się, kiedy wreszcie przyjdzie Mu˛ammad. 
Nagle otwierają się drzwi. Okazuje się jednak, że to nie syn, a grupa trzech 
izraelskich żołnierzy wraz z ich dowódcą. Autorka konfrontuje postawy 
bohaterów należących do zwaśnionych stron przede wszystkim poprzez 
ukazanie całkowicie różnych motywacji ich działania. Obraz Bsimy 
Yūnis, mimo że wyraźnie przeakcentowany, oczekuje na reakcję widza. 
Sztuka nie jest głosem w próżni, ale krzykiem, który ma budzić z letargu 
przyzwyczajenia, cichej akceptacji rzeczywistości i uciekania od trudnych 
pytań. Autorka z pewnością nie oczekuje kolejnych krótkich wzruszeń, 
słów współczucia czy pustych deklaracji. Tekst utworu zmusza do działa-
nia i stanowczej postawy całego społeczeństwa. Podobnie jak w przypadku 
wielu wspominanych wcześniej emirackich dramaturgów: al-˘atwıego, 
al-Qsimıego, Slima, al-˘ya, al-Man‘ıego czy a∂-∆an˛nıego, teatr 
Bsimy Yūnis to teatr, który domaga się życia i siły sprawczej.



PODSUMOWANIE

Środowisko związane z ruchem scenicznym od początku lat osiemdziesią-
tych wyraźnie postulowało potrzebę dalszego rozwijania oryginalnego tea-
tru, który będzie głęboko zakorzeniony w miejscowej tradycji i tożsamości 
kulturowej. Równocześnie ten prawdziwie emiracki teatr miał pozostawać 
jak najbliżej codziennych problemów, przed jakimi stają Emiratczycy, peł-
niąc rolę publicznej platformy. To, co wielokrotnie podkreślali krytycy te-
atralni i publicyści podejmujący tematy poświęcone sztuce, to konieczność 
nieustannego wsłuchiwania się w „głos ulicy”216. Próba łączenia lokalnego 
kolorytu, tradycji i bieżących problemów zaowocowała kilkoma utwora-
mi, głównie pióra A˛mada Ršida €nıego, ˘abıba ‰alūma oraz ⁄‘ina 
∏um‘a, które spotkały się z pozytywnym przyjęciem wśród widowni oraz 
krytyków. Wewnątrz dramatu społecznego zaczęły krystalizować się dwie 
główne tendencje, które obserwujemy do dzisiaj. Pierwsza – dramat spo-
łeczny o charakterze ludowym, który czerpie inspiracje z miejscowego 
folkloru i ludowej tradycji, najczęściej na tle wiejskiej wspólnoty anali-
zującej najbardziej istotne zjawiska społeczne. Druga zaś to nowoczesny 
dramat społeczny, który skupia się całkowicie na współczesności, przyj-
mując nierzadko charakter publicystycznej debaty poświęconej najbardziej 
ważkim tematom dzisiejszych Emiratów.

Nowoczesny dramat społeczny sięga po różnorodne rozwiązania for-
malne i odwołuje się do bogactwa dramatu arabskiego oraz światowego. 
Większość dramaturgów, pozostając w nurcie społecznym, nie przestaje 
dalej poszukiwać własnych sposobów artystycznego wyrazu, tworząc ory-
ginalne poetyki, które najczęściej wymykają się tradycyjnym podziałom 
genologicznym. W tym nurcie znajdujemy między innymi nawiązania do 
teatru absurdu, groteski, teatru egzystencjalnego i epickiego teatru Brech-
ta. Tematyka podejmowanych zagadnień pozostaje ściśle związana ze spo-
łecznym charakterem utworów. Autorzy poruszają problemy oscylujące 
wokół kwestii jednostki we współczesnym świecie. Pojawiają się tu takie 
tematy, jak: poszukiwanie własnej tożsamości, konfrontacja z nowoczes-
nością, kryzys tradycyjnych wartości, sytuacja kobiety we współczesnych 
Emiratach czy odpowiedzialność społeczna.

216 Por. Mğid Abū Šalıbı, Wqi‘ al-˛araka…, s. 10.
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Nowoczesny dramat społeczny, podobnie jak nurt o charakterze lu-
dowym, kreśli obraz współczesnych Emiratów poprzez pryzmat jednost-
ki i społeczeństwa. Kondycja człowieka i jego relacje ze społecznością, 
w której żyje, przedstawiane są tu w sposób dynamiczny. Emiraccy dra-
maturdzy starają się na bieżąco rejestrować najważniejsze zjawiska, które 
pojawiają się w miejscowej przestrzeni społecznej i poddają je dyskusji 
w swoich utworach. W ten sposób, na przestrzeni kilkunastu lat, w formie 
artystycznej wypowiedzi, powstaje zapis ewolucji, jaką przechodzi lokal-
ne społeczeństwo, które oddalając się od tradycyjnych wartości, zmierza 
w stronę globalizacji i nabiera cech kosmopolitycznych.

Obydwa nurty dramaturgii emirackiej zakorzenione są w osiągnię-
ciach pisarstwa z wcześniejszego okresu. Od połowy lat osiemdziesią-
tych nieustannie ewoluują, poszukując najlepszych sposobów dotarcia 
do współczesnego widza. Widoczne owoce odnowy miejscowej drama-
turgii zapoczątkowanej inicjatywami Teatralnych Dni Szardży pojawiają 
się w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych, co zbiega się w czasie 
ze wznowieniem zawieszonego z powodu konfl iktu w Zatoce Perskiej fe-
stiwalu. Pojawiają się wówczas nazwiska, które przejdą do historii emi-
rackiego pisarstwa dramaturgicznego i zdecydują o jego kształcie. To 
właśnie w początkach lat dziewięćdziesiątych zaczynają odnosić pierw-
sze znaczące sukcesy autorzy tacy jak Nğı al-˘y, ∏aml Ma†ar, Slim 
al-˘atwı, ‘Abd Alll al-Man‘ı, Ÿaml Slim, Mar‘ı al-˘alyn czy 
Ism‘ıl ‘Abd Allh. Równocześnie swój warsztat doskonalą ˘abıb ‰alūm, 
A˛mad Ršid €nı czy ‘Umar ‰ubš. W ciągu kilku lat pojawiają się nowi 
bardzo aktywni dramaturdzy, wśród których są Bsima Yūnis, Mu˛ammad 
Sa‘ıd a∂-∆an˛nı, ∑li˛ Karma oraz Sa‘ıd Ism‘ıl Mubrak. Do drama-
turgii wraca po wieloletniej przerwie także wielki mecenas teatru Sul†n 
Ibn Mu˛ammad al-Qsimı.

Emiraccy artyści stawiają przed sobą jasne cele, które wpisują się w ge-
neralną politykę tutejszego teatru, mającego reprezentować Emiratczyków 
i mówić o ich aktualnych problemach. Dbając o zachowanie własnej toż-
samości i starając się być jak najbliżej codziennego życia, wszyscy oni 
wspólnie dokonali znaczącej zmiany jakościowej w narodowym pisarstwie 
dramaturgicznym. Gdy tylko porównamy z sobą teksty pochodzące z po-
czątku lat osiemdziesiątych z tymi z końca XX wieku, widzimy wyraźnie, 
jak bardzo długą drogę przeszli emiraccy dramaturdzy w rekordowo krót-
kim czasie. Teksty pisane przez ostatnie dwadzieścia lat są zapisem gwał-
townych zmian, jakie przechodziło społeczeństwo emirackie, ale są także 
świadectwem dynamicznej ewolucji dramaturgii tego kraju.

Obydwa nurty społeczne w połowie pierwszej dekady XXI wieku nie 
przestają dalej się rozwijać. Równocześnie powoli zaczynają pojawiać się 
tendencje kierujące emiracką dramaturgię w stronę zagadnień uniwersal-
nych, sprawiając, że wychodzi ona poza granice wyznaczone problematy-
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ką lokalną. Nie ulega wątpliwości, że największe problemy, jakie przeżywa 
obecnie teatr emiracki, są związane przede wszystkim z niską frekwencją 
na przedstawieniach i stosunkowo słabym zainteresowaniem teatrem. Te 
zjawiska stawiają przed emirackimi dramaturgami nowe wyzwania i od 
ich podjęcia w dużym stopniu zależeć będzie przyszłość miejscowej sceny.





ZAKOŃCZENIE

Teatr emiracki w ciągu pół wieku swojego istnienia pokonał długą drogę, 
od całkowicie amatorskiego ruchu scenicznego do profesjonalnie zarzą-
dzanej i jednej z najbardziej aktywnych instytucji kulturalnych w kraju. 
‘Umar ‰ubš, były prezes Stowarzyszenia Teatralnego w Emiratach, w od-
niesieniu do osiągnięć i działalności teatru emirackiego w ostatnim półwie-
czu mówi nawet o swoistym rekordzie, oceniając lokalny ruch teatralny 
jako jeden z najdynamiczniej rozwijających się w całym świecie arabskim.

Emiracka dramaturgia pojawiła się w początkach lat pięćdziesiątych 
i została przeszczepiona na nowy grunt w postaci teatru szkolnego przez 
arabskich nauczycieli, którzy byli zapraszani do Emiratów, by pracować 
w ośrodkach oświatowych. Pierwszym przedstawieniem, które zaprezen-
towano, była wystawiona w Szardży sztuka Al-Murū’a al-muqni‘ (Przeko-
nująca rycerskość) pióra egipskiego pisarza Ma˛mūda ‰anīma. Debiut ten 
miał miejsce w 1955 roku. Sama idea oraz koncepcja teatru, jaką propa-
gowali arabscy nauczyciele pochodzący głównie z Egiptu, Syrii i Libanu, 
wynikała z ich własnego doświadczenia i nie była poparta specjalistycz-
nymi studiami kierunkowymi. Mimo to nowa formuła artystyczna, jaką 
zaproponowali, spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród miejscowego 
społeczeństwa i została szybko przyjęta.

Teatr szkolny w ciągu zaledwie kilku lat został przeniesiony do klu-
bów młodzieżowych, gdzie mógł się swobodniej rozwijać i gdzie znalazł 
znaczniejsze wsparcie w porównaniu do tego, na jakie mógł liczyć w szko-
łach. Klub Omański (An-Nādī al-‘Umānī) z siedzibą w Szardży był jedną 
z pierwszych tego typu placówek w kraju, gdzie miłośnicy teatru znaleźli 
przyjazną przestrzeń do rozwijania swojej pasji. Już w roku 1958 wysta-
wiono tam wspólnie napisaną sztukę pt. ‡awwil ‘umrak wa-išba‘a †amāša 
(Żyj długo i chwytaj chwilę). Trzeba wspomnieć, że młodzi artyści nie tyl-
ko sami napisali tekst utworu, ale również zajęli się przygotowaniem sce-
ny oraz charakteryzacją. Kluby młodzieżowe powstawały we wszystkich 
najważniejszych emirackich miastach. Tradycją stawało się formowanie 
przy owych klubach amatorskich zespołów teatralnych, które mogły tam 
swobodnie przygotowywać swoje inscenizacje i dawać pierwsze przedsta-
wienia. Gdy środki masowego przekazu funkcjonowały w ograniczonym 
zakresie, teatr stał się otwartą platformą, na której poruszano najbardziej 
istotne problemy życia społecznego ówczesnych Emiratów. Dowodem 
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na to, jak znaczącą rolę spełniały pierwsze, jeszcze w pełni amatorskie 
przedstawienia, są demonstracje, które wybuchły bezpośrednio po insce-
nizacjach sztuk Nihyat ∑ahyūn (Koniec Syjonu, 1958–1959) Sul†na Ibn 
Mu˛ammada al-Qsimıego oraz Al-Islm wa-at-ta‘wun (Islam i współ-
praca, 1959) ⁄‘ına ∏um‘a, w konsekwencji czego władze protektoratu 
brytyjskiego zakazały ich wystawiania.

Niezwykle owocna okazała się również misja popularyzacji teatru, z jaką 
przybył do Emiratów W±iq as-Smar’ı. Dzięki determinacji oraz całko-
witemu oddaniu tego irackiego wizjonera zbudowano w Szardży pierwszy 
w Emiratach budynek teatralny. Mimo że był on bardzo skromną i prostą 
konstrukcją, stanowił wyraz zaangażowania i ambicji nie tylko miejscowej 
młodzieży, ale również władz, które poparły kulturalną inicjatywę. W roku 
1963 wystawiono tam sztukę autorstwa W±iqa as-Smar’ıego pt. Min ağl 
waladī (Ze względu na mojego syna). Dzieło rozpoczęte w Szardży przez 
irackiego artystę na prośbę lokalnych władz było kontynuowane z równym 
powodzeniem w Dubaju. Nie sposób przecenić roli, jaką odegrał W±iq as-
-Smar’ı w procesie budowania pierwszych idących w stronę profesjo-
nalizmu struktur teatru emirackiego. Sukces Irakijczyka podyktowany był 
nie tylko jego zdolnościami organizacyjnymi, ale także umiejętnością do-
boru właściwego repertuaru dla wszystkich zakładanych przez siebie ze-
społów. Dzięki temu młody ruch teatralny zdobywał wielu zwolenników 
i szybko się rozwijał.

Początek lat siedemdziesiątych przyniósł krajowi niepodległość. Sie-
dem emiratów na czele z Abu Zabi proklamowało wspólną federację, two-
rząc niezależne państwo. Nowo powstałe Zjednoczone Emiraty Arabskie, 
mimo licznych problemów, jakim musiały stawić czoło na początku swo-
jego funkcjonowania, otoczyły znaczną opieką wszelkie inicjatywy zwią-
zane z życiem kulturalnym kraju, a teatr uzyskał wśród nich szczególną 
rangę. Od lat siedemdziesiątych zaczęły powstawać zespoły sceniczne 
we wszystkich emiratach. W początkach lat osiemdziesiątych było ich już 
czternaście. Równocześnie działacze emirackiego ruchu teatralnego w po-
rozumieniu z Ministerstwem Kultury starali się ciągle podnosić poziom 
dokonań miejscowych artystów przede wszystkim poprzez cyklicznie or-
ganizowane warsztaty oraz współpracę z doświadczonymi arabskimi re-
żyserami i twórcami teatralnymi. Wśród pierwszych gości zaproszonych 
do pracy na rzecz emirackiego teatru byli między innymi: Zakı ‡ulaymt, 
al-Munßif as-Suwaysı, ∑aqr ar-Rašūd oraz Ibrhım ∏all. Zagraniczne 
stypendia fundowane przez władze lokalne miały na celu wykształcenie 
przyszłej teatralnej kadry. Prawdziwym przełomem w historii emirackiej 
sceny był festiwal Teatralne Dni Szardży zorganizowany po raz pierwszy 
w roku 1984. Festiwal, dając świadectwo temu, co dzieje się na emirackich 
scenach, nie tylko skonsolidował wspólne wysiłki tutejszych artystów, ale 
pozwolił im zastanowić się nad tożsamością i charakterem miejscowego 
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teatru. Kolejnym wydarzeniem spajającym emirackie środowisko arty-
styczne było założenie Stowarzyszenia Teatralnego, które miało nie tylko 
reprezentować miejscową scenę, ale również kierować dalszym rozwojem 
ruchu teatralnego w kraju. Niejako konsekwencją wysiłków lokalnych 
działaczy na rzecz coraz większej profesjonalizacji teatru było powstanie 
Instytutu Teatralnego z siedzibą w Szardży.

Stopniowo, wraz z ewolucją organizacyjnych struktur teatru, rozwijała 
się także emiracka dramaturgia. Pierwsze, przeważnie wspólnie tworzone 
sztuki były właściwie rozbudowanymi skeczami. Z czasem jednak miej-
scowi pisarze współpracujący ze sceną zaczęli rozwijać swój styl, dosko-
naląc się przede wszystkim w komedii społecznej. Na przełomie lat sie-
demdziesiątych i osiemdziesiątych pojawiła się grupa dramaturgów, którzy 
pisarstwa nie traktowali już wyłącznie jako hobby, ale z teatrem pragnęli 
wiązać swoją przyszłość. Wśród nich byli między innymi: ⁄‘in ∏um‘a, 
˘abıb ‰alūm i ‘Umar ‰ubš.

Dramaturgia emiracka od samego początku skoncentrowana była wokół 
zagadnień społecznych, na bieżąco rejestrując kondycję jednostki w szybko 
ewoluującej przestrzeni dynamicznie rozwijającego się kraju. Kierunek spo-
łeczny był kolejno podejmowany i modyfi kowany w latach osiemdziesiątych 
oraz dziewięćdziesiątych. Nowe pokolenie pisarzy, wśród których najaktyw-
niejsi to: Nğı al-˘y, Slim al-˘atwı, ∏aml Ma†ar, ∑li˛ Karma, ∏aml 
Slim, Bsima Yūnis oraz Mu˛ammad Sa‘ıd a∂-∆an˛nı, próbowało szukać 
indywidualnych środków wyrazu artystycznego i tworzyć nową jakość. Ce-
chą charakterystyczną emirackiej dramaturgii stał się podział na dwa nurty 
– pierwszy inspirowany miejscową tradycją i folklorem oraz drugi osadzony 
całkowicie we współczesności. W ramach tych dwóch kierunków, które kon-
tynuowane są do dzisiaj, pisarstwo emirackie rozwija się, szukając własnej 
oryginalnej poetyki. Z jednej strony ma ona oddawać narodową tożsamość 
i kulturową przynależność, a z drugiej – wyrażać puls współczesności nowo-
czesnego i szybko przeobrażającego się kraju.

Wspomniane powyżej wydarzenia związane z poszczególnymi etapami 
rozwoju ruchu teatralnego w Emiratach i towarzyszące im zjawiska obej-
mujące ewolucję pisarstwa dramaturgicznego rozegrały się na przestrzeni 
zaledwie pięćdziesięciu lat. Teatr lokalny z żywiołowego ruchu scenicz-
nego tworzonego przez amatorów przekształcił się w jedną z najprężniej 
działających i najlepiej zorganizowanych instytucji kulturalnych w kraju 
i na terenie Półwyspu Arabskiego.

Dramaturdzy emiraccy, którzy zaczynali od satyrycznych skeczy 
i montaży słowno-muzycznych, w ciągu kilkudziesięciu lat zdołali stwo-
rzyć podstawy własnego oryginalnego stylu, na tej podstawie kontynuując 
poszukiwania artystyczne.

Wielokrotnie cytowany iracki pisarz i krytyk teatralny na stałe miesz-
kający w Emiratach ‘Abd Allh ‘Abd al-Qdir w jednym ze swoich arty-
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kułów podsumowujących historię ruchu teatralnego w tym kraju napisał: 
„Opierając się na własnych studiach i osobistych doświadczeniach, nie po-
trafi łbym wskazać, przynajmniej w przestrzeni arabskiej, drugiego takiego 
teatru obok emirackiego, który w okresie niewiele dłuższym niż czterdzie-
ści lat zdołałby osiągnąć tak wiele”217.

Nie ma wątpliwości, że w perspektywie tak krótkiego czasu, jakiego 
potrzebowali emiraccy artyści i działacze, by zbudować stabilne i złożo-
ne struktury teatru, ich osiągnięcia należy ocenić bardzo wysoko. Jednak 
prawdą jest także i to, że emiracki teatr w dzisiejszych warunkach tak szyb-
ko zmieniającego się kraju stoi przed ogromnymi wyzwaniami. Niektórzy 
z miejscowych krytyków, jak między innymi ‘Abd Allh aš-Šu‘aybı, nazy-
wają go „teatrem w poszukiwaniu widza”, wyrażając w ten sposób jeden 
z największych problemów, jaki dotyka lokalne sceny. Yūsuf ‘Īdbı źródło 
najpoważniejszego zagrożenia dla emirackiego teatru upatruje w „prze-
siąkniętej duchem globalizacji kulturze mediów”, która promowana jest 
w Emiratach zamieszkanych przez narodowościową mozaikę, gdzie oby-
watele kraju stanowią mniejszość. Od postawy, jaką całe emirackie środo-
wisko teatralne zajmie wobec tych oraz innych wyzwań, zależeć będzie 
jego przyszłość. Rozważając zagadnienia związane ze współczesnością 
narodowego teatru i wyrażając w tym kontekście liczne obawy, Ibrhım 
Slim kończy jeden ze swoich artykułów parafrazą słów Szekspirowskiego 
Hamleta: „Będziemy albo nie będziemy… oto jest pytanie”218. Odpowie-
dzi na nie emiraccy artyści bogaci w doświadczenia teatralne innych kra-
jów arabskich muszą szukać sami.

217  ‘Abd Allh ‘Abd al-Qdir, Arba‘ūna ‘man min an-naqš ‘alà ˛ağar al-masra˛ 
(Czterdzieści lat kształtowania teatru), „Kawlıs”, nr 1, 1999, s. 26.

218  Ibrhım Slim, Al-Ağyl al-ğadıda fı al-masra˛ al-‘arabı al-ğadıd (Nowe pokolenia 
w nowym teatrze arabskim), [w:] Az-Zaman a±-±li±. Al-Masra˛ wa-muta∞ayyirt al-alfiyya 
(Trzecia epoka. Teatr i zmiany tysiąclecia), red. Yūsuf ‘Īdbı, aš-Šriqa 2005, s. 61.



SUMMARY

The presentend work has two aims and concerns issues of both modern-
-day Emirates dramaturgy and the history of the theatrical movement in 
the United Arab Emirates. The fi rst aim concerns the genealogical division 
of modern-day emirates dramaturgy and a presentation of its prominence 
from the perspective of both individual and community issues. The second 
aim is a presentation of the history of development of theatrical movement 
in the United Arab Emirates between the years 1955 and 2006.

The fi rst dedicated part of this book concerns the chronological history 
of progress in Emirate theatre, introducing the next stages of development 
whilst drawing from activities in the last 50 years of the century up to 
2006. The next chapters present the beginning of amateur theatre activity 
in schools, clubs and youth centres of culture. Following this, the author 
presents the celebrity of Iraqi artist Wasiq as-Samara‘i who, upon arrival 
into the Emirates with his assignment of popular theatre, provided the im-
petus for the fi rst professional structure of stage art in this country. The 
fundamental aspect of this is a discussion about the history of the creation 
of all theatrical groups that have been active in the Emirates since the end 
of the 1960s.

The next chapters present events and initiatives which fl owed evidently 
as evolution of emirate theatre, such as: the creation of the fi rst emirates fe-
stival, so called Theatrical Days of Sharjah, the conception of the Theatri-
cal Society, and the publishing of dedicated magazines of the art of theatre.

The second part of this work, dedicated to modern-day emirates drama-
turgy, introduces the achievements from the perspective of issues surround-
ing the individual and the community. The proceeding chapters present 
the beginning of dramaturgical writing in the UAE, whilst focusing on the 
slowly forming direction of development. Keeping in this vein, the work 
continues by looking into the genealogical division of emirates dramatur-
gy. The formal characteristics of affi liating pieces of work are then careful-
ly analysed, following particular directions. Finally, examples of the most 
outstanding work in specifi c trends of emirates creative dramaturgy stand 
subject to literature-critical analyses.

All closing chapters of the work are a summing-up from which fl ows 
a synthetic conclusion recapping on all information relating to the work.
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