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SamotnoÊç pól bawe∏nianych. SamotnoÊç szanta˝ujàca. SamotnoÊç na pokaz. SamotnoÊç jako dobra piosenka,
którà mo˝na zaÊpiewaç.
Wszystkie piosenki sà o mi∏oÊci i we wszystkich sà wilki.
Dramat spotkania dwójki ludzi, dwójki m´˝czyzn, którzy
pragnà od siebie wszystkiego.
Galop s∏ów, by wyraziç to, czego pragn´.
Czy to jest proste? Nazwaç
nasze pragnienie, kaprys, zachciank´, najg∏´bszà potrzeb´.
Sytuacja dealu. Ja daj´, ty
bierz, ja sprzedaj´, ty kupuj.
Wymiana, transakcja, handel.
Na s∏owa, na dotyk, na pieszczot´. Kto jest w tym lepszy?
W tej galopadzie min, afektów,
szanta˝y. Dealer, czy klient.
Pokaz i popis dwójki aktorów,
którzy walczà o akceptacj´ dla
siebie, walczà o mi∏oÊç widzów. Czy jest jakaÊ inna?
Rados∏aw Rychcik
DEALER

Wojciech Niemczyk

KLIENT

Tomasz Nosinski

Oprawa wizualna
Oprawa muzyczna
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Rados∏aw Rychcik, rocznik 1981
Dotychczas:
Factory 2 w re˝yserii Krystiana Lupy, asystent re˝ysera, Narodowy Teatr Stary
w Krakowie 2008
Blogi.pl Kasia Kostecka, re˝yseria i scenografia, Narodowy Teatr Stary
w Krakowie 2008
Versus. W g´stwinie miast Bertolt Brecht, re˝yseria, Teatr Nowy w Krakowie,
2008
Fragmenty dyskursu mi∏osnego Roland Barthes, re˝yser, Teatr Dramatyczny
im. G. Holoubka, Warszawa 2009

fot. Maciej ˚órawiecki

Teatr wg Rychcika

Z wypowiedzi do „Didaskalia” nr 90, kwiecieƒ 2009
Bardzo mi zale˝y, ˝eby to, co robi´, nie by∏o tylko opowieÊcià o teatrze. Chodzi mi bardziej o zauwa˝enie, ˝e nie ma ˝ycia bez teatru
i wszystko, co robimy w ˝yciu, jest
bardzo teatralne. Nie chc´ powiedzieç
„na pokaz”, bo chodzi o jakiÊ rodzaj
osobistych rytua∏ów, które odprawiamy sobie, prze˝ywajàc ró˝ne sprawy.
●

Uwa˝am, ˝e kiedy coÊ jest sztuczne, kiedy pokazujemy, jak coÊ jest robione, wtedy cz´sto mamy szans´ uzyskania dobrego efektu. Tylko zawsze
trzeba tak dobieraç Êrodki teatralne,
˝eby aktor, który wchodzi na scen´
●

i ma przekazaç bardzo silnà emocj´,
musi pokazaç swój dystans wobec
emocji, którà zaraz wywo∏a. Nie b´dzie zwraca∏ uwagi na siebie, ale na
to, czemu s∏u˝y. Wtedy jest szansa na
to, ˝e widz spotka si´ z jakimÊ prze˝yciem.
Moim marzeniem jest, ˝eby ludzie nie widzieli Êwietnie skonstruowanego teatru, ale ˝eby go prze˝ywali, ˝eby to, co robi´, by∏o dotykajàce. Zderzenie pewnej etiudowoÊci,
doÊç jasnej struktury, pomini´cie historii umo˝liwia w∏aÊnie instalacj´ silnych prze˝yç i emocji.
●
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Rzecz
o samotnoÊci
(opowiadanie)
a pies wy∏ i wy∏
– ty skurwysynu zajebi´ ci´, zajebi´ ci´ jak
psa! – powiedzia∏ do psa, który wy∏ i wy∏, a on
myÊla∏ ˝e to jego g∏owa wyje, ˝e to jego myÊli
tak potwornie wyjà z bólem, z rozpaczà z ca∏ym smutkiem t´sknoty psa do swego pana...
– rzucam palenie
– taak pr´dzej si´ rzuc´ ze schodów
– to id´ po fajki
– a mo˝e nie... mo˝e lepiej nie.. mo˝e by
wytrzymaç ca∏y dzieƒ? Ale ca∏y dzieƒ? Ca∏y
d∏ugi dzieƒ...ca∏y jeden popierdolenie d∏ugi
dzieƒ??? ni chuja ...
– papieros przydymi∏ jego i tak nie istniejàce myÊli a daab gra∏ cichà i spokojnà muzyk´, chmury rozesz∏y si´ i zap∏on´∏o s∏oƒce...
– jak˝e pi´knie Êwiecisz moje ma∏e s∏oneczko, tylko dla kogo? – a ∏za pop∏yn´∏a
ukradkiem po zm´czonych a wcià˝ jeszcze
m∏odych policzkach...
– rudy kot przyszed∏ popatrzy∏ i poszed∏…
– koty widzà duchy…
– to tak jak on, on te˝ widzia∏ duchy... ale
cz´Êciej te z∏e, te niedobre, te które powodujà
˝e droga jest tak bardzo trudna, nie do przejÊcia, ˝e góra jest tak wysoka, nie do zdobycia,
a rzeka jest rwàca i niebezpieczna...
– po∏o˝y∏ g∏ow´ na klawiaturze i zapad∏
si´ w sobie.. a klawiatura nie by∏a ju˝ klawiaturà, tylko ciep∏à mi´kkà poduszkà dobrych
myÊli i szcz´Êliwego zakoƒczenia...
– trzeba wstaç, trzeba czo∏em biç, ale nie
mia∏ si∏y, nie mia∏ si∏y podnieÊç powiek, nie
mia∏ si∏y otworzyç oczu... nie mia∏ si∏y...
– bia∏y dym k∏´bi∏ si´ i wywija∏ w esy floresy, bia∏y dym jak bia∏a karta, tabula raza...
czysta karta nowego lepszego ˝ycia? W nowym lepszym Êwiecie, bez cierpienia i goryczy
bia∏ego dymu..
– nie wolno nie wolno nie wolno sk∏adaç
broni..
– nie wolno nie wolno nie wolno si´gaç
po nià..
– nie wolno nie wolno nie wolno stawaç
w po∏owie..
– nie wolno nie wolno nie wolno nie ufaç
sobie...
– a klawiatura nie by∏a ju˝ poduszkà, klawiatura by∏a grobem, kurchanem, a orchidee
mi´kko oplata∏y smutek jego nieistnienia...
I tylko rwàcy ból kolan przypomina∏ mu ˝e
wcià˝ ˝yje, tylko rwàcy ból kolan mówi∏ mu ˝e
jest jeszcze cz∏owiekiem, zwyk∏ym cz∏owiekiem, który ciàgle krzycza∏ NIE!!
– rejestr wariatów, dom bez klamek, korytarz bez wyjÊcia.. labirynt..
– Ariadno, podaj niç, podaj d∏oƒ, ciep∏à
delikatnà mi´kkà d∏oƒ... okryj mnie z∏otym
py∏em, otul ciep∏ym oddechem mi∏osnego
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Bernard-Marie

KOLTÈS

Dramaturg, pisarz. Urodzi∏ si´
w 1948 roku w Metz. Zmar∏ na
AIDS, w Pary˝u w 1989 roku.
Ucz´szcza∏ do kolegium jezuickiego Saint Clément, potem krótko studiowa∏ dziennikarstwo, podró˝owa∏
po Kanadzie i USA. Po powrocie do
Francji zdecydowa∏ zajàç si´ teatrem,
m.in. pod wp∏ywem przedstawienia
Medei Seneki w re˝yserii Jorge Lavelli. Wstàpi∏ do sekcji re˝yserii w Centre
Dramatique de l'Est. Po kilku miesiàcach za∏o˝y∏ w∏asny zespó∏ Le Théâtre
du Quai, dla którego napisa∏ i wyre˝yserowa∏ pierwsze sztuki: Les Amertu-

mes, La marche (wg PieÊni nad PieÊniami) oraz Le proc¯s¯ivre (wg
Zbrodni i kary Dostojewskiego),
Récits Morts. Pisa∏ wówczas tak˝e dla
radia. W 1976 napisa∏ monolog La
Nuit juste avant les for¯ts, który nast´pnie pokaza∏ na Festiwalu Off
w Avignon. Sztuka ta okaza∏a si´ prze∏omowa w jego twórczoÊci, przynios∏a
mu Êwiatowy rozg∏os i uznanie krytyki. W 1979 roku pozna∏ Patrice'a Chéreau, re˝ysera teatralnego
i filmowego (m.in. filmy: Królowa
Margot, IntymnoÊç, Jego brat), pracujàcego w Théâtre des Amandiers
w Nanterre. Chereau zinscenizowa∏
wi´kszoÊç dramatów Kolt¯sa: Combat
de N¯gres et de Chiens (1983), Quai
Ouest (1986), Dans la solitude des
champs de coton (SamotnoÊç pól bawe∏nianych 1987), Retour au désert
(1988). Renoma re˝ysera przynios∏a
s∏aw´ autorowi. Kolt¯s grany jest na
ca∏ym Êwiecie, sta∏ si´ ju˝ klasykiem
wspó∏czesnej dramaturgii francuskiej.
G∏ówne dzie∏a Kolt¯sa
● La Nuit juste avant les for˘ts, 1977
● Combat de n¯gres et de chiens,
1979 (Walka czarnucha z psami,
„Dialog” 2/1985]
● Dans la solitude des champs de coton, 1985 (SamotnoÊç pól bawe∏nianych, „Dialog” 5/1995)
● Roberto Zucco, 1988 („Dialog”
11/1991)

Poczàtkowo chcia∏em postawiç naprzeciw siebie bluesmana
i punka: dwie diametralnie ró˝ne koncepcje ˝yciowe, i to
w∏aÊnie liczy si´ najbardziej. Gdy dystans mi´dzy dwoma
osobami jest tak ogromny- co pozostaje? Dyplomacja, czyli
j´zyk. Albo b´dà rozmawiaç, albo si´ zabijà. Wi´c rozmawiajà, ale to, ˝e si´ wzajem zagadujà, nie oznacza wcale, ˝e choç
na krok si´ do siebie zbli˝ajà.
Bernard-Marie Kolt¯s
„ Le Monde” 12 stycznia 1987.
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uniesienia, podaj d∏oƒ umierajàcemu w szaleƒstwie Êwiata, którego w ogóle nie rozumia∏...
– o Ariadno.. gdzie jesteÊ?? Ariadno moja
kochanko.. Ariadno moja mi∏a, Ariadno matko moich dobrych myÊli.. gdzie jesteÊ??
– a klawiatura nie by∏a ju˝ grobem ni kurchanem, klawiatura by∏a zimnym plastikowym
narz´dziem jego pracy z której nie mia∏ nic...
bezdusznym narz´dziem cz∏owieka, cz∏owieka, który tworzy∏ bomby nienawiÊci, cz∏owieka, który tworzy∏ armi´ ciemnoÊci, cz∏owieka,
który zapomnia∏ o drugim cz∏owieku, który
zapomnia∏ byç cz∏owiekiem,...który nie pami´ta∏... ignorancja jest b∏ogos∏awieƒstwem..
– strona za stronà..
– a karta ju˝ nie by∏a pusta, nie by∏a bia∏a,
by∏a przesiàkni´ta tekstem z krwi, przesiàkni´ta by∏a s∏owem rozpaczy, smutku i ˝alu, za nieistniejàcym, za dziecka marzeniem.. za sennym
marzeniem.. marzeniem o lepszym jutrze,
o mi∏oÊci, o ˝yciu którego nigdy nie by∏o
i pewnie nigdy nie b´dzie... I tylko daab snu∏
∏kajàcà gitarà niç Ariadny...
I prosz´ ci´ pokornie, abyÊ mnie nie
opuszcza∏
choç jestem niewdzi´czny
I przeciw Êwi´tym twoim natchnieniom
wykraczam,
lecz abyÊ mnie gdy b∏àdz´
∏askawie poprawi∏
gdy upadn´ podêwignà∏
nieumiej´tnego naucza∏
strapionego pociesza∏
I w niebezpieczeƒstwie zostajàcego
ratowa∏...
Êwi´ty..
I tylko kot przyszed∏, popatrzy∏ i odszed∏...
koty widzà duchy..
tak jak on, on te˝ widzia∏ duchy... te z∏e,
które Êmia∏y si´ z niego i szydzi∏y, te które wytyka∏y go palcami, ostrymi palcami gorzkich
ludzkich s∏ów...
s∏ysza∏em CZ¸OWIEK, to brzmi dumnie
ale ∏atwo o tym zapomnieç..
cz∏owieku.. zgubo ludzkoÊci...
cz∏owieku.. py∏ku marny
synu marnotrawny..
dokàd prowadzisz?
I dlaczego tak szybko?
I tylko ten kot nieÊpiesznie, bezinteresownie przyszed∏, popatrzy∏ i odszed∏.... a daab cicho ∏ka∏ swojà subtelnà gitarà i otula∏ go radosnym promykiem nadziei na lepsze jutro...
Êwi´ty...
a krzy˝ wywinà∏ si´ w znak X, pokolenie
X, pokolenie NIC, generacja NIC, krzy˝, którego nie móg∏ unieÊç, krzy˝, który by∏ za ci´˝-
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Mi´dzy
Dealerem
a Klientem
– rzecz
o istocie
dialogu

fot. Maciej ˚órawiecki

PRÓBY
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ki na jego wàt∏e barki, krzy˝, który codzieƒ
przypomina∏ mu... przypomina∏ mu rok 76
i pokolenie NIC... có˝ za wspania∏e pokolenie,
pokolenie zawieszone mi´dzy starym a nowym, pokolenie outsiderów, ostatnich pi´knych tego Êwiata, ostatnich dumnych ludzi,
ostatnich przyjació∏, ostatnich ˝yjàcych, ostatnich... a ∏zy ju˝ nie ukradkiem, ale lawinà,
rwàcym potokiem, p∏yn´∏y po tych zm´czonych policzkach, zm´czonych ale wcià˝ jeszcze
m∏odych..
I tylko ten kot.. – chcesz coÊ kocie?
– raczej nie, tak tylko patrz´ co robisz, co
robisz?
– pisz´
– a co piszesz?
– o tobie pisz´
– o mnie? A co piszesz o mnie?
– ˝e duchy widzisz
– wydaje ci si´
– nie widzisz duchów?
– jak chc´ to widz´, ale one mi nie przeszkadzajà...
– jesteÊ szcz´Êliwy kocie?
– jestem, mam dom, wspania∏ych opiekunów, ciep∏à straw´ co wieczór i nigdzie si´ nie
Êpiesz´..
– szcz´Êliwy kocie..
– ty nie jesteÊ szcz´Êliwy?
– hm.. troch´ nie bardzo...
– dlaczego?
– wiesz kocie, to nie jest takie proste jak
u ciebie..
– dlaczego?
– bo ja potrzebuj´ wi´cej ni˝ ty…
– dlaczego? Dlaczego wy ludzie potrzebujecie wi´cej ni˝ mo˝ecie mieç?
– nie wiem kocie, zupe∏nie tego nie
wiem... musz´ pracowaç.
– praca jest z∏a? przecie˝ czyni ci´ szlachetnym...
– ale nie dla tego co mnie okrada kocie..
– okrada ci´? Z czego ci´ okrada?
– ze z∏udzeƒ..
– ze z∏udzeƒ? Co to sà z∏udzenia?
– ech… kocie... zadajesz mi trudne pytania..
– nie masz odpowiedzi?
– nie, nie mam, popatrz, znowu s∏oƒce zasz∏o..
– jutro wyjdzie..
– skàd wiesz?
– my przychodzimy na Êwiat i odchodzimy zeƒ, a s∏oƒce jest zawsze..
– màdry kotek..
– mam du˝o czasu, ˝eby myÊleç, nigdzie
si´ nie Êpiesz´…
– no widzisz, a ja si´ musz´ Êpieszyç.
– dlaczego?
– znowu pytania kocie? Nie wiem, nie
wiem, wszyscy si´ Êpieszà to i ja te˝..
– musisz byç taki jak wszyscy?
– jak bym by∏ kocie, to by∏o by mi du˝o ∏atwiej, ale nie jestem, jestem jak ty, zawieszony,
spowolniony, zamyÊlony, nie potrafi´ si´ Êpie-
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Pierwsza i najwa˝niejsza forma ludzkiego komunikowania.
Podstawa wszelkich u˝yç j´zyka. Dialog. Greckie diálogos
oznacza ‘rozmow´’, najwa˝niejszy sposób interakcji
mi´dzyludzkiej. Dialog to najcz´Êciej spotkanie „twarzà
w twarz”, któremu towarzyszy swoista wymiana
zachodzàca mi´dzy nadawcà i odbiorcà. Wymiana s∏ów,
wymiana myÊli, wymiana ról. Dialog - prymarny sposób
porozumiewania si´ ludzi, pierwsza próba nawiàzywania
bliskoÊci z drugim cz∏owiekiem. Od dialogu wszystko si´
zaczyna. Dzi´ki j´zykowi i mo˝liwoÊciom, jakie j´zyk nam
daje, uczestniczymy w specjalnej grze. Regu∏y tej gry
zale˝à od sytuacji, partnera, intencji, które nam
towarzyszà. Czy zawsze si´ zastanawiamy nad tym,
co mówimy? Czy zdajemy sobie spraw´, jak bardzo
zale˝ymy od s∏owa? S∏owo pada zawsze w okreÊlonej
sytuacji, jest wypowiadane przez konkretnego cz∏owieka
i kierowane do ÊciÊle okreÊlonego odbiorcy. Gra j´zykowa
wymaga odpowiednich uczestników, którzy znajà
i akceptujà regu∏y gry. Mówiàcy chce, by s∏uchajàcy go
zrozumia∏. I odpowiedzia∏. Wtedy i on mo˝e staç si´
s∏uchajàcym. I odpowiedzieç. Dialog to równoÊç, do której
dà˝ymy, chocia˝ nie zawsze jà osiàgamy.
Martin Buber, twórca tzw. filozofii
dialogu, uwa˝a∏ dialog za „podstawowà form´ egzystencji cz∏owieka”,
prawdziwe spotkanie z kimÊ, kto si´
od nas ró˝ni na tyle, ˝e rozmowa
z nim mo˝e nas rozwinàç, ubogaciç.
Spotkania tego, jak i samej rozmowy,
nie mo˝na zaplanowaç, przewidzieç
z góry, wszystko bowiem zale˝y od
osób bioràcych udzia∏ w interakcji,
ich sposobu rozumienia i reagowania,
ich umiej´tnoÊci „bycia w dialogu”.
Postrzeganie cz∏owieka w rozmowie
to przede wszystkim akceptowanie
interlokutora, dostrzeganie jego innoÊci, przy jednoczesnym za∏o˝eniu
równorz´dnoÊci i partnerstwa. Cz∏owieka kreuje ch´ç nawiàzania relacji
dialogowej z kimÊ INNYM.

Dialog pokazuje, ˝e najcenniejsze
mo˝na zauwa˝yç w rozmowie z drugim/innym cz∏owiekiem, z zmaganiu
si´ z jego/innymi doÊwiadczeniami,
z jego/innym Êwiatopoglàdem. Dialog
uczy tolerancji i szacunku. Szacunku
dla innych i dla siebie.
Dialog to nie tylko sposób komunikowania si´, to nie tylko fenomen
pozwalajàcy na wyra˝enie swojego
stanowiska i poglàdów, ale tak˝e wyraz otwarcia si´ na stanowiska i poglàdy innych osób.
Cz∏owiek rozwija si´ i doskonali
poprzez kontakt z innymi, okreÊla
swojà to˝samoÊç i uzyskuje ÊwiadomoÊç w∏asnego JA w∏aÊnie w konfrontacji z innymi.
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szyç, a musz´.. kurwa kocie musz´!!!
– e tam...musisz.. tylko ci si´ wydaje..
– wiesz co, daj mi spokój, nie dokuczaj
mi..
– jak chcesz – I odszed∏ tak cicho jak przyszed∏...
– a ty co? – zapyta∏ drugiego kota
– ja jestem g∏odna..
– ty zawsze jesteÊ g∏odna i w∏aÊnie po to
si´ Êpiesz´, ˝eby ci daç jeÊç..
– jak chcesz, nie dbam o to..
– tak, ty o nic nie dbasz, dbasz tylko
o swój ˝o∏àdek..
– nie dbam o to..
– no tak.. nie dbasz..
I tylko ten pies wy∏ w t´sknocie za swoim
panem..i przypomnia∏ mu o bólu, bólu ca∏ego
wszechÊwiata, bólu który nie opuszcza∏ go ani
na moment...
– kurwa..jak boli..jak potwornie boli..
– jak wstaç? Jak iÊç? Czemu kolana? Czemu nie kurwa ma∏y palec u nogi? Tylko w∏aÊnie kolana, w biegu i poÊpiechu, akurat kolana? I przypomnia∏ sobie o konkurencji bólu..
– przecià∏ no˝em skór´ na r´ce ˝eby w bólu silniejszym zapomnieç o bólu kolan, o bólu
istnienia..
I bieg∏, bieg∏ dalej, Êwi´ty Antoni, Êwi´ty
Salomon, Êwi´ty..
I tylko ten krzy˝, ten ci´˝ki krzy˝ pokolenia X... a daab z cicha ∏ka∏... jakby Bóg nad rodzajem ludzkim...
Bo˝e pozwól mi byç kotem, zmieƒ mnie,
nie mog´ ju˝ d∏u˝ej biec.. nie mam si∏y..
I to pokolenie X i ten zasrany krzy˝ a komuniÊci zapomnieli go przygotowaç do ˝ycia
bo jak si´ system wali∏, to dupy im si´ pali∏y
psom jebanym i nie myÊla∏o si´ o m∏odzie˝y
tylko jak tu najwi´cej nakraÊç i ustawiç si´ pod
nowà rzeczywistoÊç... swojà drogà to uda∏o si´
chujom znakomicie, to przez Ciebie panie
KwaÊniewski i przez Ciebie panie Miller, ja
was kurwy do koƒca ˝ycia zapami´tam za to
˝e zrujnowaliÊcie mojà rzeczywistoÊç...
zatrzyma∏ si´ nagle bo zobaczy∏ cud...
w ca∏ym tym jego poÊpiechu do nikàd zobaczy∏ cud, cud sta∏ si´..
oto jego oczom ukaza∏a si´ ona, tak w∏aÊnie ona, ta jedna jedyna! On nie móg∏ uwierzyç...
Pojawi∏a si´ wreszcie, ni stàd ni zowàd,
pojawi∏a si´ i zapuka∏a do drzwi. Ona, jego
kochanka, matka jego dobrych myÊli... Ariadna, Agnieszka, Anastazja, Ania... pojawi∏a si´
ta jedna jedyna.. ta w∏aÊnie.. Bóg jà zes∏a∏, wymodli∏ to!
A wi´c jednak, zaÊwieci∏o s∏oƒce.. I dla
ciebie zaÊwieci∏o s∏oƒce przyjacielu... a wi´c
jednak, mo˝na ˝yç... mo˝na ˝yç... – mówi∏ do
siebie uÊmiechajàc si´ pod nosem
I sta∏ si´ cud... I szed∏ przed siebie nieÊpiesznie, bo ju˝ nie musia∏, bo wszystko oka-
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Mi´dzy
Dealerem
a Klientem...
cd.

fot. Maciej ˚órawiecki

PRÓBY

Sztuka Bernarda Kolt¯sa „SamotnoÊç pól bawe∏nianych” jest opowieÊcià o dialogu zdeformowanym i niefortunnym. O dialogu, który nie prowadzi do porozumienia, o j´zyku,
który nie jest platformà komunikacji.
Utwór Kolt¯sa pokazuje, ˝e spotkanie
z drugim cz∏owiekiem zmusza nas do
podj´cia quasi-dialogu, w którym j´zyk nie jest narz´dziem porozumienia, a êród∏em ograniczeƒ.
Komunikacja mi´dzy ludêmi cz´sto jest pozorem, za potokiem s∏ów
kryje si´ samotnoÊç i strach. Strach

przed bliskoÊcià i strach przed odrzuceniem. Bohaterowie sztuki Kolt¯sa
˝yjà swoim ˝yciem, koncentrujà si´
tylko i wy∏àcznie wokó∏ w∏asnych doÊwiadczeƒ i problemów. Spotkanie
z drugim cz∏owiekiem jest jedynà ich
nadziejà na podzielenie si´ strachem,
jedynà nadziejà na znalezienie bliskoÊci, w którà tak naprawd´ nie wierzà.
Najwa˝niejszà potrzebà cz∏owieka
jest nawiàzanie dialogu. Trzeba zadaç
pytanie, by us∏yszeç odpowiedê. Trzeba odpowiedzieç, by us∏yszeç pytanie.
Dialog jest grà doskona∏à, grà, w któ– 6 –

za∏o si´ jasne i proste, szed∏ spokojnie wÊród
zgie∏ku i poÊpiechu... I uÊmiecha∏ si´ bo wiedzia∏, ˝e ten zgie∏k i poÊpiech, nie sà ju˝ jego...
ju˝ go nie dotyczà... szed∏ spokojnie bo wiedzia∏, ˝e od teraz droga ju˝ nie jest kr´ta, ˝e
nie ma pu∏apek, ˝e nie ma luster z∏owrogich
które tworzà mira˝e.. szed∏ spokojnie i uÊmiecha∏ si´.. zaÊpiewa∏ ∏adnà dobrà piosenk´...
szed∏ spokojnie bo poczu∏ si´... bo poczu∏ si´
jak KubuÊ Puchatek i jego TAO... szed∏ i Êpiewa∏ piosenk´ do Prosiaczka, do K∏apouszka,
do Tygryska, Êpiewa∏ ∏adnà dobrà piosenk´...
I ju˝ nie bieg∏... patrzy∏ tylko spokojnie, na ludzi obok niego biegnàcych, przyglàda∏ si´ im
z zaciekawieniem, ju˝ nie ze z∏oÊcià, ju˝ nie
z przera˝eniem, tylko z zaciekawieniem jakby
ma∏e dziecko widzàce Êwiat poraz pierwszy... –
dokàd? Dokàd biegniecie ludzie? Dokàd tak
p´dzicie? – zapyta∏, lecz nikt go nie s∏ysza∏, ale
nie martwi∏ si´.. bo sta∏ si´ cud! Bo oto pojawi∏a si´, ta jedna jedyna, ta w∏aÊnie, pojawi∏a
si´ Ariadna, matka jego dobrych myÊli...
pojawi∏a si´, wi´c si´ nie martwi∏... zgubi∏
z∏oÊç i nienawiÊç, zgubi∏ niewiar´ i zwàtpienie,
zgubi∏ to wszystko co nios∏o mu strach... I ju˝
si´ nie ba∏... wiedzia∏ ju˝, ˝e wszystko przed
nim, ˝e ˝ycie si´ dopiero zaczyna, ˝e przesz∏oÊç ju˝ nie ma znaczenia.. ju˝ nie t´skni∏...
szed∏ przed siebie i Êpiewa∏ ∏adnà dobrà piosenk´... wyciàgnà∏ z kieszeni agresje i kopnà∏
do Êmietnika, wyciàgnà∏ z kieszeni bunt i wyrzuci∏ za ogrodzenie... chuj ˝e komuÊ na trawnik... ktoÊ posprzàta – pomyÊla∏ – nie dba∏ ju˝
o to... jego bohaterowie z m∏odoÊci odeszli
w zapomnienie.. h∏askover, wniebowzi´ci..
wykopa∏ ich i by∏ ju˝ czysty.. spokój opanowa∏
go jak nigdy.. nie s∏ysza∏ szumów, nie s∏ysza∏
trzasków, serce przesta∏o biç w morderczym
tempie, zwolni∏o.. wszystko sta∏o si´ przejrzyste i czyste... wszystko sta∏o si´ takie jakie w∏aÊnie byç powinno... nie móg∏ uwierzyç... sta∏
si´ cud...
lecz nagle.. coÊ go zatrzyma∏o, pociàgn´∏o
za r´kaw. – odwróci∏ si´ w ty∏ przerywajàc dobrà piosenk´
– zaraz zaraz kolego... nie tak pr´dko –
powiedzia∏ goÊç w kapturze trzymajàc go silno
za r´k´ –dokàd si´ tak Êpieszysz, he?
– ja... ja nie... ja si´ nie... – zajàka∏ lecz
wtem brutalny zgrzyt uderzy∏ boleÊnie w jego
uszy a serce zak∏u∏o jak nigdy..
– wyrzuci∏eÊ coÊ przed chwilà, wi´co to teraz podnieÊ – powiedzia∏ goÊç w kapturze
– ale.. ja.. – straci∏ g∏os
– co ja.. co ja – powiedzia∏ goÊç – zbieraj
to i nie rób scen
– ale ja ju˝ tego nie chc´.. ja ju˝ tego nie
potrzebuj´.. – powiedzia∏ ze ∏zami w oczach
– nie wkurwiaj mnie tylko to kurwa bierz
– powiedzia∏ goÊç przyciskajàc mu pi´Êci do
twarzy
– (∏zy mu rozerwa∏y êrenice, przekl´ta si∏a
Êcisn´∏a go za gard∏o, smutek rozdar∏ mu serce
i... podniós∏ to... podniós∏ to wszystko czego
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...rzecz

ju˝ tak bardzo nie chcia∏, czego tak bardzo si´
ba∏, co sprawia∏o mu ból, podniós∏ to i wsadzi∏
do kieszeni, zawiesi∏ na szyi jak p´tl´, podniós∏
to i w trzydzieÊci sekund rozpieprzy∏ wszystko
co móg∏ budowaç przez lata.. móg∏ ale nie potrafi∏, wycofa∏ si´, przestraszy∏ i rozpieprzy∏..
bo w tym by∏ prawdziwym mistrzem.. I pobieg∏ dalej..

o istocie

bieg∏ dalej przed siebie, Êw Akwilin, Êw
Aleksy, Êwi´ty...

dialogu
rej wszyscy „zainteresowani” muszà
uczestniczyç. Dialog jednak nie musi
prowadziç do porozumienia. Niedomówienia, niejasnoÊci, rozbie˝ne interpretacje, manipulacja – ˝yjà dzi´ki
dialogowi. J´zyk, mimo swojej wielofunkcyjnoÊci i wielkiej elastycznoÊci,
stanowi realnà barier´ porozumienia.
S∏owa to nie wszystko, wa˝ny jest
kontekst wypowiedzi, wa˝ne jest nasze doÊwiadczenie, intencja. Wa˝ne
jest to, co chcemy powiedzieç i co
chcemy us∏yszeç. Nasze oczekiwania
mogà zmieniç sens us∏yszanych s∏ów.

Czy nie dlatego tak ∏atwo wierzymy
wszelkim obietnicom?
˚yjemy w czasie wszechmanipulacji medialnej. J´zyk sta∏ si´ jej narz´dziem, narz´dziem prawie doskona∏ym. Z tego zdajemy sobie spraw´,
nie jest to wi´c manipulacja niebezpieczna. DoÊwiadczamy jednak skutków manipulacji j´zykowej równie˝
w naszej codziennoÊci. Czy na pewno
zdajemy sobie spraw´, jak ∏atwo
o nieporozumienie i do czego mo˝e
prowadziç rozmowa o niczym?
Marzena Marczewska

PRÓBY

zatrzyma∏ si´ i zapyta∏ – mo˝emy si´ dzisiaj spotkaç ukochana?
– Dzisiaj nie mog´ mój drogi, id´ na wystaw´.
– A jutro najdro˝sza?
– Jutro nie mog´ bo id´ do teatru.
– A pojutrze moja mi∏a?
– Pojutrze nie mog´ bo id´ na koncert
z przyjació∏mi.
– A po pojutrze?
– Po pojutrze nie mog´ bo musz´ dokoƒczyç prac´.
– A potem?
– Potem te˝ nie mog´ bo mam spotkanie
z klientem.
– No a póêniej ni˝ potem?
– Póêniej ni˝ potem te˝ nie mog´ bo...
– zastanowi∏ si´ chwil´ i powiedzia∏ –
wiesz, ty masz swojà wystaw´, ty masz swój teatr, ty masz swój koncert, ty masz swojà prac´,
ty masz swój PR i swojego klienta, ja mam
gwiazdy na niebie i ˝eby z nimi porozmawiaç,
musz´ poczekaç do wieczora. I pobieg∏ dalej...
Êwi´ty Bernard, Êwi´ta Cecylia, Êwi´ta..
nied∏ugo znowu Êwi´ta ..
a Pan zejdzie I zakwitnie pokój
I Pan nie zszed∏ I pokój nie zakwit∏..
I pobieg∏ dalej..

fot. Maciej ˚órawiecki

I sta∏o si´, wyrzuci∏a mnie do kosza, le˝´
sobie zatem w tym koszu i le˝´ i wiem ˝e to
wszystko, by∏o tylko snem wariata, cudownym snem. Lecz sta∏o si´, obudzi∏em si´ w koszu na Êmieci i tylko od czasu do czasu jakiÊ pijak otworzy ten kosz pogrzebie, pogrzebie,
zerknie na mnie, pociàgnie za w∏osy, splunie
zapijaczonà Êlinà i powie – nie przydatny
Êmieç – i pójdzie. Od czasu do czasu jakaÊ staruszka zechce wyrzuciç Êmieci, otworzy kosz,
wyrzuci resztki jedzenia i pustych opakowaƒ,
przez przypadek zobaczy mnie i zapyta – co ty
tu robisz ch∏opczyku?
– Siedz´ odpowiadam.
– Dlaczego tu siedzisz ch∏opczyku?
– Dziewczyna mnie tu wyrzuci∏a.
– To smutne ch∏opczyku – powiedzia∏a
staruszka i posz∏a.
Zaraz potem, jakiÊ piesek zechce ∏askawie
obsikaç mój nowy dom, szczeknie kilka razy
i pójdzie w swojà stron´. Jeszcze póêniej napa-
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toczy si´ dwóch pijanych, oblejà kosz i puszczà
pawia na mojà g∏ow´, która ju˝ nie jest moja
tylko tego kosza. I znów minie chwila, pojawi
si´ zbieracz makulatury, pogrzebie, pogrzebie,
j´knie z bezradnoÊci, nic tu nie ma wartoÊciowego.
A potem znów przyjdzie pijak i puÊci pawia, a potem piesek i obleje mój nowy dom,
a potem jeszcze raz staruszka by wyrzuciç
Êmieci, wszystko to a˝ do ca∏kowitego zape∏nienia kosza.
Poczym przyjadà Êmieciarze wielkà ci´˝arówkà wrzucà wszystkie Êmieci do niszczarki,
niszczarka zamieli mnie razem z pawiem, kartonami i resztkami jedzenia, na sam koniec
wywiozà mnie na wysypisko Êmieci, wyrzucà
mnie tam i pojadà w swojà stron´, a ja b´d´
tam le˝a∏ a˝ rozdziobià mnie kruki i wrony...

PRÓBY

fot. Maciej ˚órawiecki

i pobieg∏ dalej, ale kompletnie nie mia∏ si∏y, lecz wiedzia∏ ˝e musi.. tylko po co????

Rewersem tego niefortunnego spotkania, tego nieudanego dealu jest jednak
owo mistyczne i upragnione miejsce „samotnoÊci pól bawe∏nianych”. SamotnoÊç
to zarazem stan ducha, miejsce i chwila w Êrodku nocy. Obaj rozmówcy wspominajà o tym pi´ciokrotnie, jakby mówili o czasoprzestrzeni, w której chcieliby pozostaç lub do której chcieliby si´ wycofaç. SamotnoÊç jest odwrotnà stronà dealu,
to Êwiat pi´kny i delikatny jak bawe∏na, to ∏ono i miejsce fantazmatyczne, raj, w
którym ˝yje si´ bez konfliktów i mi´dzyludzkich trasakcji, w symbiozie z naturà
i matkà; to Êwiat który ich przyjmuje bez wzgl´du na to czy byliby w pojedynk´
czy razem. Bawe∏niana samotnoÊç by∏aby wi´c odwrotnoÊcià samotnoÊci niepokojàcej, „prawdziwej samotnoÊci, czyli takiej, która przysparza cierpienia (i która) rodzi pragnienie, by zabiç”.
„SamotnoÊç pól bawe∏nianych Bernard-Marie Kolt¯sa albo Êwiat dealu”
Patrice Pavis, t∏. Mateusz Borowski. DIDASKALIA, czerwiec-sierpieƒ 2004
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powiesi∏ sobie p´tle na szyi i wykopnà∏
sto∏eczek z pod nóg. Wiszàc tak sobie i swobodnie dyndajàc, rozmyÊla∏ o ˝yciu, czego nie
zdà˝y∏ dokonaç, co zrobi∏ dobrze, a co êle.
Przyglàda∏ si´ swojemu pokojowi, wszystko
by∏o na miejscu. By∏o ∏ó˝ko nigdy nie zaÊcielone, by∏o biurko wiecznie zawalone jakimiÊ
ksià˝kami, tu i ówdzie le˝a∏y rozrzucone ubrania, pokój by∏ w nie∏adzie, jak w nie∏adzie by∏o jego ˝ycie. Wiszàc tak sobie weso∏o rozmyÊla∏ o by∏ych mi∏oÊciach, o z∏ych s∏owach których wypowiedzia∏ za du˝o, przypomina∏ sobie o ludziach dobrych i z∏ych których spotka∏
na swej dziwnej drodze. PomyÊla∏ o przyjacio∏ach, którzy byli zawsze wierni i oddani.
Wtem do pokoju wszed∏ kot i zapyta∏ – co robisz tam na górze? – wisz´ sobie.
– To fajnie, czy ja te˝ tak móg∏bym powisieç?
– Koty nie sà od tego ˝eby wisia∏y, ty najwy˝ej mo˝esz sobie poskakaç do mojej wysokoÊci.
– Nie chce mi si´.
– To odejdê i daj mi spokojnie powisieç.
– A czemu w∏aÊciwie tam wisisz?
– Nie wysz∏o mi w ˝yciu.
– I to jest powód?
– Powód to jest to ˝e nie mam ˝adnego celu. Ostatni cel jaki mia∏em wyrzuci∏ mnie do
kosza.
– Dlaczego?
– Bo za mocno kocha∏em, a ona tego nie
lubi∏a.
– To bardzo dziwne wiesz.
– Wiem i sam tego nie rozumiem.
– I co? D∏ugo tam b´dziesz wisia∏?
– A˝ umr´.
– A kiedy to si´ stanie?
– Nie wiem? Mo˝e ju˝ jestem martwy?
Tak, napewno ju˝ jestem martwy. W∏aÊciwie
nie wiem dlaczego ciàgle ci´ widz´ i z tobà gadam?
– Gadasz ze mnà bo ju˝ nie ˝yjesz.
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Oprawa wizualna

Marta Stoces / mizBeware
rocznik 1984 r.,
absolwentka Akademii Sztuk Pi´knych
we Wroc∏awiu, stypendystka londyƒskich
szkó∏: Central St.Martin’s College
of Art & Design (MA SCENOGRAPHY/DESIGN FOR PERFORMANCE) i London
College of Fashion (BA COSTUME)
Zajmuje si´ g∏ównie projektowaniem, kostiumami, multimediami; organizatorka imprez i eventów artystycznych (wystawy, pokazy mody, muzyczne imprezy
klubowe i plenerowe).
Promujàc sztuk´ i ciekawych,
myÊlàcych twórców oraz wyst´pujàc w roli animatorki sceny niezale˝nej i alternatywnej, przede
wszystkim skupia si´ na poszukiwaniu wartoÊci i ich miejsca we
wspó∏czesnej rzeczywistoÊci. Swojà prac´ dyplomowà po∏àczy∏a
z opracowaniem i zainicjowaniem
art-kampanii spo∏ecznej LOVE.REVOLUTION; kompleksowo przygotowany plan kampanii,
zorientowany na wielop∏aszczyznowe dzia∏ania interdyscyplinarne oraz inspirowanie twórczego

dialogu ∏àczàcego ró˝ne Êrodowiska artystyczne i spo∏ecznie zaanga˝owane, pozwoli∏ w ramach
pierwszej edycji wykreowaç rozpoznawalnà (wizualnie i ideologicznie) akcj´, i zbudowaç sieç stale wspó∏pracujàcych twórców,
performerów oraz dzia∏aczy spo∏ecznych. Naczelnym has∏em Love.Revolution jest oczywiÊcie pytanie o, opartà na idei szacunku,
zrozumienia i tolerancji, MI¸OÂå.
Dla wszystkich i do ka˝dego.
Projekt LOVE.REVOLUTION
zaowocowa∏ m.in. wspó∏pracà
z zespo∏em Natural Born Chillers.
www.myspace.com/mizbeware
www.myspace.com/_love_revolution

Teatr wg Rychcika
KiedyÊ zrobi∏a na mnie wra˝enie
teoria, ˝e p∏eç kulturowa wytwarza si´
po prostu przez przyzwyczajenie. Nagromadzenie powtórzeƒ, w stosunku
do swojego cia∏a, do swojego ˝ycia
i tak dalej. Dla mnie to jest bardzo teatralne – docieranie do tego, co by∏o
przed tymi powtórzeniami, ale co to
w ogóle jest: cz∏owiek poza kulturà? Ja
nie wiem, nie wchodz´ na to pytanie.
●

Liczy si´ efekt artystyczny, efekt
teatralny, nie chodzi o drog´, nie chodzi o proces. I w∏aÊnie wtedy, paradoksalnie, aktorzy uzyskujà wi´kszà
ÊwiadomoÊç tego, ˝e sà artystami, ni˝
aktor-alchemik, który bardzo prze˝ywa ten proces. Aktor powinien mieç
przede wszystkim ÊwiadomoÊç tego,
co ma powo∏aç. I ma do tego narz´dzia.

– No to mnie uspokoi∏eÊ.
– No I co, lepiej si´ teraz czujesz gdy ju˝
nie ˝yjesz?
– Chyba lepiej, nie czuj´ bólu ani zmartwienia, dusza mnie nie boli i mi∏oÊç która by∏a te˝ ju˝ dla mnie nie istnieje.
– A mo˝e chcesz wróciç do ˝ywych? – zapyta∏ kot.
– Po co?
– No przecie˝ b´dzie nowa mi∏oÊç, nowa
szansa, nowa nadzieja.
– Tak myÊlisz kocie?
– Tak myÊl´, przecie˝ nic nie trwa wiecznie.
– No I jak to sobie wyobra˝asz kocie?
Spotykasz kogoÊ, anga˝ujesz si´, dajesz mu
wszystko co najlepsze mijajà dwa miesiàce, jesteÊ zakochany po uszy, wierzysz, ˝e to w∏aÊnie
ona, a ona mówi ze spokojem, ˝e to wszystko
nie potrzebne. Nic nie rozumiem kocie, nic
a nic nie rozumiem z tego dziwnego ˝ycia. Jest
mi tak cholernie przykro i êle, ˝e musia∏em si´
powiesiç.
– Nie dokazuj, lepiej zejdê z tego sznura.
– Nie chc´, nie mam dokàd pójÊç, nie
mam si´ do kogo zwróciç, rozumiesz to kocie.
Poza tym ja si´ nie nadaj´ do tego Êwiata, jestem zbyt wra˝liwy, wszystko mnie dotyka
I boli podwójnie, nie radz´ sobie z samotnoÊcià.
- (a ∏zy smutku la∏y si´ niczym strumienie
górskiej rzeki)
– trzymaj si´ kocie, to by∏ dla nas dobry
czas, ale na mnie ju˝ pora. Dowidzenia
– (i p´tla zacisn´∏a si´ mocniej, twarz zrobi∏a si´ purpurowa a oczy zamkn´∏y si´ na zawsze.)
koniec pewnej historii, koniec pewnej
epoki
odwróç si´ jeszcze, popatrz do ty∏u
nie, nie, nie chc´ nie mog´
ju˝ za daleko stoisz, za szybko si´ sta∏o
nie ma odwrotu, na rozstaju dróg

wyszed∏eÊ z domu, nie wróci∏eÊ ju˝ nigdy
pow∏óczàc nogami zmagasz si´ z samym
sobà
myÊli b∏àdzà wzd∏ó˝ i wszerz i nigdy do
celu
wiatr wali w szyby w goràczce i bólu
rozchwiany, rozbity, w rozpadzie

●
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dusza pijana od smutku i ˝alu
prze∏ykasz gorzkà pigu∏k´ zwàtpienia
koÊci na proch roztarte w py∏ przemienione
rozwia∏ je wiatr zewszàd do nikàd
roztopiony w nicoÊci w nicoÊç podà˝asz
nieznoÊne k∏ucie w sercu, kiedy to przejdzie
nie przejdzie, to ból nie istnienia
to rak czasu którego nie by∏o, nie b´dzie

T E AT R I M . S T E FA N A ˚ E R O M S K I E G O W K I E L C A C H

Oprawa muzyczna

chodzisz po omacku dotykajàc Êcian pami´ci
stara warownia upad∏a, nikt ju˝ nie pami´ta
w ka∏u˝y krwi i potu, ˝e jeszcze coÊ mo˝liwe
wszelkie starania spe∏z∏y jak sen z powiek
jesteÊ tylko snem wariata, tym nie dobrym
snem
przechodzisz cicho obok, by nikt nie us∏ysza∏
przechodzàc cicho obok zamykasz drzwi
za sobà

NATURAL BORN CHILLERS live band (Ostrów Wlkp.)
Projekt muzyczny Natural Born
Chillers Band, z bogatym koncertowym repertuarem wkroczy∏ na polskie sceny – alternatywne i klubowe
prezentujàc ultramocne brzmienie, ∏àczàce energetycznà elektronicznà nut´ z si∏à ˝ywych instrumentów i charyzmatycznymi wokalami. Zespó∏
wyst´puje w 5-osobowym sk∏adzie,
systematycznie rozbudowujàc wizualnà stron´ wyst´pów.
Ka˝dy koncert zagrany jest prawie
jak dj-set, z porywajàcymi, dynamicz-

nymi utworami NBC oraz Êwietnie
zaaran˝owanymi live-remixami klubowych hitów z najwy˝szej pó∏ki, nieodmiennie wywo∏uje ekstremalnie
spontanicznà reakcj´ publicznoÊci…
Zespó∏ z Osterdamu serwuje nam
wybuchowy
romans
elektro
z rock’n’rollem i punk rockiem... Fani Soulwax czy Justice b´dà zachwyceni…Konserwatywni rockendrolowcy – mi∏o zaskoczeni...
NBC band wyst´powa∏ na kolejnych eventach LOVE.REVOLT we
Wroc∏awiu i Krakowie, wspomaga∏
grup´ DICK4DICK podczas imprezy
PINK FLAMINGO w klubie SFINKS
oraz muzyków LALI PUNY w formacji PORTMANTEAU na jedynym
koncercie w Polsce - we wroc∏awskim
Centrum Reanimacji Kultury. Dzieli∏
te˝ scen´ plenerowego PINK PIKNIKU z electroclashowà grupà YUMMY
CAKE.
Po koncertach i na niezale˝nych
imprezach, jako NBC djz, rozkr´cajà
scen´ klubowà na wysokim poziomie.
Miksujà gatunki, samplujà klasyk´
i porywajà coraz szerszà publicznoÊç
z zupe∏nie ró˝nych bajek.
Pojawiajàc si´ kolejno w najpopularniejszych miejscach kultury klubowej (cafe Mi´sna w Poznaniu, klub
eNeRDe w Toruniu, Cocon w Krakowie, Sfinks w Sopocie czy Hydrozagadka w Warszawie) i undergroundowej (CRK i klub Wagon we Wroc∏awiu, Tektura w Lublinie), spotykajà
si´ z rosnàcym zainteresowaniem
i entuzjastycznym aplauzem.
www.myspace.com/thenaturalbornchillersosterdam
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i bieg∏ dalej, bieg∏ tak a˝ do usranej Êmierci, w koƒcu nie wytrzyma∏ i wsiad∏ do windy,
windà pojecha∏ na samà gór´, a˝ do samiusieƒkiego nieba. W niebie rozejrza∏ si´ dooko∏a
i zobaczy∏ drzwi. Podszed∏ do nich i zapuka∏
z pewnà nieÊmia∏oÊcià. Drzwi uchyli∏y si´ i zza
drzwi wyjrza∏a g∏owa, by∏a to g∏owa Êwi´tego.
– znowu Êwi´ty – pomyÊla∏
– Czego chcesz? – zapyta∏ Êwi´ty
– Ja.. ja bym chcia∏...
– No Êmia∏o, nie ma czasu – powiedzia∏
Êwi´ty.
– No, ja bym chcia∏ si´ u was tutaj zatrzymaç, na chwil´, no mo˝e na d∏u˝ej ni˝ na
chwil´..
– Niemo˝liwe – odpowiedzia∏ Êwi´ty.
– Ale dlaczego? Ja ju˝ nie mam si∏y tam na
dole, ciàgle mi dokuczajà, ciàgle mam jakieÊ
przygody nieszcz´sne, jestem ju˝ zm´czony,
nie daj´ ju˝ d∏u˝ej rady.
– Niemo˝liwe – powiedzia∏ ostro Êwi´ty.
– To co ja mam zrobiç?
– Piszesz prawda?
– No staram si´.
– No i co? Wychodzi Ci?
– Nie wiem, mam nadziej´? Robotnikiem
nie b´d´..
– No to pisz ch∏opcze, a jak napiszesz ju˝
co masz do napisania i skoƒczysz t´ powieÊç,
wtedy Ci´ przyjmiemy za zas∏ugi, a teraz sp∏ywaj i nie zawracaj g∏owy, bo na razie bramy te
sà otwierane dla tych najbardziej cierpiàcych
i potrzebujàcych, a nie dla takich co nie wiedzà co chcà.
– Ale ja wiem co chc´. Tylko mi nie dajà..
utrudniajà mi z ka˝dym dniem, z ka˝dym
dniem cierpi´.
– Ty cierpisz? Czym˝e jest twoje cierpienie
w porównaniu z cierpieniem chorego na raka?
– No nie wiem?
– No w∏aÊnie, nie wiesz... wi´c zejdê mi
z oczu i wróç jak dostaniesz nagrod´ za to co
piszesz..
– A jak nigdy nie dostan´ nagrody?
– Wtedy potràcimy ci´ samochodem.
– A ju˝ teraz nie mo˝na?
– Nie denerwuj mnie nikczemniku, za du˝o byÊ chcia∏ naraz, z∏aê na dó∏ i pisz, a my
zdecydujemy kiedy ci´ do nas zawezwaç.
– Ale nie ka˝cie mi d∏ugo czekaç, ja ju˝ nie
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mam wi´cej si∏y!
– Nie bàdê mi´czak, sp∏ywaj na dó∏ i pisz.
– Ale bolà mnie kolana i mi´Ênie i kr´gos∏up.
– To si´ ciesz ˝e nie masz plam na ˝o∏´dziu, bo co byÊ wtedy zrobi∏?
– Eeee... no racja... to ja ju˝ sobie pójd´...
– Z Bogiem istoto marna.
– Bóg zap∏aç...
i pobieg∏ dalej, Êw. Leon, Êwi´ta Lidia,
Êwi´ta...
kurwa, ile tych Êwi´tych, ile tych Êwiàt?
I ten pieprzony krzy˝ w kszta∏cie znaku X, pieprzone pokolenie X, zasrana generacja NIC...
dobra kurwa, skoro nie chcà mnie na górze, to
na dole napewno mnie przyjmà z otwartymi
ramionami, wi´c spadam.

fot. Maciej ˚órawiecki

Piek∏o jak piek∏o, goràce, dymiàce, czerwone, wsz´dzie kocio∏, to znaczy kot∏y,
a w kot∏ach mieszajà diab∏y, wszyscy rozebrani
do po∏owy bo goràco. Podbijam do pierwszego lepszego mieszajàcego i fedruj´ mu ten bajer – hej ch∏opie, ja tam na górze to ja nie bardzo! – ten popatrzy∏ na mnie, splunà∏ mi na
buty, splunà∏ takà siarà, ˝e odrazu mi w trzewiku dziur´ wypali∏o.
– Eeeej – krzyknà∏em – ch∏opie co ty kurna poràba∏o ci´?
– Sp∏yƒ – powiedzia∏ diabe∏
– Jak sp∏yƒ? Do pracy si´ chcia∏em najàç.
– Na górze szukaj, tutaj nie ma wolnych
etatów.
– Ale z góry mnie w∏aÊnie wywalili, w niebie nie mog´, na ziemi nie potrafi´, to myÊl´
sobie, ˝e tutaj si´ nadam. – diabe∏ popatrzy∏ na
mnie lekcewa˝àco, splunà∏ jeszcze raz, zamiesza∏ w kotle i powiedzia∏ – a co ty kurwa potrafisz?
– Hm... to jest... ja... to... znaczy... ja potrafi´ zabijaç...
– Zbijaç? A kogo zabi∏eÊ?
– Hm.. to jest.. mysz kiedyÊ zabi∏em, razem z kumplami, skatowaliÊmy jà na Êmierç!
– I co? To niby ma byç przepustka do piek∏a?
– No a co? Ma∏o?
– Ch∏opie, my tu mamy solidnà kolejk´
morderców, psychopatów i zboczeƒców i co ty
sobie wyobra˝asz, ˝e ma∏à myszk´ zakatowa∏eÊ na Êmierç to ju˝ ci tu wolno wchodziç?
Wejdê popatrz dooko∏a co si´ tu dzieje, przecie˝ tu jest kocio∏, tu Stalin i Hitler stojà w kolejce, a ty ma∏à myszk´ ciach i ju˝ wchodzisz?
Ty chyba nie masz wyobraêni ch∏opie?
– To co ja mam zrobiç?
– A co mnie to gówno obchodzi, sp∏ywaj
stàd, bo nie mam czasu na pierdo∏y, tu si´ robot´ robi, wa˝nà, a nie jakieÊ myszy polne, czy
pajàki krzy˝aki...
– w∏aÊnie, zaciuka∏em te˝ nie jednego pajàka i much´!
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Nast´pna premiera 17 paêdziernika

„Rosyjska ruletka”
Rafa∏a Kmity
w adaptacji i re˝yserii
Dariusza Starczewskiego
To opowieÊç o samotnym, starszym cz∏owieku
– Narratorze, który pewnego dnia znalaz∏
na ulicy stary szynel. I, zbiegiem okolicznoÊci, w∏aÊnie tego dnia bohater zostaje
porwany w przera˝ajàcy Êwiat koszmaru
sennego. Nieustannie próbuje si´ z niego
wyrwaç, ale bezskutecznie, co chwila
„wrzucany” jest w nowe przestrzenie, nowe
historie, czasami jako widz, bezstronny
obserwator, czasem jako uczestnik, bohater,
zawsze jednak przeÊladowany przez kozaka,
który pragnie mu wr´czyç samowar.
Po kilkudziesi´ciu minutach zmagaƒ z wyobraênià, walki z koszmarem, udaje mu si´
wyrwaç. Czy to szynel chcia∏ opowiedzieç
swoje historie? Czy w∏asne wspomnienia
przybra∏y jakàÊ dziwacznà postaç? Czy doskwierajàca samotnoÊç zebra∏a swoje plony?
Tego i sam Narrator nie b´dzie wiedzia∏.
Dariusz Starczewski, re˝yser

– Gówno z ciebie nie morderca, zabij nie
wiem.. prezydenta, premiera, uduÊ dziewczyn´, matk´ zajeb, albo ojca, wtedy ci´ przyjmiemy, a ty tu z muchà ch∏opie.. przecie˝ to jest
kurwa ˝a∏osne...
– Ale jak ja mog´ matk´ czy ojca?
– No a co mnie to obchodzi? Chcesz si´
najàç to ràb! Katuj, niszcz, pal, zabijaj, morduj,
a nie z myszkà polnà do mnie tutaj.
– Ale to nie by∏a polna mysz, to by∏a
prawdziwa uliczna mysz, z ulicy wrzesiƒskiej,
ona nios∏a Êmierç i zaraz´!
– Tym bardziej, zabi∏eÊ coÊ co mog∏o doprowadziç do ma∏ej apokalipsy, jednym s∏owem uratowa∏eÊ Êwiat, no a przynajmniej ulic´ wrzesiƒskà! Wi´c ni chuja, nie pasujesz tutaj, idê lepiej na gór´ i tam szukaj roboty...
– Kurwa diabe∏, bo mnie wkurwiasz teraz
ty!! – powiedzia∏em z prawdziwà wÊciek∏oÊcià,
w∏aÊciwie wykrzycza∏em.
– S∏uchaj ziomek, wypierdalaj na gór´, bo
ani twój czas ani twoje miejsce! Jak bardziej
dosadnie mam ci to wyt∏umaczyç?
– To co ja mam zrobiç ze sobà?
– A nie myÊla∏eÊ ˝eby sobie podciàç ˝y∏y,
albo si´ powiesiç? – zapyta∏ diabe∏.
– Ale ja ju˝ si´ powiesi∏em i nic nie pomog∏o... ciàgle ten sam burdel...
– No i co ja ci poradz´, widocznie jesteÊ
taki przydupas ˝e nawet porzàdnie nie potrafisz pope∏niç samobójstwa. Przykro mi. – powiedzia∏ diabe∏ i zajà∏ si´ na powrót mieszaniem w kotle.
– Chuj ci w dupe popieprzony diable, jeszcze ci kurwa poka˝´ na co mnie staç!!!!!
¸ukasz Ripper
rocznik 1976, debiut dramaturgiczny
„Zabiç superwajzora jak 14 tysi´cy kurczaków”, Teatr im. S. ˚eromskiego w Kielcach
marzec 2008.
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