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#Otagowani to teatralna rozmowa o tym, co „tu i teraz”, która może być 
punktem wyjścia do szczerej i otwartej dyskusji w domach, klasach 
i na szkolnych korytarzach. Przynajmniej taką mam nadzieję.
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Czy słyszeliście o Star Wars Kid?

To jeden z pierwszych przykładów ofiary cyberprzemocy, o którym donosiły 
ogólnoświatowe media. W 2002 roku cały świat obiegła historia kanadyj-
skiego nastolatka szykanowanego przez rówieśników po opublikowaniu  
w internecie filmu z jego udziałem. Piętnastolatek Ghyslain Raza z Trois-
Rivières w Quebecu w Kanadzie nagrał w szkolnym studio amtorski film,  
w którym naśladował Mrocznego Lorda Sithów – Dartha Maula, jednego 
z bohaterów „Gwiezdnych wojen, części I: Mrocznego widma”. Na filmie 
Raza wymachuje przyrządem do zbierania piłek golfowych, imitując scenę 
walki mieczem świetlnym. 19 kwietnia 2003 roku jeden z kolegów Ghyslaina 
znalazł kasetę z nagraniem, która przez kilka miesięcy leżała w szkolnym 
schowku i umieścił nagranie w sieci p2p Kazaa. Stamtąd film momentalnie 
rozprzestrzenił się niczym wirus na wiele stron internetowych sieci eMule, 
BitTorrent i innych, docierając w krótkim czasie do kilku milionów odbiorców. 
Powstało wiele przeróbek i modyfikacji nagrania, a jego bohater stał się 
przedmiotem niewybrednych żartów i okrutnych komentarzy. Część internau-
tów publikowała nawet posty zachęcające go do popełnienia samobójstwa. 
Z powodu prześladowań nastolatek zachorował na depresję, przez co musiał 
opuścić szkołę i przez długi czas pozostawał pod opieką psychiatryczną. 



Niuanse są 
o wiele bardziej 
interesujące 
niż czerń i biel
Rozmowa z Devem Deveau

Na początek chciałabym Cię zapytać o Twoje sztuki. Jeśli się 
nie mylę #Otagowani są pierwszą Twoją premierą w Polsce, 
dlatego chciałabym, abyś opowiedział nam trochę o swoim 
dramatopisarstwie. Czy piszesz wyłącznie dla młodych widzów?

Rzeczywiście #Otagowani to pierwsza moja sztuka, która ma swoją polską 
prapremierę. Jest to dla mnie ogromne wydarzenie, ponieważ w połowie 
jestem Polakiem (moja babcia pochodziła z Gdańska). Jeśli chodzi o moje 
pisanie, to piszę dla wszystkich i to bardzo różne sztuki – od dramatów, przez 
komedie, po musicale. Do tej pory napisałem sześć sztuk dla młodzieży 
i siedem dla dorosłych, więc można powiedzieć, że to prawdziwa mieszanka. 

A skąd pomysł, aby w ogóle zacząć pisać dla młodzieży? 

Myślę, że pisanie dla młodych ludzi to najlepszy sposób zmieniania świata. 
Daje dramatopisarzom wspaniałą możliwość przedstawiania młodym umysłom 
nowych idei, koncepcji i punktów widzenia, jednocześnie pozostawiając im 
decyzję, jakie mają na dany temat zdanie. To piękne uczucie dawać młodym 
ludziom możliwość działania i pozwalać im formułować własne opinie. Mimo, 
że uwielbiam tworzyć historie dla wszystkich grup wiekowych, pisanie dla dzieci 
i nastolatków jest moją największą pasją. 

A czy jako autor dostrzegasz jakąś zasadniczą różnicę pomiędzy 
pisaniem dla dorosłych i dla młodzieży? 

Sztuki dla nastolatków mają bardziej zdecydowaną strukturę. Przynajmniej 
w kontekście teatru północnoamerykańskiego, gdzie spektakle muszą mieć 
określoną długość, co z kolei ma wpływ na moje wyobrażenie o całym 
przedstawieniu. Ale myślę, że zasadniczo pisanie niczym się nie różni.  

Musi zawierać tę samą prawdę i uczciwość we wszystkich aspektach, 
jak sztuki dla dorosłych. Wiek odbiorcy nie ma tu żadnego znaczenia.

W swoich sztukach podejmujesz szalenie aktualne, 
bardzo odważne tematy. Niewiele jest tekstów tak autentycznie 
opowiadających o świecie młodych ludzi i ich codziennych 
problemach. Gdzie szukasz inspiracji i pomysłu dla swoich sztuk?

Cały czas śledzę wiadomości. Nieustannie inspiruje mnie to, co dzieje się 
wokół nas, „tu i teraz”. Dramatopisarstwo traktuję jako rozmowę z widzem, 
podczas której staram się stawiać podstawowe pytania. Pytania, na które sam 
szukam odpowiedzi i nie zawsze do końca mi się to udaje. Bardzo ważnym 
dla pisarza jest to, aby nigdy nie uwierzył, że jest mądrzejszy i wie więcej niż 
jego odbiorca. Powinien raczej zachęcać widzów do udziału w toczącej się 
rozmowie.

Z tego samego powodu polską prapremierę #Otagowanych 
przygotowujemy w specjalnym cyklu Teatru Powszechnego dla 
młodych widzów, w którym spektaklom towarzyszą warsztaty 
prowadzone przez aktora i specjalistów z różnych dziedzin. 
Podczas warsztatów zachęcamy do dyskusji na poruszane 
w spektaklu tematy. Wiem, że realizacji spektaklu w Kanadzie 
również towarzyszą takie rozmowy. Czy możesz opowiedzieć,  
jak to wygląda? Czy miałeś okazję uczestniczyć w takich 
spotkaniach? Czy zaskoczyło Cię coś, co usłyszałeś od widzów, 
którzy obejrzeli Twoją sztukę?

Podczas trasy z Green Thumb Theatre (gdzie odbyła się prapremiera sztuki – 
przyp.) po spektaklu był czas na zadawanie pytań obsadzie, w czym ja również 
uczestniczyłem. Uwielbiam słuchać, co przykuło uwagę młodych ludzi i czyją 
stronę trzymają – Julii czy Kuby. Przyznam, że te spotkania bardzo pomogły  
mi w zrozumieniu „dynamiki” nastolatków.

No właśnie, w #Otagowanych opowiadasz o młodych ludziach, 
dla których social media i internet są głównymi sposobami 
komunikacji. Myślisz, że taka publiczność w ogóle wierzy w teatr? 
Że może być on dla niej atrakcyjny? Wiem, że jesteś związany  
z Międzynarodowym Festiwalem Dziecięcym w Vancouver, więc 
jaki, według ciebie, powinien być teatr dla młodych ludzi?

Myślę, że teatr nie może unikać nowych technologii i udawać, że media 
społecznościowe nie istnieją. Jeśli nie próbujemy przenosić elementów tego 
świata na scenę, to oszukujemy samych siebie. Jednak teatr zawsze będzie 
charakteryzował się szczególnym rodzajem zaangażowania. Szczególnie teatr 



po pandemii, kiedy wszystko, co „konsumujemy” jest w formie cyfrowej. 
Uważam, że możemy z powodzeniem łączyć obecność żywego aktora 
na scenie z elementami cyfrowymi – być może wykorzystując urządzenia 
elektroniczne, a może wyświetlając postaci aktorów. Kiedy byłem zastępcą 
dyrektora artystycznego i wykonawczego Międzynarodowego Festiwalu 
Dziecięcego w Vancouver (obecnie przygotowuję dla nich nową sztukę 
zamówioną specjalnie na edycję w 2023 r.), miałem okazję obejrzeć 
ogromną ilość spektakli z całego świata i wierzę, że opowiadanie historii  
na żywo ma w sobie magię, której nie da się odtworzyć na ekranie  
– to nas wciąga, jesteśmy przenoszeni do innego wymiaru, młodzi ludzie 
mogą wykorzystać swoją wyobraźnię w sposób, na jaki ekran im nie 
pozwala. Ekrany dostarczają nam wszystkich bodźców wizualnych, ale 
w teatrze umysł musi wypełnić luki, pewne niedopowiedziane przestrzenie. 
Nie potrzebujemy mieć na scenie w pełni wyposażonego domu. Widzimy 
krzesło i łóżko, a resztę dopowiada nasz umysł. Dzięki temu jesteśmy 
aktywni i zaangażowani. Ekrany są w tym sensie pasywne.

Wracając do #Otagowanych, co dla Ciebie jako autora jest 
głównym tematem tej sztuki?

Odpowiedzialność cyfrowa. Materiał do napisania „#Otagowanych” 
zbierałem w szkołach średnich, rozmawiając z młodymi ludźmi. 
Momentem przełomowym było dla mnie, kiedy spytałem ich o różnice 
między ich życiem cyfrowym a realnym. Patrzyli na mnie ze zdziwieniem, 
nie rozumiejąc, co mam na myśli. Dla nich nie ma żadnej różnicy między 
tymi przestrzeniami, nie ma między nimi żadnej granicy. Świat cyfrowy jest 
dla nich tak samo realny jak wszystko inne, a zatem konsekwencje powinny 
być tak samo realne, jak w prawdziwym życiu. To naprawdę pchnęło 
#Otagowanych do przodu. 

A myślisz, że oni w ogóle zdają sobie z tego sprawę? 
Bo zastanawiłam się, czy w takim razie bohaterowie Twojej 
sztuki są okrutni, bezmyślni, czy po prostu nieświadomi 
konsekwencji swoich czynów?

Myślę, że należałoby się zastanowić, co myślą o tym widzowie.  
Moim zadaniem jest dać im możliwości wyboru i sprawdzić, dokąd ich  
to zaprowadzi. Moje zdanie na ten temat jest o wiele mniej interesujące.

Ok, ale nawiązując do tego, o czym mówisz na temat braku 
rozróżnienia na to, co realne i co wirtualne oraz świadomości 
konsekwencji swoich działań, długo zastanawiałam się nad 
postacią Samanty. Czy ona rzeczywiście jest ofiarą? Wiem, że 
Julia i Kuba przekroczyli granicę, ale przecież to Samanta jako 
pierwsza zamieściła prywatne zdjęcie Kuby w Internecie…

We wszystkich moich sztukach scena zapełniona jest postaciami głęboko 
wadliwymi i niedoskonałymi. Chcę, aby były one przede wszystkim ludzkie.  
Tak naprawdę w życiu nie ma „bohaterów” i „złoczyńców”, ponieważ taka 
ocena wyklucza wszelkiego rodzaju inne niezliczone ludzkie doświadczenia. 
Wszyscy popełniamy błędy, wszyscy w pewnych okolicznościach możemy 
kierować się złym osądem i myślę, że to, co decyduje o sile danego tekstu,  
to celebrowanie niektórych działań postaci i oburzanie się na inne.  
Można kogoś lubić, lecz nie pochwalać jego zachowania. Niuanse  
są o wiele bardziej interesujące niż czerń i biel. 

Masz rację i chyba właśnie to, że unikasz jednoznacznych 
odpowiedzi i „dawania wykładu”, stanowi o sile #Otagowanych. 
Zostawiasz widzów z licznymi pytaniami: Jak zakończy się 
ta historia? Czy Julia i Kuba zostaną ukarani? Czy okażą 
skruchę?...

Przez lata pisałem różne zakończenia i ostatecznie uważam, że 
najważniejsze jest to, aby to widzowie decydowali, co ich zdaniem 
POWINNO się wydarzyć i dlaczego. Jakiego zakończenia pragną i czy 
potrafią wyjaśnić proces myślowy, który sprawił, że właśnie takiego rezultatu 
by chcieli. To właśnie wtedy zaczynają się najważniejsze rozmowy.

rozmawiała Anna Maria Dolińska



To nie jest fikcja literacja
czyli historia Amandy Todd

#Otagowani Dave’a Deveau powstali w reakcji na prasowe doniesienia 
na temat kanadyjki Amandy Todd. Amanda Todd, która w roku szkolnym 
2009/2010 była uczennicą siódmej klasy zmieniła miejsce zamieszkania 
i rozpoczęła naukę w nowej szkole. Mniej więcej w tym samym czasie, aby 
poznać nowych ludzi, zaczęła odwiedzać strony internetowe z funkcją 
wideoczatu. Czuła się na nich bezpiecznie i doskonale się bawiła, bo jak 
sama relacjonowała, od nowo poznanych osób często słyszała, że jest „piękna, 
oszałamiająca, perfekcyjna itd.”. Zyskując w ten sposób zaufanie Amandy 
nowo poznani „przyjaciele” zaczęli namawiać ją do pokazania się im nago. 
Po pewnym czasie dziewczyna uległa. Rok od tej sytuacji, nieznany mężczyzna 
wysłał jej prywatną wiadomość na Facebooku, informując, że wie gdzie 
mieszka, do której szkoły chodzi oraz zna jej przyjaciół, którym udostępni jej 
nagie zdjęcia, jeśli ta nie prześle mu większej ilości podobnych. W Wigilię 
2010 roku, o godzinie 4:00 nad ranem funkcjonariusze policji zapukali  
do drzwi domu Amandy, informując, że jej nagie zdjęcie zostało publicznie 
udostępnione w internecie. Dziewczyna stała się ofiarą poniżania w szkole, 
przeżyła depresję, a ostatecznie przestała uczęszczać na zajęcia. W końcu  
jej rodzice podjęli decyzję o zmianie miejsca zamieszkania i posłaniu Amandy 
do nowej szkoły. Mimo przeprowadzki na skutek wcześniejszych wydarzeń 
uzależniła się ona jednak od narkotyków i alkoholu, co przełożyło się 
dodatkowo na wzmożony lęk przed wyjściem z domu.

Rok po tym zdarzeniu szantażysta Amandy ponownie dał o sobie znać, tworząc 
na Facebooku stronę, w której „nagie zdjęcie” Amandy ustawił jako profilowe. 
Amanda ponownie stała się obiektem szyderst i poniżania i straciła przyjaciół. 
Szukając wsparcia, nawiązała kontakt ze „starym przyjacielem”, który do niej 
napisał. Zaprosił on Amandę do swojego domu, gdzie – pod nieobecność 
jego dziewczyny – uprawiali seks. Tydzień później Amanda na oczach całej 
szkoły została powalona na ziemię i dotkliwie pobita przez dziewczynę 
chłopaka. Po tym incydencie Amanda Todd pierwszy raz próbowała popełnić 
samobójstwo, wypijając wybielacz. W porę została jednak przetransportowana 
do szpitala, gdzie lekarze zdążyli wypłukać jej żołądek. Po wypisaniu  
ze szpitala dziewczyna nie przestała być jednak celem obraźliwych uwag. 
W marcu 2012 roku rodzina Toddów przeniosła się po raz trzeci do innego 
miasta, jednak 6 miesięcy później przez portal społecznościowy ponownie 
zaczęły spływać obraźliwe komunikaty. Niektóre z nich dotyczyły jej próby 
samobójczej. Pojawiły się również filmiki parodiujące całe zdarzenie.  

Stan psychiczny Amandy pogorszył się na tyle, że dziewczyna zaczęła się 
samookaleczać. Mimo opieki specjalistów, przedawkowała przepisane jej 
przez lekarzy antydepresanty i po raz kolejny trafiła do szpitala.  
7 września 2012 roku Amanda Todd opublikowała  na portalu YouTube 
dziewięciominutowy film zatytułowany My Story: struggling, bullying, suicide 
and self-harm (z ang. Moja historia: walka, poniżanie, samobójstwo 
i samookaleczanie), w którym milcząc wykładała po kolei kartki, na których 
spisała swoją historię. Wideo już po pierwszych paru tygodniach miało 
ponad milion wyświetleń, jednak sekcja komentarzy przepełniona była 
nienawistnymi wpisami, m.in. namawiającymi Amandę do samobójstwa.  
10 października 2012 roku, ok. godz. 18:00 znaleziono Amandę 
powieszoną w jej pokoju. W chwili śmierci miała 15 lat.



„U nas takie rzeczy się nie dzieją” 
- jeśli tak myślisz, to się mylisz

W 2006 roku polską opinię publiczną poruszyła głośna sprawa uczennicy 
z gdańskiego gimnazjum. Do tragedii Ani z Gdańska doprowadziła m.in. jej... 
popularność. Na początku roku czternastolatka odrzuciła jednego 
z kolegów z klasy. On postanowił się zemścić. Kiedy w czasie lekcji języka 
polskiego klasa pozostała bez opieki – bo nauczycielka, w tym czasie miała 
dodatkowe zajęcia na terenie szkoły – do Ani podeszło czterech chłopaków. 
Chwycili ją, wywlekli z ławki, położyli na stole i przytrzymując, rozebrali 
a następnie napastowali seksualnie. Jeden z nich filmował całe wydarzenie 
telefonem komórkowym. Chłopcy zapowiedzieli, że umieszczą nagranie 
w internecie. Część uczennic twierdziła, że protestowały, ale nie przyniosło 
to żadnego efektu. Jednak nikt z uczniów nie zaalarmował nauczyciela. 
Upokarzanie dziewczyny trwało dwadzieścia minut. W końcu Ania wyrwała 
się swoim prześladowcom i uciekła z klasy. Następnego dnia Ania powiesiła 
się w swoim pokoju. Choć nie zostawiła listu pożegnalnego, zdążyła jeszcze 
wyznać swojej koleżance, że „zabije się, bo nie zniesie tego, co ją spotkało”. 
Późniejsze dochodzenie ujawniło, że dziewczyna od dłuższego czasu była 
systematycznie szykanowana i obrażana przez kolegów na terenie szkoły.1

1 Za: www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Samobojstwo-po-upokorzeniu-w-szkole-n21035.html  



Agresja w sieci jest już niemal zjawiskiem powszechnym. Ponad 
połowa młodych użytkowników internetu przyznaje, że spotkała 
się z różnymi przejawami internetowej przemocy zarówno wobec 
swoich kolegów i koleżanek, jak i osób nieznajomych. Co trzeci 
nastolatek takiej przemocy doświadczył osobiście – był wyzywany 
w internecie, poniżany, ośmieszany lub straszony. Prawie 13% 
uczniów zgłaszało kradzież tożsamości i wykorzystywania ich 
konta e-mailowego lub profilu na portalu społecznościowym 
do realizacji agresywnych działań wobec innych osób: 

Doświadczanie różnych form cyberprzemocy przez osoby 
w wieku 13-17 lat: 

- wyzywanie w internecie (32,2%)
- poniżanie lub ośmieszanie (19,4%)
- zastraszanie (13,6%)
- szantażowanie (11,1%)
- kradzież tożsamości (13%)

Od 7 do 11% polskich uczniów doświadczyło najpoważniejszych aktów 
internetowej agresji – cyberprzemocy (z ang. cyberbullyingu), czyli 
regularnego, długotrwałego nękania w sieci przez rówieśników. 

Najczęstszymi powodami agresji w sieci są: 

- poglądy (14,9%) 
- wygląd (13,5%)
- upodobania (11,6%)
- narodowość (8,1%)
- ubiór (8,0%)

a także: 

- orientacja seksualna (4,6%)
- religia (4,5%)
- kolor skóry (4,3%)
- płeć (4,2%)
- zła sytuacja finansowa (3,8%)2

Sztuka #Otagowani (Tagged) została zamówiona i po raz 
pierwszy wystawiona w 2013 roku przez Green Thumb Theatre 
(Vancouver, BC, Kanada). Została wyprodukowana za zgodą jej 
Autora oraz Marquis Literary (Colin Rivers) www.MQlit.ca”2 Nastolatki 3.0., Raport z ogólnopolskiego badania uczniów, NASK, 2019 



Dave Deveau 
wielokrotnie nagradzany kanadyjski pisarz i performer młodego pokolenia, którego sztuki 
realizowane były z powodzeniem w Europie i krajach Ameryki Północnej. Od kilku sezonów 
współtworzy Zee Zee Theatre w Vancouver w Kanadzie, gdzie odbyły się premiery jego sztuk, 
m.in. „Nelly Boy”, „Tiny Replicas”, nagradzany przez krytyków „My Funny Valentine” (za które 
otrzymał m.in. Sydney Risk Prize, Jessie Richardson Awards) i „Elbow Room Café: Musical”.  
Deveau jest także autorem zaangażowanych sztuk dla młodych widzów. Trzy pierwsze z nich 
powstały na zamówienie Green Thumb Theatre, gdzie miały swoje prapremiery. Obecnie pracuje 
nad kolejnymi projektami dla Zee Zee Theatre, Carousel Theatre for Young People i Nashville 
Children’s Theatre. Jego prace są wysoko oceniane przez krytyków, w sumie jego sztuki były 
nominowane do dwudziestu jeden Jessie Richardson Awards, czyli kanadyjskiej nagrody teatralnej 
przyznawanej w Vancouver za wybitne osiągnięcia w dziedzinie teatru; czterokrotnie do Ovation 
Awards – nagrody południowej Kalifornii za wybitne osiągnięcia teatralne, przyznawanej w Los 
Angeles od 1989 roku; i czterokrotnie do Dora Awards, czyli nagrody przyznawanej corocznie 
w Toronto przez Toronto Alliance for the Performing Arts, doceniającej produkcje teatralne, 
w dziedzinie teatru dramatycznego, teatru tańca i opery. Ustanowionej w 1978 roku na cześć 
Dory Mavor Moore, współzałożycielki kanadyjskiego teatru zawodowego. Deveau nie boi się 
poruszać tematów odważnych, zachęcających młodych ludzi do rozmowy o najtrudniejszych  
dla nich tematach. Deveau był także zastępcą dyrektora Festiwalu Dziecięcego w Kanadzie, 
z którym stale współpracuje. 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego”Fundusze Europejskie dla 
rozwoju regionu łódzkiego „Budowa Małej Sceny Teatru Powszechnego w Łodzi”
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