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A WY DOKĄD JEŹDZICIE, ŻEBY SIĘ LEPIEJ
POCZUĆ?
Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian w reżyserii Remigiusza Brzyka
to jeden ze spektakli z ostatnich lat, które starają się opisać stosunek Polski i Polaków
wobec „innych”, z którymi zetknęły nas, między innymi, historyczne zawirowania. Jako
przykład może służyć zwycięski spektakl zeszłorocznej edycji Festiwalu, czyli nie-boska
komedia. WSZYSTKO POWIEM BOGU, w której twórcy, dramaturg Paweł Demirski
i reżyserka Monika Strzępka, rozprawiali się ze stereotypami na temat Żydów i polskim
antysemityzmem. Zarzuty, jakie padały w kontekście tamtego spektaklu, szczególnie
podjęcie względnie małego ryzyka politycznego i przeprowadzenie w obrębie inscenizacji
pozornego procesu „oczyszczania z winy”, można odnieść również do Mordoru. To, co
staje się śmieszne, przestaje być traktowane jako problem.
wobec Brunona Schulza, „mistrza mowy polskiej”,
jak w spektaklu tytułuje go jedna ze studentek
polonistyki z Uniwersytetu Warszawskiego) staje
się tworem, z którymi twórcy próbują się rozliczyć, pozostawiając jednocześnie duże pole dla
samousprawiedliwienia. Płodność w kreowaniu
najbardziej nieprawdopodobnego obrazu sąsiada zza wschodniej granicy nie znajduje odbicia
w wizerunkach bohaterów-Polaków, którzy są
naiwnymi, wyruszającymi z plecakami na wschód
studentami, budzącymi uśmiech politowania, ale
również pewną sympatię.

Zarówno tekst Szczerka, jak i inscenizacja Brzyka
odnoszą się nie tyle do realnych stosunków na
linii Polska-Ukraina, co do polskich wyobrażeń
na temat sąsiada zza wschodniej granicy. Są to
przekonania, w których splatają się w jedno: melancholia za utraconym Lwowem z grobami orląt
lwowskich i bijącym dla nas wciąż, z cmentarza
na Rossie, sercem marszałka, mroczne echa rzezi
wołyńskiej i obraz pewnej pojmowanej ogólnie
wschodniej dziczy, z którą nie chcemy mieć nic
wspólnego. Konglomerat tęsknoty, strachu przed
nieznanym i literackich (re)sentymentów (głównie

Zdjęcia na okładce i s. 2 ze spektaklu
Przyjdzie Mordor i nas zje, fot. Bartek Warzecha
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UKRAINA – POLSKIE
ZWIERCIADŁO?

Osią dramatyczną spektaklu jest podróż na
Ukrainę młodego reportażysty Łukasza, który za
wschodnią granicą ma wyszukiwać dla polskich
portali internetowych i prasy najbardziej niewiarygodne i niezwykłe opowieści świadczące
o wysokim rozwoju cywilizacyjnym Polski. Zanim
jednak Łukasz zdemistyfikuje przed widownią
niecne finansowe pobudki swoich literackich
fantazji, przez scenę przewinie się prawdziwy
korowód najdziwniejszych typów ludzkich: babka-uzdrowicielka, dziad, którego ustawicznie
próbują „przepijać” polscy kulturoznawcy, Taras,
którego rodzice postanowili powrócić do polskich
korzeni i przeprowadzić się do Przemyśla, w którym on niestety się nie odnalazł... Nawet mało
obyty teatralny widz szybko zdałby sobie sprawę,
że nad tym szalonym cyrkiem osobliwości musi
sprawować pieczę wyobraźnia kierująca się mało
szlachetną intencją. Rzeczywiście: to, co zostaje
w spektaklu wyartykułowane bardzo wyraźnie,
to okrutna potrzeba Polaków, by stworzyć sobie,
koniecznie poza własnymi granicami terytorialnymi, efektowny obraz piekła, chaosu i kulturowego
upadku, który na zasadzie prostego zestawienia
wzniósłby Polskę w europejskiej hierarchii choćby
o jedną pozycję wyżej. W tej krytycznej analizie
praktyk dążących do zbudowania stabilnej polskiej tożsamości dominuje przede wszystkim właśnie perspektywa odrzucania związku ze wschodem Europy, krajami dawnego bloku sowieckiego,
zamiast – jak to ma miejsce zazwyczaj – ślepego
dążenia do jak najwierniejszego odwzorowania
modeli wypracowanych przez wysoko rozwinięte
kraje Zachodu.
Z całą pewnością mocną stroną przedstawienia
jest jego energia i tempo, które udaje się utrzymać przez prawie trzygodzinny pokaz. Aktorzy
wyraziście zarysowali każdą z kreowanych przez
siebie, przynajmniej dwóch, postaci. Przejmowanie roli głównego bohatera przez różnych aktorów
było wyzwaniem dla percepcji widza i w ciekawy
sposób budowało narkotyczno-fantastyczną aurę
przedstawienia, podkreślaną jeszcze przez wypełnienie sceny starymi telewizorami i lodówkami,
z których sączyło się zimne, nieprzyjemne światło. Dynamikę spektaklu rozwijały wejścia aktorów w przestrzeń widowni, a także muzyka Jacka
Grudnia, podkreślająca emocjonalne napięcie
scen. Błyskotliwość tekstów Ziemowita Szczerka
udało się uchwycić i oddać w teatrze.

W spektaklu Remigiusza Brzyka
wyolbrzymione stereotypy
o Ukraińcach są przyczynkiem do
mówienia o polskości, a raczej o jej
najciemniejszych stronach. Wszystko
utrzymane jest w klimacie powieści
drogi, a podkoloryzowane do granic
możliwości opowiastki, które powstały
jak reportaże typu gonzo – są „prawdziwie
zmyślone”. Oto Przyjdzie Mordor i nas
zje, czyli tajna historia Słowian.
Dziewiętnaście lat życia spędziłam mieszkając
w Radymnie, niewielkiej przygranicznej miejscowości niedaleko Przemyśla. Wielokrotnie słyszałam od znajomych z innych zakątków Polski,
że to już Ukraina – my określaliśmy ją mianem
„Ukraśki”. Później były 5-letnie studia w Lublinie,
a od czterech lat – mieszkanie w Rzeszowie. Od
urodzenia żyję na ścianie wschodniej, w Polsce B
albo C. Z tego powodu wymowa spektaklu, który stanowi przyczynek do dyskusji o dzisiejszej
polskości i naszego stosunku do sąsiadów zza
wschodniej granicy jest dla mnie oczywista od
pierwszych scen.
Ziemowit Szczerek, autor tekstu, wraz z reżyserem Remigiuszem Brzykiem, zapraszają nas na
długą, zaskakującą wycieczkę po Ukrainie. No,
może nieco naciągam fakty twierdząc, że kolejne
etapy podróży, sytuacje, w jakie wplątują się polscy turyści są trudne do przewidzenia. Stanowią
raczej wyolbrzymione do granic możliwości stereotypowe polskie wyobrażenie o tym kraju.
Z kilku pobytów we Lwowie nie zapomnę ani
tego, że kierowcy parkowali samochody gdzie
popadnie, ani tego, jakie ilości alkoholu usiłowali
przemycić znajomi. Pijackiego haju, który towarzyszył dorosłym, a na który dziecko patrzyło
z nieskrywanym zdziwieniem i lękiem. Specyficznych toalet z drzwiczkami jak z westernu. Nie
zapomnę mapy miejsc obowiązkowych do odwiedzenia dla każdego Polaka: Lwów z Cmentarzem
Orląt Lwowskich, Drohobycz z grobem Brunona
Schulza i Mickiewiczowskie stepy akermańskie.
Ziemowit Szczerek celowo nieznośnie wyolbrzymia i przerysowuje nasze zachowania, co

Zuzanna Berendt
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Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie

w niezwykle trafny sposób podkreśla dramaturgicznie Michał Kmiecik, a inscenizuje Remigiusz
Brzyk. Spektakl z upływem czasu staje się mocniejszy i dosadniejszy w swej wymowie, igrając z kolejnymi stereotypami – wynaturzając je nieznośnie.
Nasza turystyka za wschodnią granicą polega na
bezkarnym upajaniu się alkoholem, narkotyzowaniu i „zaliczaniu” miejsc pamięci narodowej.
W spektaklu naturalnie pojawiają się także
odniesienia do rzezi wołyńskiej. Masowe ucieczki
Polaków z niegdyś naszych ziem, bezwzględne
mordowanie, podpalanie kolejnych wsi, sąsiedzkie donosy. Znam to z opowieści dwóch babć
pochodzących z ziem, które obecnie są ukraińskie.
Wszystko to zafundowała nam „kozacka dzicz”.
Marszałek Piłsudski – nasz mitologiczny bohater
narodowy, raz po raz, niczym leitmotiv przewija się
przez kolejne sceny spektaklu. Raz dostojnie, filozoficznie, innym razem niczym psychoterapeuta
pragnący uleczyć polskie strachy i fanaberie, spaja
wszystkie prezentowane przez twórców obrazki
z podróży Polaków.
Najważniejsze słowa spektaklu padają jednak
z ust jednej z bohaterek, tańczącej na rurze Ukrainki. Młoda dziewczyna retorycznie pyta turystów,
po co przyjeżdżają do jej kraju. Nie boi się powiedzieć głośno, że to z nas – Polaków – śmieje się
większość bogatych państw Europy, że szukamy
jakiegoś kozła ofiarnego, który będzie jeszcze gorszy od nas. Musimy zatem znaleźć kogoś, z kogo
tym razem to my bezkarnie będziemy się śmiać.
Na próżno szukać nam podobieństw. Burzenie kolejnych stereotypów postępuje powoli, krok po kroku, pokazując nam naszą „polaczkowatość”, małość
i trywialność. Jedynym problemem i chętką jest
naćpać się, napierdolić, skurwić i sponiewierać.
Do Krakowa w takim celu przyjeżdżają Anglicy,
my jedziemy po to na Ukrainę, do Lwowa.
Czy relacje polsko-ukraińskie zostaną kiedyś
uporządkowane? Czy będą wiecznie chaotyczną
i wybuchową mieszanką stereotypów, którymi operujemy na co dzień? Czy ten kraj przestanie kiedyś
być dla nas śmietnikiem, miejscem, gdzie wysyłamy zbędne nam stare sprzęty elektroniczne? Ciągłe
podsycanie tematu i prezentowanie wyssanych
z palca, ale stylizowanych na prawdziwe historie
opowieści z pewnością nie jest drogą zmierzającą
ku pojednaniu. A co, jeśli my już nie potrafimy inaczej mówić i pisać o Ukrainie?

Ziemowit Szczerek
Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian
REŻYSERIA: Remigiusz Brzyk
ADAPTACJA: Michał Kmiecik
SCENOGRAFIA I KOSTIUMY: Iga Słupska,
Szymon Szewczyk
MUZYKA: Jacek Grudzień
WYSTĘPUJĄ: Halszka Lehman, Marta Ledwoń, Marta
Sroka, Daniel Dobosz, Przemysław Gąsiorowicz, Paweł
Kos, Janusz Łagodziński, Krzysztof Olchawa, Wojciech
Rusin, Daniel Salman
PRAPREMIERA: 14 marca 2015

TO NIE JEST SPEKTAKL
O UKRAIŃCACH,
TYLKO O POLAKACH
Wczorajszego wieczoru został
zainaugurowany cykl spotkań
z twórcami spektakli konkursowych.
Po pokazie Przyjdzie Mordor i nas zje,
czyli tajna historia Słowian Ziemowita
Szczerka w reżyserii Remigiusza
Brzyka z Łukaszem Drewniakiem
i widzami rozmawiali dyrektor Teatru
im. Juliusza Osterwy w Lublinie Artur
Tyszkiewicz i aktor Janusz Łagodziński,
odtwórca między innymi roli marszałka
Piłsudskiego.
W spotkaniu udział wzięli nie autor inscenizowanego tekstu i reżyser, jak to ma miejsce zazwyczaj,
ale dyrektor teatru, w którym Remigiusz Brzyk
podjął się przeniesienia na scenę cyklu reportaży
autorstwa Ziemowita Szczerka oraz jeden z aktorów grających w spektaklu. Obecność Artura
Tyszkiewicza umożliwiła zadanie pytań o miejsce
spektaklu jakim jest Przyjdzie Mordor i nas zje
w repertuarze teatru jako propozycji zaangażowanej politycznie i odnoszącej się do relacji z najbliższym Lublinowi sąsiadem Polski. Temat polityczności spektaklu został podjęty w kontekście czasu

Anna Petynia
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i nas zje był dramaturg Michał Kmiecik, który dopisywał partie tekstu, z postacią Piłsudskiego na
czele, a także adaptował tekst Szczerka, niebędący przecież formą dramatyczną.
Ostatnia część rozmowy poświęcona została
właśnie Ziemowitowi Szczerkowi jako autorowi
tekstów, które zostają przenoszone na teatralne
deski. Pisarz nie podjął się do tej pory stworzenia
formy dramatycznej, a jednak jego utwory, szcze-

wydania książki Szczerka, która ukazała się przed
wydarzeniami na Majdanie i poprzedziła zmiany
we wspólnocie europejskiej i samej Polsce, jakie
po nich nastąpiły. Drewniak zauważył, że Ukraina, o której pisał Szczerek de facto już nie istnieje, co nie powoduje jednak, że spektakl stracił
na aktualności. Tyszkiewicz, opowiadając o tym,
jak z powodu choroby reżysera prowadził próby
spektaklu przed wyjazdem na Festiwal, przez co

fot. Bartek Warzecha

gólnie przez świetnie napisane dialogi, stanowią
inspirację i dobrą bazę dla twórczości teatralnej.
Pytanie o to, czy Szczerek w przyszłości zmierzy
się z napisaniem dramatu pozostało otwarte i było
jednym z tych, które zakończyły spotkanie na małej scenie Teatru Miejskiego w Gdyni.

uświadomił sobie zmianę aspektów, w jakich tekst
i spektakl są aktualne dzisiaj, mówił szczególnie
o niebezpiecznej eskalacji wzajemnych uprzedzeń
i nienawiści skutkujących wyraźnym podziałem
Polski.
Drugim ważnym tematem rozmowy stał się
model pracy Brzyka z tekstem i aktorami, który
jest charakterystyczny dla reżyserów młodego
i średniego pokolenia. Tyszkiewicz i Łagodziński
zwracali uwagę przede wszystkim na to, że w momencie rozpoczęcia prób tekst nie jest jeszcze
gotowy, stanowi obszerny materiał wymagający
selekcji i interwencji dramaturga. To aktywizuje
aktorów jako współtwórców spektaklu, a jednocześnie staje się dla nich dużym wyzwaniem,
muszą bowiem najpierw podjąć „walkę” z tekstem, a potem zbudować rolę. Ważną postacią dla
ostatecznego kształtu spektaklu Przyjdzie Mordor

Zuzanna Berendt

ZASŁYSZANE
O spektaklu Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli
tajna historia Słowian
„To jest dramat dla marketingu, sprzedawać
spektakl, który ma taki długi tytuł. Tytuły spektakli powinny mieć maksymalnie jeden wyraz.”
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ZWIERZĘCA CODZIENNOŚĆ
Pierwszym tekstem prezentowanym w ramach finału Gdyńskiej Nagrody
Dramaturgicznej na tegorocznym R@Porcie był Pawi tren Iwony Korszańskiej
w reżyserii Magdaleny Miklasz. Tekst jest poświęcony kwestii równie nieoczywistej,
co z pozoru błahej – utajonego (bo któż się nad tym poważnie zastanawia?) życia
zwierząt. Tekst o zaspokajaniu podstawowych funkcji życiowych okazał się niezłym
asumptem do rozważań na temat wyboru między dobrem własnym a dobrem ogółu.
wie ornament filmów przyrodniczych, który nie ma
szansy nawet na współczucie ludzi zza szklanego
ekranu.
Takim właśnie tekstem zajęła się reżyserka,
Magdalena Miklasz. Z uwagi na spore i znaczące
didaskalia (służące zwłaszcza do opisu zwyczajów
poszczególnych gatunków), niezbędne okazało się
wprowadzenie na scenę głosu z offu oraz ekranu, na
którym wyświetlone zostały zdjęcia omawianych
(i oglądanych) zwierząt. Miejscem akcji czytań stała
się samotnie stojąca kanapa – znak siedliska rodziny. Kolejne sceny wydzielone zostały przez krótkie
katarynkowe dżingle. W inscenizacji doszło ponadto
do interakcji z widownią. Paw, który miał pozostać
postacią w pewien sposób nienaruszoną, w poszukiwaniu odpowiedniego partnera wdzięczył się do
kolejnych osób siedzących na widowni. Ta i inne
nadmierne inkrustacje sprawiły, że tekst osunął się
w skecz o zwierzętach, eliminując tym samym cały
światłocień przedstawianych sytuacji. Bezpardonowe
angażowanie publiczności odciągnęło w pewnym
momencie jej uwagę od tekstu, który wymaga bardzo
czułego odbioru; trudno nie odnieść wrażenia, że
publiczność musiała zmierzyć się z naddatkiem bodźców. Równocześnie warto wskazać ciekawe użycie
rekwizytów w czytaniu – balonów jako jaj, ikry czy
umierającego pisklęcia lub futrzanych czapek jako
tulonego do piersi potomstwa.
Zapewne byłoby prościej powiedzieć, że tekst
Korszańskiej opowiada na przykład o niedoli kobiet
w czasach wojny lub o skomplikowanych relacjach
w małżeństwie czy detronizacji starszych pokoleń
przez młodsze. Nauczeni jednak teatralnym doświadczeniem wiemy, że łatwiej nie zawsze znaczy lepiej –
i zasada ta sprawdza się także w tym przypadku. Pawi
tren nie dopuszcza jednoznacznych rozstrzygnięć nawet na poziomie identyfikacji postaci. Jednak zamiast
głowić się, czy zwierzęta bardziej przypominają ludzi
czy też odwrotnie, warto prześledzić efekty chwytów zastosowanych przez autorkę i skonfrontować je

Dramat składa się z czterech sekwencji, z których
każda poświęcona została innemu gatunkowi
(nogalom, pawianom, nornikom oraz błazenkom).
Ponadto w konstrukcji tej niejako na zasadzie refrenu powraca scena z pawiem, który bezskutecznie próbuje wzbudzić zainteresowanie w jakiejkolwiek samicy. Fragmenty dotyczące problemów
życia w stadzie (opieka nad potomstwem, kopulacja z inną samicą, śmierć osobnika) skontrastowane zostają zatem z porażkami prób przedłużenia
gatunku. Ten zabieg sprawił, że całość, mimo
nieszablonowej tematyki i nieco pokawałkowanej
formy pozostaje spójna, a poszczególne epizody
dopowiadają się wzajemnie i wytwarzają ciekawe
napięcia wewnątrz tekstu.
Łukasz Drewniak w rozmowie z dramatopisarką
i reżyserką po czytaniu postawił pytanie o tekst kultury, przy użyciu którego można by „otworzyć” dramat
finalistki. W tym momencie należy jednak zastanowić
się nad stopniem sparabolizowania tej historii i statusem jej bohaterów. Wydaje się, że Pawi tren nie
jest zbiorem scen opowiedzianych w formie przypowieści. Istotnie, może się wydawać dziwną spokojna
rozmowa samic na temat dokonywanych na nich
gwałtach przez coraz to nowych samców obejmujących władzę – narzuca się co najwyżej komentarz:
„u zwierząt to normalne”. Trudno jednak wykazać,
że podobny odbiór przemawia wprost za odczytywaniem konkretnej historii od razu jako figury ludzkich
losów czy obrazu obowiązujących zasad społecznych.
Należy podkreślić, że chwyt „zezwierzęcenia” postaci sprawił, iż sytuacje w naturalny sposób zostały
oczyszczone z patosu i ckliwej podniosłości, jakie
zwykle nadajemy tragicznym historiom o ludziach.
Wydestylowane w ten sposób wydarzenia porażają
swoją beznamiętnością i właśnie ten pomysł wydaje
się w dramacie Korszańskiej najbardziej interesujący.
W tej perspektywie zwłaszcza paw niemogący przypodobać się żadnej partnerce i staje się bezużyteczny
w długodystansowym wymiarze, zmienia się w led-
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Doprasza się w tym kontekście o wzmiankę
także scena z wieczorynki Marceli Szpak dziwi się
światu. Produkcja ta przepełniona była melancholią, zadumą tak głęboką, że nawet dziś myślę,
że dobranocka ta dedykowana była przede wszystkim dorosłym. W jednym z odcinków Marceli
opowiada swemu przyjacielowi, że gdy się spaceruje, to czasem zdarza się, że w konkretnym miejscu pozostawia się myśl. Ona, jak szalik porwany
przez wiatr, wplątuje się między gałęzie i zawisa,
by kiedyś równie niespodziewanie wrócić do
właściciela.
Te trzy możliwości wędrówki są składowymi
mentalności miejskiego spacerowicza. Flaner
(franc. flâneur) to ten, który wchłania miejską
rzeczywistość ze wszystkimi jej dziwami. Nie
zawsze wiadomo, jakie uczucia wzbudza w nim
ta pasja, po polsku pięknie nazywana łazęgą (gdy
bliżej) i włóczęgą (gdy dalej, a mimo to bez noclegu). Tak czy inaczej chodzi o połączenie chodzenia z widzeniem.
Jest taki wiersz Wisławy Szymborskiej pod
tytułem Jarmark cudów, którego fragment wprost
idealnie spina interesujące mnie wątki. Koncept
konstrukcyjny ogranicza się do wyliczenia
(wraz z przykładami) sytuacji zupełnie prozaicznych – elementów rzeczywistości, które chyba
tylko przez poetę mogą zostać nazwane „cudami”.
Tak brzmi druga, szczególnie ważna w tym
kontekście strofa:

z tym, do czego nas w procesie odbioru doprowadzają. Wszak „nie ma wydarzeń bezsensownych” – jak
deklarowała wczoraj autorka w rozmowie po prezentacji – „wszystko jest konsekwencją czegoś, co miało
miejsce wcześniej”.
Joanna Żabnicka

Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna
Iwona Korszańska
Pawi tren
reżyseria: Magdalena Miklasz
występują: Agnieszka Bała, Karolina Trębacz,
Katarzyna Wojasińska, Piotr Domalewski, Łukasz
Wójcik, Szymon Sędrowski

ZWIERZĘTA CHODZĄ
NA NOCNĄ ZMIANĘ
Fakt, że niespieszne, nieinteresowne przechadzki uczą nas więcej o nas samych niż o topografii
czy historii okolicy wszedł do kanonu banałów
(niezręcznie pozujących wciąż na złote myśli)
już dawno temu. A jednak, czytając na przykład
cykl książek o Muminkach, zawsze żałowałam,
że tak niewiele miejsca Tove Jansson poświęciła samotnym wyprawom Włóczykija; on sam
zresztą wciąż o nich milczy, chyba, że akurat
wspomina jakąś niedaleką eskapadę z Muminkiem lub epizod, który ma służyć za objaśniającą
świat przypowieść.
Dopuszczając szybką przebieżkę po znaczących i noszonych z tyłu głowy do dziś motywach
wędrówki z literatury dziecięcej, przychodzi mi
na myśl finalna scena Braci Lwie Serce Astrid
Lindgren, w której tytułowi bohaterowie znajdują się na półce skalnej nad przepaścią. Starszy,
Jonatan, po stoczonej przed chwilą walce jest zupełnie sparaliżowany i prosi swojego młodszego
towarzysza, by pomógł mu zrobić krok: ten jeden,
najważniejszy krok, który położy kres wszystkim
ich cierpieniom. Sucharek spełnia prośbę brata
i osuwają się w nicość.

Cud zwykły:
w ciszy nocnej szczekanie
niewidzialnych psów.
(Nawiasem mówiąc, na przykładzie tego fragmentu można w sposób jasny i precyzyjny wyjaśnić, czym karmi się poezja). I już. Oksymoron
w pierwszym wersie, przeciwstawienie ciszy
dźwiękowi w drugim i maleńka pointa, która
ujawnia synestezyjną istotność określenia pory
doby linijkę wcześniej. Tak właśnie wygląda przykładowa obserwacja flanera w zsyntetyzowanej
formie. Jednak czemu ma służyć ta przydługa
wiązka skojarzeń wklejona na ostatniej stronie
festiwalowej gazety? Już tłumaczę.
W niedzielny wieczór wybrałyśmy się redakcyjną ekipą na spacer nad morze. Poszłyśmy na
piwo. Korzystając z dobrodziejstw tarasu jednego
z lokali tuż przy promenadzie, miałyśmy okazję
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przyjrzeć się wszystkiemu, co nas otacza
z dystansu, odetchnąć,
spojrzeć na popisy księżyca, który nie dość, że
nadął się jak balon, to
jeszcze zrobił się czerwony (zapewne z wysiłku po
nadymaniu). Spędziłyśmy
miło czas, a potem zebrałyśmy się do powrotu się
ku nocno-redakcyjnym
obowiązkom. W międzyczasie zrobiło się ciemno,
zapalono latarnie. Zaczęłyśmy wspinać się ulicą
pod górkę, kiedy nagle na
chodniku przed nami pojawił się tężejący w miarę
Gdynia. Dzik w piwoniach po nocy
przybliżania się cień.
Przekonane, że to szczur,
starałyśmy się zejść mu z drogi. Po uważniejszej obserwacji (ciekawość ma jednak siłę) okazało się jednak,
że to tak naprawdę spory jeż. Poszłyśmy dalej.
Przy jednym z bloków rośnie żywopłot z piwonii. Szłyśmy wzdłuż niego, odczuwając pewien rodzaj
szczególnej harmonii i spójności wszystkiego (no wiecie: piwo). Tymczasem jedna z ciemnych plam krzewu piwonii niespodziewanie wybujała w kształt dzika, sunącego wzdłuż tych samych roślin co my, choć
w przeciwnym kierunku. Nie przeszkadzaliśmy sobie; wątpię nawet, czy on (ona?) nas zauważył(a). Trzeba
przyznać, że różnorodność gdyńskiej fauny o zmroku jest całkiem imponująca.
Kiedy zwierzę zniknęło w cieniu – tym razem bloku – zaczęłyśmy się zastanawiać, co jeszcze może nas
(dosłownie) spotkać. Któraś rzuciła, że skoro tak, to mamy spodziewać się jeszcze żyrafy. Ku naszemu zdziwieniu chwilę później na chodniku po drugiej stronie ulicy pojawiła się znikąd kobieta niosąca sporych rozmiarów dmuchaną żyrafę. Rozochocone zażyczyłyśmy sobie słonia, jednak ten – pod żadną postacią – nas
nie odwiedził.
Zapomniał! Nie przyszedł!
Ten cykl spotkań przydarzył nam się naprawdę, podczas bezinteresownego spaceru, choć brzmi on dość
nierzeczywiście. Ta historia warta jest opowiedzenia choćby dlatego, by mogła pójść dalej w świat – nawet,
jeśli bez nas.
Joanna Żabnicka
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