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Biało-czerwone krwinki, s. 4

Ciała obce Julii Holewińskiej to tekst, który w 2010 roku zdobył 
Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną. Poruszany przez autorkę temat 
nie jest ani wygodny, ani piękny: człowiek zawłaszczony przez hi-
storię legendarną po prostu nie ma prawa posiadać własnej – na 
użytek prywatny – tożsamości. 

O spektaktu Ciała obce Julii Holewińskiej pisze Joanna Żabnicka.

Się drą, s. 8

Ksiądz Andrzej Zwoliński napisał niegdyś książeczkę o rocku jako 
formie rytmicznego spętania ducha. Agnieszka Olsten, niejako po-
dążając tropem księdza, większość dialogów, które, według ‘nie-
istotnych didaskaliów’, są istotne, a w inscenizacji jedynie zauwa-
żalnie wyświechtane i efektownie utaplane w błocie nowomowy 
– układa w rockowe melorecytacje.

O spektaklu Miki mister DJ Mateusza Pakuły pisze Alicja Muller.

A gdzie wy jesteście?, s. 6

Z Kubą Kowalskim, reżyserem spektaklu Ciała obce rozmawia 
Weronika Łucyk. 
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R@port razy trzy!

Już po raz trzeci przyglądam się z bardzo nie-
wielkiej odległości zmaganiom festiwalowym. 

Ta cyfra od dłuższego czasu kojarzy mi się po 
pierwsze z Gdynią, po drugie z Teatrem Miejskim, 
a po trzecie – z R@portem. Muszę stwierdzić, że 
tak już pozostanie na wieki wieków – niezależnie 
od tego, czy za rok będę mogła odwiedzić nie-
zwykle gościnne i przyjazne mury Teatru Miej-
skiego, czy nie!

Wyjątkowość R@portu kojarzy mi się także z trzema 
festiwalowymi elementami:  

1. Prodróż na Wybrzeże. W tym roku ruszę w nią z 
Rzeszowa, dotychczas była to wyprawa z Lublina. Za-
zwyczaj już wtedy zaczynam chłonąć atmosferę wy-
darzenia, w którym mam zaszczyt współuczestniczyć 
w pewnym sensie jako organizatorka. Czytam sztuki, 
newsy, dokształcam się, robiąc festiwalowy research. 
Podróże bywają pełne napięcia – pierwszą wspomi-
nam jako wyprawę w nieznane rewiry, zarówno te-
atralne, jak i literackie. Tu – w Gdyni – pokochałam 
współczesną dramaturgię na tyle, żeby w pierwszej 
kolejności wybierać premiery teatralne oparte wła-
śnie na tekstach współczesnych. 

2. Ksero – nasze najdroższe, najukochańsze festiwa-
lowe ksero, stojące na korytarzu przy dziale literac-
kim, gdzie niepodzielnie rządzą Marzena Szymik-
-Mackiewicz i Sabina Czupryńska. To te dwie kobiety 
sprawiają, że każdą wizytę w Miejskim traktuję jak 
powrót do domu. Wróćmy jednak jeszcze na chwilę 
do ksera. Wyjątkowość tego urządzenia powielają-
cego, w tym konkretnym miejscu polega na tym, że 
na czas festiwalu zamienia się w… DRUKARNIĘ! To 
ono, w pocie czoła wydaje na świat kolejne nume-
ry gazetki Fora Nova, które po złożeniu przez nas – 
festiwalowych dziennikarzy – trafiają w Wasze ręce. 
Zawsze staramy się, by były dopieszczone i wygła-
skane, mimo trudności, które napotykamy, drukując 
kolejne egzemplarze gazety. 

3. Café Teatralna, której – jeśli mnie pamięć nie myli 
– poświęciłam felieton w ubiegłym roku. Kochana 
jest szczególnie jej obsługa, która corocznie wytrzy-
muje cierpliwie wszystkie zachcianki (s)Fory (tak, 
tak – taką ksywę nam nadali). Głównie dzięki tym 
ludziom możemy się napić bardzo mocnego, pysz-
nego espresso, owocowej herbatki, posmakować 
innych luksusowych napojów. O każdej (dziwnej) 
porze poratują także pysznymi tościkami, obiadkiem 
albo czymś mocniejszym. Dzięki uśmiechowi tych 
osób możemy funkcjonować, dając z siebie 300% 
normy i nie dosypiając po nocach przez cały R@port! 

Gdynio, Teatrze Miejski, R@porcie, ksero, Café Te-
atralna! Odliczam dni i godziny, odliczam minuty, 
piszę to całkowicie świadomie, lada dzień, lada chwi-
la… przybywam, by głosić wielkość współczesnej 
dramaturgii, by obejrzeć najlepsze sztuki ubiegłego 
sezonu, by dyskutować o teatrze – zawzięcie, do bia-
łego rana… Troche spóźniona, ale w końcu… Przy-
bywam!

Anna Petynia
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Wolność w samotności
 
Człowiek nie rodzi się wolny, niczym nie nazna-
czony. Determinuje go płeć i  narodowość, okre-
ślony moment w historii, w którym przychodzi 
na świat. To są elementy kształtujące każdą toż-
samość. Do znanej, uniwersalnej teorii Judith Bu-
tler o uwikłaniu w płeć twórcy Ciał obcych dodają 
element lokalny, konkretny, związany właśnie z 
uwikłaniem w narodowość i polską historię. 

Scenograficznym odzwierciedleniem tej myśli jest gigan-
tyczna spirala DNA w biało-czerwonych barwach. Scenicz-
ny świat operuje podziałami binarnymi: aktorzy podziele-
ni zostają na dwie grupy – to chór kobiet lub mężczyzn 
ubranych odpowiednio w kostium czerwony lub biały. 
Między nimi znajduje się ktoś inny, ktoś, kto nosi czerń. 
Tą prostą, ale funkcjonalną symboliką barw połączone zo-
stają równolegle prowadzone wątki dramatu dotyczące 
wykluczenia w kontekście płci i polskości. 

Akcja dramatu Julii Holewińskiej rozgrywa się w dwóch 
płaszczyznach czasowych. W  latach 80. Adam działa 
w opozycji, a u progu XXI wieku poznajemy go jako Ewę, 
ubogą nauczycielkę. Reżyser połączył po-
stać Adama i Ewy w jedną rolę odgrywaną 
przez Marka Tyndę, przez co podkreślona 
zostaje ciągłość indywidualnej historii o 
rozdwojonej tożsamości i dwóch płaszczy-
znach odrzucenia. Główny bohater/boha-
terka to osoba, która w pewien sposób 
zmaga się z  narzuconym odgórnie po-
rządkiem – w imię wolności występuje 
przeciwko komunizmowi jako działacz 
Solidarności oraz walczy o prawo do 
bycia sobą na poziomie tożsamo-
ści seksualnej. W obu przy-
padkach odnosi gorzkie, bo 
naznaczone samotnością, 
zwycięstwo. 

Ewa wyzwala się z  ciała 
mężczyzny, a Polska staje 
się krajem demokratycz-
nym, ale mimo to pozo-
staje poczucie obcości, 
niedopasowania. Boha-
terka próbuje znaleźć so-
bie miejsce we współcze-
snej Polsce, ale przy całej 
chęci przystosowania się 

do standardów kapitalizmu pozostaje na marginesie no-
wego systemu polityczno-ekonomicznego. Zostaje od-
rzucona przez dawnych przyjaciół, jest także częściowo 
nieakceptowana przez rodzinę, ostatecznie również cho-
re na nowotwór ciało odmawia jej życia. Najmocniejsze, 
najdotkliwsze i najbardziej bolesne sceny w spektaklu to 
właśnie te kameralne, intymne monologi czy spotkania 
Ewy z jej synem. Młody mężczyzna nie może pogodzić się 
z transseksualizmem ojca, choć stara się budować z nim/
nią relację. Wyzwolenie Ewy z ciała Adama było dla syna, 
podobnie jak dla żony, aktem agresji dokonanym na ro-
dzinie, która rozpadła się bezpowrotnie. Również po prze-
mianie ustrojowej rozbiciu uległa grupa działaczy opozy-
cyjnych, do których należał Adam. 

Wspomniane sceny rozegrane są w konwencji realistycz-
nej – to krótkie, ale intensywne dramaty psychologiczne, 
które tworzą kontrapunkt wobec nadrzędnej stylistyki 
całości. Spektakl operuje dużą dozą humoru i parodii po-
przez wykorzystanie różnorodnych konwencji gatunko-
wych. Nieco kabaretowy, karnawałowy ton wprowadza 
sposób prowadzenia chórów, którym towarzyszy melo-
dyjna, energiczna muzyka saksofonu i perkusji grana na 
żywo. Poprzez muzyczność oraz przerysowany, szero-
ki gest aktorów podkreślony czy spotęgowany zostaje 
efekt dystansu charakterystyczny dla teatru epickiego i 

narracyjnych partii dramatu. Chóry nie tylko 
komentują, dopowiadają czy opowiadają o 

bohaterze, ale również wyznaczają pewne 
standardy, ramy czy normy, w których nie 

mieści się Adam/Ewa. To metafory różno-
rodnych zbiorowości, które są zawsze w 

opozycji do bohatera/bohaterki. Chór 
kobiecy eksponuje kobiecość w 

sposób kampowy, czyli prze-
sadny, sztuczny, gra ste-
reotypami atrybutów płci 
tworząc genderową ma-
skaradę, ale Adam/Ewa na-
śladuje te gesty. Wspólno-
ta kościelna została przez 
reżysera pokazana w skró-
cie poprzez inscenizację 
poszczególnych sakramen-
tów w formach tableau, ale 
również tym razem Adam/
Ewa nie może znaleźć w 
nich miejsca dla siebie, 
gdyż nie przewidziano dla 
kogoś takiego żadnej roli.   
Ciąg dalszy na s. 4

Rys. Joanna Libuda
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Biało-czerwone krwinki
Ciała obce Julii Holewińskiej to tekst, który 
w 2010 roku zdobył Gdyńską Nagrodę Dra-
maturgiczną. Tekst ten podejmuje problem 
dezintegracji i zmian, które nie są w stanie 
zmieścić się w ramach wielkiej Historii, po-
nieważ podkopują jej monumentalność i mo-
nolityczność. Poruszany przez autorkę temat 
nie jest ani wygodny, ani piękny: człowiek 
zawłaszczony przez historię legendarną po 
prostu nie ma prawa posiadać własnej – na 
użytek prywatny – tożsamości.

Pełne utożsamienie, posunięta do granic możliwości wier-
ność wyższej sprawie wymaga od jednostki poświęcenia 
swojej odrębności. Adam, główny bohater spektaklu, sza-
nowany przez przyjaciół-solidarnościowców, mający żonę 

i syna przekonuje się o tym najlepiej. Dopóki służył Oj-
czyźnie, bronił jej i decydował się na dziecko właśnie ‘dla 
niej’, wszystko było w porządku. Kiedy jednak do głosu 
doszedł jego wewnętrzny konflikt płci i psychiki, cała mi-
sterna konstrukcja człowieka-pomnika legła w gruzach.  

To ciekawe, że Holewińska nie stawia naprzeciwko siebie 
mniejszości i większości, ale sugeruje, że jedna w drugiej 
może się zawierać. Fakt ten nie powinien mieć w szerszej 
skali większego znaczenia, tymczasem okazuje się, że ma 
kluczowe. Jako ciała pozostajemy w ruchu, jesteśmy pod-
dawani nieustannym zmianom, co więcej – sami ich do-
konujemy. W czym lepsza czy słuszniejsza jest potrzeba 
zmiany ustroju od chęci zmiany płci? Niepokoje wewnątrz 
organizmu – niezależnie, czy jest nim państwo, czy jed-
nostka – mają bardzo podobne podłoże, a ich celem jest 
przecież zapewnienie godnego istnienia. Paralela ta, któ-
rą zaproponowali twórcy Ciał obcych jasno pokazuje, że 
mimo odzyskanej niepodległości i wolności daleko nam 
jako społeczeństwu do zniesienia struktury spraw waż-
nych i ważniejszych.  

Zdawać się może, że genetycznie dzie-
dziczona polskość jest sprawą przesą-
dzoną – podobnie jak płeć. „Bóg stworzył 
kobietę i mężczyznę, nie ma innej możli-
wości” – powtarza nerwowo Ewa, żona 
Adama, gdy dowiaduje się o jego – jak 
to określa – zboczonej naturze. Ten spo-
sób rozumowania podkreśliła także au-
torka scenografii, Katarzyna Stochalska. 
Umieszczona pośrodku sceny instalacja 
przedstawiająca biało-czerwoną, rozpla-
tającą się nić DNA można interpretować 
dwojako. Z jednej strony bowiem to 
rozplecenie odnosi się do zaniku wspól-
notowości w kontekście uporania się ze 
wspólnym wrogiem, z drugiej natomiast 

Mimo żywiołowej atmosfery, wartko prowadzonej akcji, 
elementów parodystycznych i humorystycznego zabar-
wienia, wydźwięk spektaklu jest jak najbardziej serio. Po-
dwójna wolność wywalczona przez Adama i Ewę to wol-
ność samotna, która nieustannie musi o siebie zabiegać, 
walczyć każdego dnia. Finałowy monolog stawia pytania 
o to, gdzie jest wspólnota, w imię której i dla której się wal-

czyło, przyjaciele, którzy zapomnieli, wyparli czy wymaza-
li z pamięci emocje, wartości i zdarzenia. Wyraża również 
determinację w dążeniu do bycia sobą, prawa do samo-
dzielnie budowanej tożsamości czy próby znalezienia dla 
siebie przestrzeni w niesprzyjającej rzeczywistości.

Weronika Łucyk

Wolność w samotności Ciąg dalszy ze s. 3

Fot.  Archiwum teatru
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jest zapowiedzią czegoś nowego. 
Wszak DNA rozplata i replikuje się 
wtedy, gdy mają powstać nowe 
komórki. Tak czy inaczej, chodzi 
tutaj o indywidualizację społecz-
ną, proces, którego konsekwencją 
jest potrzeba poczucia bycia tole-
rowanym i akceptowanym. Wie-
lość bytów pociąga jednak za sobą 
wielość problemów.

Biologiczna (fizjologiczna) obse-
sja, daje się odczuć w spektaklu 
na wielu poziomach. Przez sce-
nografię i układy choreograficz-
ne ilustrujące rozwój dziecka od 
zapłodnienia komórki jajowej do 
wykształcenia się w płodzie narzą-
dów płciowych (świetne pomysły 
Katarzyny Chmielewskiej), poprzez 
białe i czerwone kostiumy krążących po scenie aktorów-
-krwinek publiczność prowadzona jest do stanu agonal-
nego legendy – wykrycia raka jelita u Adama/Ewy. Mimo 
wodewilowej konwencji, parodystycznych przedstawień 
życia rodzinnego i kabaretowych partii damskiego i mę-
skiego chóru, spektakl dostarcza widzom niespodziewa-
nie gorzkiej konstatacji: człowiek, który oddaje życie w 
imię Historii, umiera sam. Odtwórca głównej, podwójnej 
roli, Marek Tynda, wrzucony na początku spektaklu w 
czarnym ubraniu między białe i czerwone postaci w za-
sadzie od początku istnieje samotnie. Jego końcowe py-
tanie, kierowane do milczącej publiczności, na którą skie-
rowane są światła „a gdzie wy jesteście?” zamyka klamrę 
kompozycyjną tego przedstawienia.
Julia Holewińska przywołując problem transseksualizmu 
zwraca uwagę na wciąż żywą kwestię wolności w Polsce. 

Kto (lub co) postrzegane jest jako ciało obce dzisiaj? Jedna 
z wielu paralel, które mają swoje miejsce w tym spektaklu, 
każe zastanowić się nad radykalnością działania, mającym 
na celu pozbycie się intruza. Jeśli bowiem obcym elemen-
tem rzeczywiście jest rak na jelicie Adama/Ewy, to wszyst-
kie ciecia są usprawiedliwione, ale co się stanie, jeśli jest 
nim rozwijające się w łonie kobiety (niedoszłej synowej 
bohatera) dziecko? Twórcy spektaklu jednoznacznie 
przeciwstawiają się wolności, która jest wolnością kontro-
lowaną przez radykałów, a tym samym staje się tworem 
na poły autorytarnym. Rewersem mniejszego zła jest bo-
wiem zniuansowanie dobra.

Joanna Żabnicka

Teatr Wybrzeże w Gdańsku

Julia Holewińska
Ciała obce

reżyseria: Kuba Kowalski 
scenografia: Katarzyna Stochalska 

muzyka: Piotr Maciejewski
światło: Damian Pawella

ruch sceniczny: Katarzyna Chmielewska

obsada: Justyna Bartoszewicz, Piotr Biedroń, Magdalena Boć, Marzena Nieczuja-Urbańska, Łukasz Konopka, Anna Kociarz, 
Maciej Konopiński, Robert Ninkiewicz, Marek Tynda oraz Piotr Maciejewski (perkusja) i Paulina Strzegowska (saksofon)

              premiera: 17 lutego 2012 r.  

Fot.  Archiwum teatru
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A gdzie wy jesteście?
Z Kubą Kowalskim, reżyserem spektaklu Cia-
ła obce rozmawia Weronika Łucyk.

Weronika Łucyk: Przygotowywał Pan już czytanie 
tekstu Julii Holewińskiej Ciała obce podczas jednej z po-
przednich edycji R@portu. Co skłoniło Pana do realizacji 
tego tekstu w Teatrze Wybrzeże?

Kuba Kowalski: W trakcie przygotowywania czyta-
nia zapoznałem się z tekstem, bardziej usłyszałem, niż 
zobaczyłem jego potencjał, zwłaszcza potencjał histo-
rii i zawartej w nim paraboli. W gruncie rzeczy to sztuka 
symboliczna o Polonii. Ewa/Adam to zde-
tronizowana Polonia – Ewa mieszka w za 
dużym domu, za biedna, żeby go ume-
blować – to trochę jak Polska. Usłyszałem 
też język, który jest szczególnie atrakcyj-
ny dla teatru – to jazda po różnych reje-
strach, co jest bardzo nowoczesne, bo nie 
zamyka się w jednej konwencji; bezczel-
nie jeździ po klawiszach i to mnie właśnie 
zauroczyło. Początkowo planowana była 
premiera tego dramatu w Teatrze Polonia 
w Warszawie, ale ponieważ nie doszło do 
realizacji i tekst był wolny, to zapropono-
wałem go dyrektorowi Orzechowskiemu. 

Skąd pomysł muzyki na żywo w tym 
spektaklu? 
    
To nie pierwsze, a chyba czwarte moje przedstawienie, 
które tak funkcjonuje. Mam poczucie, że muzyka jest in-
tegralną częścią teatru i jeżeli aktorzy grają na żywo, to 
nie bardzo rozumiem, dlaczego muzyka miałaby być od-
twarzana. Dla mnie jest na tyle wartościowa, ważna jako 
składowa przedstawienia, że powinna być wykonywana 
na żywo. Zastanawiałem się tylko, jaka to miałaby być mu-
zyka, jakie instrumenty, jakiego brzmienia potrzebujemy i 
to już były rozmowy z Piotrkiem Maciejewskim.

Choć dramat nie jest o transseksualizmie, to mimo 
wszystko ten temat się pojawia. Kobiecość i męskość w 
przedstawieniu jest rozegrana dosyć teatralnie, szero-
kim i umownym gestem. Na ile Pana intencją było wska-
zanie, że kobiecość i męskość to rola do odegrania?

Jak najbardziej, to jest też bezpośrednio wpisane w ten 
tekst. Adam od początku jest kobietą i to nie podlega wąt-
pliwości. Mam nadzieję, że wybrzmiewa to serio w scenie 
z Maryjką. Postać przedstawiona jest z ironicznych uśmie-

chem i zależało nam, aby zachować ten ironiczny dystans, 
ale nie sprowadzić jej do jakiejś karykatury. Staraliśmy 
się balansować na granicy, korzystać z poczucia humoru, 
spojrzenia z zewnątrz, nie przeżywania, nie bebechów 
– monologi Adama i Ewy wcale się nie poddają czemuś 
takiemu. Chcieliśmy, żeby postać zachowała swoją god-
ność, ludzki wymiar, natomiast w tekst jest bezpośrednio 
wpisana genderowa myśl. Kobiecość w przypadku Ewy 
jest ciułana za te parę złotych w postaci jakiegoś kremu 
z promocji, ubrania z ciuchlandu. W kontekście politycz-
nym chcieliśmy pokazać, jak wartości solidarnościowe 
funkcjonują nie w ramach zbiorowości, ale w odniesieniu 
do dwójki konkretnych ludzi, kogoś odmiennego, wska-
zać zachowanie bliźniego wobec niego. Poza tym to jed-
nak problem genderowy pokazujący, jak w latach 90. w 
Polsce, tuż po przewrocie, tę kobiecość się buduje.   

     
Tylko co to znaczy być kobietą? Bardzo 
silny akcent postawiony jest na aspekt 
cielesny, biologiczny, ale decyzja o ko-
rekcie ciała wiąże się z wyborem roli spo-
łecznej.

Ewa nie jest tragiczną w tonie wiwisekcją 
transseksualisty, to jest pokazane w krót-
kich fleszach. Bardzo wyraziście, ostro 
napisanych, na które patrzymy trochę z 
zewnątrz. W  gruncie rzeczy Marek Tynda 
w wielu scenach Adama i Ewę opowiada. 
Mam poczucie, że staje się nimi w ostat-
nim monologu, gdy są w kluczowym mo-
mencie: Ewa przed operacją raka, Adam 
przed operacją płci. Zależało mi, żeby ten 

monolog pozbawiony był jakiegokolwiek sztafażu formal-
nego czy zabawy teatrem. Chciałem, żeby wybrzmiał po-
stawiony na ostrzu noża. Natomiast przez większość scen 
ta postać jest opowiadana, przedstawiana na tle chóru, 
który wyznacza standardy mniej lub bardziej groteskowe, 
plakatowe kobiecości i męskości. Szliśmy za tym, jak Julka 
napisała tekst.

Czy stąd też decyzja o pominięciu końcowej sceny spo-
tkania postaci Adama i Ewy oraz zbudowaniu finału na 
monologu?   

Dla mnie to było połączenie jednego i drugiego. Kiedy 
Marek powiedział ten tekst na etapie prób, gdy jeszcze 
nie robiliśmy finału na scenie, stało się dla nas jasne, że 
to jest to, co powinno wybrzmieć na koniec. To pytanie „a 
gdzie wy jesteście?”, bardzo konkretnie zadane przy zapa-
lonych światłach na widowni powinno wybrzmieć na ko-
niec, a nie rozgrywanie na jakimś metapoziomie swojego 
spotkania. Właśnie pytanie, gdzie jest ten drugi człowiek 
wobec tego, co ja przez te dwie godziny przechodziłem.  

Fot.  Agnieszka Misiewicz

*
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Bohaterowie dramatu Miki mi-
ster DJ Mateusza Pakuły mówią 
dużo, nieskładnie i bez sensu. 
Produkują mnóstwo niepo-
trzebnych, nic nieznaczących 
słów przeplatanych wulgary-
zmami. Agnieszka Olsten trak-
tuje tekst jak libretto, każe akto-
rom wyśpiewywać te zupełnie 
niemuzyczne kwestie. W efekcie 
powstaje pokraczny, ironiczno-
-posępny musical, który bom-
barduje widza brudami świata.

Agnieszka Olsten miała wolną rękę 
jeśli chodzi o wybór dramatu spośród 
finałowych tekstów ubiegłorocznej 
Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, 
który chciałaby w Teatrze Miejskim 
w Gdyni wystawić. Jej wybór padł 
na prowokacyjny tekst Pakuły, który 
uczyniła polem licznych eksperymen-
tów reżyserskich: zmieniła kolejność 
scen, tu coś wycięła, tam coś dodała 
–‘w duchu Pakuły’, oczywiście. 

W duchu Pakuły, czyli jak? Autor 
zręcznie operuje językiem potocz-
nym, konsekwentnie obnażając jego 
płytkość, niekomunikatywność. Nie 
stroni też od wulgaryzmów, które są u 
niego nieodłącznie związane choćby 
ze sferą seksualną wokół której tekst 
Mikiego mistera DJ-a w dużej mierze 
oscyluje. Ten niski styl zestawia z po-
ezją, chyba wyłącznie dla kontrastu, 
bo Różewicz pasuje do opowiadanej 
przez niego historii jak pięść do oka. 
O ile na początku spektaklu podobne 
absurdy jeszcze bawią, o tyle z bie-
giem czasu już wyłącznie irytują. 

„Dialogi są ważne, a didaskalia są 
nieważne” – pisze Pakuła już w pierw-
szych słowach dramatu, co reżyser-
ka bierze sobie do serca, podążając 

co najwyżej za 
zawartą w nich 
metaforą, a nie 
za wskazówkami 
inscenizacyjnymi 
czy scenogra-

ficznymi. Dzieli się nawet tą reflek-
sją z publicznością, wyświetlając 
powyższe zdanie na projekcjach 
przygotowanych przez Karola 
Rakowskiego. Jego wizualizacje 
fantastycznie pasują do klimatu 
spektaklu, momentami wpisując 
przestrzeń sceniczną w wirtual-
ny świat. Właśnie w takim, a nie w 
rzeczywistym świecie żyje jeden z 
bohaterów – Casanova – namięt-
nie grający w Seven sins, w której 
to grze „na końcu można wyruchać 
nawet cały świat”.
Ale i w tym ‘realnym’ świecie nie 
ma mowy o międzyludzkim po-
rozumieniu, skoro właściwie nie 
istnieje komunikacja. Słowa: śpie-
wane, melorecytowane, rapowa-
ne, wypowiadane – są wyprane ze 
znaczeń i połączone w absurdalne 
zbitki, jak choćby ‘niezmierny pro-
dukt’ Krokodysk, który ‘jest solen-
nym obowiązkiem’ pani o ‘nazwi-
sku’ Agata. Język jest skwapliwie 
wykorzystywany, ale równocześnie 
atakowany ze wszystkich stron. 
Okrągłe, sarkastyczne zdania tytu-
łowego Mikiego (w tej roli wokali-
sta D4D – m.bunio.s, czyli Michał 
Skrok) układają się w coś, co nazwa-
łabym ‘manifestem pedofila’, ukazu-
jącym niebezpieczną siłę perswazji. 
Język jako opresja, a może po prostu 
zbędny balast, popycha jedną z bo-
haterek do fizycznego jego odcięcia, 
co karykaturalnie przedstawia, mo-
cząc się sztuczną krwią w czasie za-
bawy w kalambury. Skoro już Olsten 
zdecydowała się na manipulację tek-
stem, szkoda, że zamiast pociągnąć i 
uwypuklić wątek zaniku komunikacji 
i znaczenia słów, skupiała się głównie 
na pedofilskich czy onanistycznych 
zapędach Mikiego.
Na spotkaniu po spektaklu reżyserka 
zauważyła, że teksty Mateusza Pakuły 
są trudne dla teatru i na pewno nie są 

napisane do śpiewania. Na przekór 
temu wystawia właśnie jego tekst, 
w dodatku w musicalowej formie (z 
ciekawymi rozwiązaniami muzycz-
nymi Wojciecha Orszewskiego). I tu 
pojawia się zgrzyt, bo – jak to z eks-
perymentami bywa – mogą równie 
łatwo prowadzić do powstania jakiejś 
nowej jakości, jak i odkryć wszystkie 
mankamenty, potwierdzając tylko tę 
pozorną ‘niesceniczność’.

Agnieszka Misiewicz

Słowa wyprane ze znaczeń

Rys. Joanna Libuda
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Fot.   Krzysztof Bieliński

Się drą
Ksiądz Andrzej Zwoliński napisał niegdyś książecz-
kę o rocku jako formie rytmicznego spętania ducha. 
To śmieszne i naiwne dziełko oskarża artystów tego 
nurtu o traktowanie muzyki jako medium służącego 
do upowszechniania idei nieumiarkowanej swobody 
seksualnej, rebelii, gwałtu czy anarchii, a także inspi-
rującego do kreowania i wyrażania nierzeczywistych 
stanów świadomości. Przez czarną magię rocka Mick 
Jagger wstąpił do masońskiej sekty i zaprzedał duszę 
szatanowi, Ozzy Osbourne publicznie oderwał zębami 
głowę nietoperza, Alice Cooper oddał ciało wiedźmie, 
a John Lennon śmiał stwierdzić, że The Beatles stało 
się popularniejsze od Chrystusa. Tak rozumiany rock 
staje się rytmem pokolenia z ponowoczesnego śmiet-
nika rzeczywistości. Dlatego – zgodnie z przeświad-
czeniem quasi-konserwatywnej grupy bohaterów Pa-
kuły – lepiej już zostać gejem, niż perkusistą. 

Agnieszka Olsten, niejako podążając tropem księdza, więk-
szość dialogów, które, według nieistotnych didaskaliów, są 
istotne, a w inscenizacji jedynie zauważalnie wyświechtane 
i efektownie utaplane w błocie nowomowy – układa w roc-
kowe melorecytacje, czyniąc z rocka przestrzeń do darcia się 
o ‘całego świata ruchaniu’, onanizmie, substytutach miłości, 
do tego robiąc z sali koncertowej miejsce prezentacji oraz 
pewnej afirmacji odmieńców i zboczeńców, błogosławienia 
patologiom i moralno-estetycznym wykolejeniom. 

Krótkie, bo trwające 50 minut, przedstawienie przypomi-
na źle zakomponowaną płytę konceptową. Reżyserka usu-
nęła nie tylko obszerne partie tekstu – skutecznie pozbyła 
się również, obecnego w dramacie Pakuły, oscylowania na 
granicy realności i fikcji. Zgniotła paradoks wszechobecno-
ści tytułowego bohatera, cierpiącego zarazem na rozmycie 
tożsamości, który unosił dramat do rangi wielkiej metafory 
ponowoczesnego kryzysu narracji i podmiotowości. Jedy-
nym pozytywnym efektem owego cięcia jest zbudowanie 
swoistej paraleli między nowym, absurdalnie skróconym 
sposobem komunikacji a nową sztuką. Miki mister DJ staje się 
w tym kontekście SMS-em, dzieła sztuki żywej. 

Na scenie mamy świat stworzony z kabli, mikrofonów, ekra-
nów – wszelkich odhumanizowanych symboli nowoczesno-
ści. Olsten, odgrywając w przestrzeni widowni rolę reżyse-
ra-dyrygenta, demiurga czy też maga (efektowne pląsanie, 
załamywanie rąk i nóg, niemalże ekstatyczny potrząsanie 
głową), obraca w kpinę i kiepski dowcip całą estetykę perfor-
matywności.  Bohaterowie Pakuły wystawiają na świat swój 
język, stwarzają alternatywne formy własnej rzeczywistości, 
tylko po to, by jakoś przezwyciężyć rozprzestrzeniającą się 
nicość, międzyludzki chłód. Podświadomie przeciwstawia-
ją się kulturze obojętności i, gadżetami czy też szokującymi 
autoprezentacjami, starają się wypełnić pustkę po porozu-
mieniu. Dlatego, że nikt ich nie chce, posuwają się nawet do 
autodestrukcji, nie ustają w – bądź co bądź – twórczym  bie-
gu ku uwierzytelnieniu zagubionego ‘ja’. Ci sami bohatero-

wie w gdyńskiej insceni-
zacji performują, przede 
wszystkim, reżyserskie 
niezrozumienie tekstu 
Pakuły.  Niezrozumienie 
istotnej bezforemności 
wynaturzonego języka, 
idei „scen na wolności”, 
przeniesionej ze świa-
ta gier komputerowych 
metaforyki, a nade 
wszystko – kluczowy 
brak zrozumienia esencji 
postaci Mikiego, którą 
to m.bunio.s odgrywa 
(mimo głupkowatej ma-
niery) niejako w myśl 
postulatu zdarcia masek 
potworów i poczwar z, 
tak przejmująco ludz-
kich, twarzy pedofilii, 
zdaje się podstawowym 
zarzutem. 



Recenzja   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 9

O wyborze tekstu Mateusza Pakuły

Według Agnieszki Olsten współczesny teatr nie jest jesz-
cze przygotowany na teksty tego młodego dramatopi-
sarza. Wpływ, jaki wywiera na odbiorcach, porównała do 
reakcji współczesnym Marcelowi Duchampowi odbior-
com, na wprowadzenie przez artystów nowego rodzaju 
eksponatów zwanego ready–made. W teatrze ten pomysł 
zaowocował licznymi kolażami i zbiorami powtórzeń. Ol-
sten uważa też, że krytycy nie znaleźli jeszcze narzędzi do 
scharakteryzowania stylu Pakuły. 

(Ob)scena, czyli onanizm i pedofilia

Poruszany w tekście Pakuły temat onanizmu i pedofilii 
nie jest przesadą, jeśli wyzbędziemy się sztampowego 
myślenia – twierdzi reżyserka. Śpiewana forma spektaklu 
podkreśla banalność tematu, ponieważ w tym przypadku 
postaci nie ratuje żedna budowa psychologiczna. 

Debiut teatralny wokalisty zespołu D4D, Michała 
Skroka – Bunia 

Bunio przyznał, że praca w teatrze była dla niego sporym 
wyzwaniem. Musiał zmierzyć się z innym rozejm tremy, 
nowym sposobem działania na scenie, a także być czuj-
nym na współobecność innych aktorów podczas spekta-
klu. Od choreografa nauczył się, że na scenę aktor wycho-
dzi z określoną intencją. 

Muzyk jako aktor – wymiana doświadczeń

Dla Macieja Wiznera (odtwórcy jednej z ról) praca z Mi-
chałem Skrokiem stała się odświeżającym spotkaniem w 
przestrzeni teatru. Co dzięki temu zyskuje zawodowy ak-
tor? Nowy rytm, czujność, wyzbywa się klisz aktorskich i 
grania na pamięć.
 

notowała Natalia Grygiel

Relacja z rozmowy Łukasza Rudzińskiego z twórcami spektaklu Miki mister DJ

To, co się Agnieszce Olsten udało, to niewąt-
pliwie rozbicie iluzji uniwersalnego czło-
wieczeństwa.  Karykaturalnie zarysowane 
postaci, lepkie od kiczu, lecz ukulturalnione 
wyrwanymi z kontekstu cytatami z Shakespe-
are’a i Różewicza, jednoznacznie pokazują, że 
seksualność jest obecnie jedynym możliwym 
przejawem konkretnego, jednostkowego ist-
nienia. Udało się, jeszcze coś: spełnił się po-
stulat teatru okrucieństwa – sztuka runęła na 
widzów jako plaga kakofonii. Przy okazji na-
stąpiła śmierć przyrodzonych wartości tekstu. 
Być może jednak należało zwrócić uwagę na 
didaskalia, które autor pozwolił wykreślić? 

Alicja Muller

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni

Mateusz Pakuła
Miki mister DJ

reżyseria: Agnieszka Olsten 
scenografia: Joanna Kaczyńska 

wizualizacje: Karol Rakowski 
muzyka: Wojciech Orszewski 

choreografia: Tomasz Wygoda 
reżyseria światła: Bartek Nalazek 
asystent reżysera: Michał Labijak 

obsada: Monika Babicka, Olga Barbara Długońska, Marta Kadłub, Dorota 
Lulka, Agata Moszumańska, Maciej Wizner, m.bunio.s 

(Michał Skrok – gościnnie)
 

prapremiera: 13 października 2012 r.

Fot.  Agnieszka Misiewicz
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Kopciuszek i kopciuch – te same 
rdzenie słowotwórcze, a jakże 
różne znaczenia i konotacje. Je-
steśmy niewolnikami języka, 
zdominowani przez, rozciągnię-
ty między niewinnym zdrob-
nieniem a pochmurnym zgru-
bieniem, system końcówkowy. 
Dlatego wiemy, że z Kopciucha 
bajka nijak złożyć się nie może.

Głowacki przepisał Historię Kopciuszka na 
estetykę z pogranicza brutalizmu i natu-
ralizmu, otoczył niełaską realności i wydał 
światu jako metaforę systemu totalitar-
nego. W 1980 roku po Kopciucha sięgnął 
Maciej Zembaty i zrealizował go w Teatrze 
Polskiego Radia. Dzisiaj, ta ponura sztu-
ka o dziewczętach z poprawczaka, które 
– w ramach eksperymentu – mają ode-
grać ową cukierkową baśń o wróżkach, 
balach, pantofelkach, jest odczytywana 
przede wszystkim w kontekście medial-
nej manipulacji. Jest to siła przekraczająca 
dopuszczalne etycznie granice możliwej 
ingerencji ‘ciała obcego’ w kształtowanie 
jednostkowej tożsamości. Forma słucho-
wiska uruchamia również problematykę 
interakcji i przenikania się sztuk oraz zacie-
rania jednoznacznej granicy między rze-
czywistością a zmyśleniem.

Nadanie tekstowi dramatycznemu sta-
tusu słuchowiska radiowego umożliwia 
jego wyjście poza mury teatru i wkrocze-
nie w przestrzeń oswojoną przez – mniej 
lub bardziej przypadkowego –  odbiorcę. 
Teatr opuszcza swoje miejsce, co grozi ob-
umarciem jego aury i zakwestionowaniem 
właściwej mu i zwykle pozytywnie warto-
ściowanej autentyczności. W przypadku 
Kopciucha w reżyserii Zembatego teatral-
na realność nie zostaje zakwestionowana, 
spektakl – mimo wynikającego z natury 
słuchowiska zapośredniczenia przez ma-
sowe medium – pozostaje dziełem sztu-
ki żywej. Dzieje się tak za sprawą spo-
tęgowanej przez nieobecność obrazu 
intymności. Słuchacz odczuwa pewien 
dyskomfort, ponieważ zostaje wrzucony 
w formę ‘wścibskiego podsłuchiwacza’. 
Odsłaniają się przed nim kolejne, coraz 

bardziej bolesne, brudne, często wyuzda-
ne historie, których prawdopodobnie nie 
słyszą nawet postaci dramatu. Jest wybra-
ny, a jednocześnie przeklęty. Świadomość 
„bycia w teatrze” przegrywa ze sztucznie 
wytworzoną świadomością odgrywania 
roli przypadkowego świadka. Zembaty tak 
prowadzi głosy swych postaci, by to słu-
chacz był tym, który – chociażby tylko we 
własnej głowie – karci, orzeka o winie lub 
naprawdę rozumie.

Głowacki zawarł w tekście dramatu ele-
menty demaskujące pasożytnicze żero-
wanie filmu na elementach aktorskiej 
realności – historii traum i urazów oraz 
efektowne, lecz wątpliwe moralnie, ucie-
kanie się do techniki szoku. Zembaty w 
swoim słuchowisku uruchomił jeszcze 
bardziej skomplikowane mechanizmy 
demistyfikacji: kunszt aktora teatralne-
go i jego domniemana wyższość  nad 
kinowym gwiazdorem prezentowa-
ne są publiczności za pośrednictwem                                                                                  
teatralnego medium, a to rodzi pytania 
o jedność kreacji albo jej fragmentarycz-
ność. Mimo wszystko podobieństwo obu 
aktorskich fenomenów jest tylko czę-
ściowe: radio nie określa perspektywy 
patrzenia, pozostawia prawie tyle samo 
miejsc niedookreślonych, co tekst literac-
ki, zmuszając słuchacza do powołania do 
życia trzeciego rodzaju aktorów – aktorów 
wyobraźni. Jest to zjawisko szczególnie in-
teresujące w przypadku tekstów pomyśla-
nych jako psychodramy, a do nich właśnie 
należy Kopciuch.

Alicja Muller
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Teatr Polskiego Radia  
Janusz Głowacki /Kopciuch / 
reżyseria: Maciej Zembaty
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Pająki i muszki, czyli o kobietach 
i mężczyznach co nieco

Polowanie na muchy Andrzeja Wajdy, oparte na 
opowiadaniu Janusza Głowackiego jest filmem 
przekornym. Wszystko zależy od tego, w jakim 
stopniu wnikniemy w jego warstwę znaczeniową. 

Jedni odnajdą w nim jedynie satyrę, inni ironiczny obrazek na-
szkicowany z lekkim przymrużeniem oka. Ci, którzy otarli się 
choć trochę o krytykę feministyczną, mogą na jego podstawie 
stworzyć traktat o odchodzeniu genus masculinum do lamusa 
– jednak co odbiorca, to inna perspektywa. Jedno jest pewne w 
tym temacie: autor Antygony w Nowym Jorku jak mało kto, tak 
wyraziście uchwycił istotę transformacji w stosunkach damsko–
męskich na gruncie współczesności.

Prawda jest taka, że sylwetka mężczyzny naszkicowana wpraw-
ną ręką ironisty Głowackiego w konfrontacji z kobietą zaczyna 
niepokojąco kurczyć się i maleć. Reguły gry ustala nie kto inny 
jak uznawana za słabą płeć piękna. Pająk staje się ofiarą sieci fał-
szywych wyobrażeń o samym sobie i bezradności wobec prze-
rastających jego możliwości oczekiwań kobiety.  Niechybnie 
zamienia się w muszkę i ginie w poczuciu totalnej dezorientacji. 

Taki jest Włodek (Zygmunt Malanowicz), główny bohater Po-
lowania na muchy. Szaraczek przywiązany do małżeńskiego 
pręgierza odnajduje swoje drugie „ja” w burzliwym romansie z 
Ireną, elektryzującą erotycznym żywiołem przebojową student-
ką (w tej roli znakomita Małgorzata Braunek). Fundamentem 
tej znajomości jest gra pozorów. Wobec stawianej przez Ire-
nę poprzeczki Włodek okazuje się całkowicie bezradny. Próby 
nadania mu znamion ponadprzeciętności kończą się całkowi-
tym fiaskiem i jeszcze bardziej akcentują jego nijakość osobo-
wościową. 

Gest przerzucenia własnych projekcji i wyobrażeń na drugą 
osobę możemy utożsamiać z aktem kreacji z mitu o Pigmalio-
nie i Galatei. U Głowackiego – a tym samym u Wajdy – nastąpiła 
jednak zamiana ról. Tu obiekt westchnień i imaginacji staje się 
agensem, tym, który próbuje pod własne dyktando organizo-
wać czyjąś rzeczywistość. Im silniejsza jest tutaj kobieta, tym 
słabszy mężczyzna i to głównie o jego słabościach, ‘sflaczeniu’ 
męskiego ego jest mowa w Polowaniu na muchy.

Anna Kołodziejska

Spod łóżka wychodzą zjawy
Uznane za jeden z najwybitniejszych dramatów Janu-
sza Głowckiego Polowanie na karaluchy w 1987 roku 
zdobyło uznanie także amerykańskiego teatru. W 
1991 roku, już po polityczno-społecznym przełomie, 
został zrealizowany również w Teatrze Telewizji. Wła-
śnie wczoraj spektakl w reżyserii Krzysztofa Nazara 
otworzył program wydarzeń towarzyszących festi-
walowi, prezentujących realizacje dramatów Janusza 
Głowackiego.

Anka (Joanna Szczepkowska) i Janek (Jan Englert) to dwójka 
artystów. Ona jest aktorką, on – pisarzem, są parą emigrantów 
z Polski okresu stanu wojennego, którzy przybyli do Nowego 
Jorku. Mieszkają w najbiedniejszej dzielnicy, w Ameryce „stracili 
wszystko oprócz akcentu”. Nocami nie mogą spać, więc rozma-
wiają i polują na karaluchy. Na pierwszy plan wysuwa się pro-
blem osamotnienia w obcym świecie. Pojawiają się też zjawy 
spod łóżka: Bezdomny (Andrzej Kozak), Cenzor (Krzysztof Glo-
bisz) czy Urzędnik emigracyjny (Jerzy Grałek), które wciągają bo-
haterów w groteskowe sytuacje, oprószone  smutną ironią.
W tej dwójce polskich emigrantów nie ma jednak zgody na 
bycie ofiarą – poprzez ujawnienie swoich słabości, odrzucenie 
litości i współczucia przezwyciężają dominujący mit o pucybu-
cie, a wręcz – poprzez autoironiczny humor i pełną świadomość 
– obśmiewają go, jednocześnie znajdując się w jego centrum. 
Polowanie na karaluchy jest próbą odwrócenia owego mitu w 
taki sposób, by to emigrancji mogli nim zawładnąć, o czym pi-
sała Elżbieta Baniewicz dla Twórczości po telewizyjnej premierze 
spektaklu Nazara. 

W jego inscenizacji istotnym jest fakt oderwania od ‚emigracji 
dosłownej’, który jednak nie zmniejsza skali osamotnienia, atyl-
ko go potęguje. Mimo wszystko w walce pomiędzy emigrantem 
a mitem dominuje wiara w zwycięstwo człowieka niegodzącego 
się na rolę ofiary – bardzo dobrze obrazuje to fragment dialogu 
pomiędzy bohaterami:

ONA
Nie wolno się poddawać. Tylu Polakom się udało. To jest Ame-
ryka (polując na karalucha wali butem w podłogę i natychmiast 
odpowiada pukanie od dołu)
ON
Zaraz... pukanie od dołu.
ONA
To znaczy, że nie jesteśmy jeszcze na samym dnie.

Olga Drygas

Kinoretrospektywa Janusza Głowackiego
Janusz Głowacki / Polowanie na muchy /

 reżyseria: Andrzej Wajda

Teatr Telewizji
Janusz Głowacki / Polowanie na karaluchy / 

reżyseria: Krzysztof Nazar
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Teatry–nieroby
Teatr bawi, uczy, wychowuje. A jakże! Moralnego kop-
niaka potrafi zasadzić tam i ówdzie. Weźmy Trójmiasto i 
jego przybytki kulturalne. Tutaj ostatnio wrzało jak w ulu. 
Minione kilka miesięcy obfitowało bowiem w naprawdę 
świetne spektakle, dużo mówiące o kondycji współcze-
snego człowieka na tle jego tożsamości narodowej, hi-
storycznej oraz płciowej. Mogłabym pozwolić sobie na 
przypomnienie trzech najważniejszych i najbardziej cha-
ryzmatycznych głosów reżyserskich tego roku, ale tego 
nie zrobię. Napiszę natomiast o tym, czego w teatrze robić 
nie można, w jaki sposób o teatrze mówić nie wypada (ob-
nażając przy tym pustki w komnatach własnego rozumu) 
i czym to owocuje. 

Zasłyszana na gdyńskim deptaku portowym debata 
dwóch przechodniów po sześćdziesiątce. Po małej prze-
róbce, dodatkach specjalnych i przystosowaniu wypo-
wiedzi do nowinek z aktualnego dyskursu publicznego, 
zabrzmiałaby ona tak: „Co to się, panie, dzieje? Teraz to już 
nie mają gdzie tych swoich cyrków wystawiać! Teatry te-
raz, panie, na statkach grają. Mazowsze u biznesmenów 
śpiewa, a teatr na łajbie zarabia. I jeszcze zamiast o nas coś 
grać, to o tych Niemcach i o ich tragediach, jakby ta nasza 
mniej ważna była. Jakieś Gustloffy nie Gustloffy, a gdzie o 
Błyskawicy? To już lepiej o Titanicu by coś zagrali, jak się 
topi czy coś. A zresztą, lepiej siedzieć w domu i Czterech 
pancernych w telewizorze oglądać! To była historia, panie! 
Z życia wzięta!”.

Teatry–nieroby (parafrazując słowa Władysława Sikory z 
jednego ze skeczów Kabaretu Potem), a jednak na swojej 
pracy się znają. Bo choć z grabiami nikt na scenie, za kuli-
sami, tudzież w garderobie nie gania, to swoją działkę pie-
lęgnuje skwapliwie. Czasami jednak trud opowiedzenia o  
rzeczywistości otaczającej nas, wyrażania jej przy użyciu 
instrumentarium, którym włada poetyka teatralna niknie 
w wygórowanych potrzebach jej odbiorców. Dwie panie 

z torebkami pod pachami. Ledwo się spektakl rozpoczął, 
a już swoim rumorem i chęcią zawładnięcia miejscami w 
pierwszym rzędzie, wysiudały biednego studenczynę na 
tylną ławę i jęły rozpakowywać przysmaki. Tam czeko-
ladka, wafelek, po chwili ciasteczko. Nie minęła godzina, 
a już jedna śpi na ramieniu drugiej. Kulturalna stołówka. 
Piramida Maslowa trzęsie się w posadach. Narzekania na 
niewygodne siedzenia, gdy w Muzycznym nową scenę 
rozgromiła Tuwimowska apokalipsa, do tych dwóch kone-
serek sztuki się nie umywają.

Na Świętego Ducha słyną nie tylko ze znakomitych aran-
żacji scenicznych, ale i z doskonałej, przemyślanej opra-
wy scenograficznej. Od drobiny po monument, wszystko 
harmonijnie lub kontrapunktowo współistnieje na scenie 
i dookreśla sens spektaklu. Tak było również w przypadku 
Ciał obcych, sztuki diagnozującej funkcjonowanie idei, o 
które walczyła Solidarność, w kontekście Polski współcze-
snej. Ich rozszczepienie obrazuje olbrzymi łańcuch DNA w 
barwach narodowych pękający u swej nasady. Scenogra-
ficzna metafora na najwyższym poziomie, ale nie daj się 
temu zwieść, drogi odbiorco kultury. Zawsze znajdzie się 
ktoś, kto zapyta: „Po co ta zjeżdżalnia na środku sceny?”. 

Do teatru chodzić trzeba. Bo jak się nie chodzi, to się głu-
pieje. Ale i tam nie obejdzie się bez manifestacji, na widok 
których Melpomena najchętniej zakryłaby oczy.

A naród co na to? Peroruje, mości się, pasibrzuszy. W per-
spektywie zaś ostatnich wydarzeń publicznych, grzebie 
się w odgrzebywaniu zmarłych i chuligani na pochodach 
pacyfistycznych. Siedzi i zawija te swoje sreberka nienawi-
ści i szeleści nimi niemiłosiernie. Jak panie papierkami po 
czekoladkach podczas napawania się moralnymi dylema-
tami bohaterów Idąc rakiem. A kultura? Wciąż liczy na sie-
bie. I w tym postanowieniu jak na barykadach stoi i walczy 
o swoje rubieże.

Anna Kołodziejska


