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Wojna

plama rozdeptanego ślimaka na podeszwie buta
piecze w stopę

jak ogniem wypalona dziura

za późno by uciec z miejsca zdarzenia
kuśtykając
za późno

by zatkać uszy i zdławić pamięć pozostaniemy 
sczepieni ze sobą 

nieodwołalnie

milczący beznogi posłańcu
tak podobny do ludzkich warg

zostań ze mną

zostań i dołącz do tamtych głosów
do skowytu współczucia w pieśni Basi Szp.

– Afganistan! –
do nieustępliwych słów K. Cz.

o jasności jaką daje doświadczenie Sarajewa
i do mowy cierpliwych dłoni Nadji

pochylonej nad bezwładnym ciałem starej kobiety
osiemset kilometrów od własnego domu

ona „tam” gdzieś ma syna pod mundurem
tu w pokoju

słyszy chrzęst łamanych kości jęki wybuchy  
kiedy podaje do ust cierpiącej herbatę i leki

zostań
może się nauczę

dotykać
przesuwać powoli opuszkiem palca po szorstkości betonu

całym ciałem przylegać do ziemi jak do kochanka

może nauczę się kiedyś

być nagą

(lipiec/sierpień 2022)

Erdmute Sobaszek
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Błoga, pełna spokoju cisza przeplata się 
z harmonią śmiechów, szczęśliwych po-
witań i muzyki. Gwar naprzemiennie ze 
śpiewem ptaków i brzęczeniem owadów. 
Uczucie beztroski, odnalezienia zdro-
wej cząstki siebie. Nareszcie! Co za ulga! 
Dziecięca spontaniczność oswobodziła 
się. Teraz tańczy gdzieś dziko, bez pamię-
ci o tym, co na co dzień, co trudne, złe  
i bolesne. I choć czas trzyma się sztyw-
nych ram, wszystko inne pozostaje ela-
styczne. Każde zadanie, wykonywane jest 
wspólnymi siłami, niby o wadze misji 
specjalnej, a przy tym kompletnie w swo-
im naturalnym rytmie. Entuzjazm dusz, 
które spotkały się na drodze, na skwar-
nej, upalnej zakurzonej drodze, która cią-
gnie się pośród pól, zbóż i kwiatów. 

A nocą? 
Działania stają się bardziej szalone. 
Radość współobecności wyzwala nie-
wyobrażone pokłady energii zasilanej 
wspólnym śpiewem i muzykowaniem. 
Tańce stają się jeszcze bardziej instynk-
towne, ciemność jakaś bardziej łaskawa  
i przejrzysta, a podróż zakurzoną za dnia 
drogą - przybliża do gwiazd. Czas pły-
nie szybko, być może nawet zbyt szybko,  
a zarazem leniwie ciągnie się wśród upły-
wających godzin. Bo kiedy i gdzie indziej 
znajdzie się czasoprzestrzeń, w której 
można ze skupieniem śledzić niezrozu-
miały i pozornie chaotyczny lot ważki? 

Zuzanna Dobrzańska 

Węgajty, 21/07/2022 r. 

fot. Magda Bremer
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Układanie 
człoWieka
„Nocami układam człowieka”. W pierw-
szym zdaniu, wypowiadanym w spekta-
klu przez siedzącą na progu Barbarę Szpu-
nier, odnajduję klucz nie tylko do Kronik 
nocy – ostatniej premiery IST. Jest to też 
odpowiedź, czy podpowiedź na pytanie: 
„Co robić w czasie, w którym jesteśmy?”. 
W czasie wojny w Ukrainie, dyktatury  
w Białorusi, kryzysu na polsko-biało-
ruskiej granicy – wobec uchodźców,  
w których sprawujący władzę widzą lu-
dzi różnych kategorii, w obliczu zatrutej 
Odry, wycinek drzew na masową skalę, 
ujawniania coraz to nowych przemoco-
wych nadużyć w kolejnych miejscach, 
post-pandemicznej niepewności, zmian  
w polskim prawie świadczących o kom-
pletnym zaciemnieniu umysłów usta-
wodawców..., itd. Co robić w sytuacji, 
w której słowa o wielkiej świątyni po-
koju i wspólnej modlitwie wszystkich w 
intencji nastania zgody wypowiadane  
w spektaklu przez owiniętą w złoty koc 
termiczny Marię Legeżyńską można 
potraktować już tylko jak rojenia wa-
riatki… Czy coś jeszcze da się zrobić? 
Można „układać człowieka”. Nawet, jeśli 
daje się to robić już tylko nocami, bo to, 
co się widzi za dnia skutecznie blokuje 
działanie, nawet jeśli człowieka trzeba 
układać wciąż i wciąż na nowo i nigdy 
nie da się go ułożyć raz a dobrze. Raz na 
zawsze. A być może w świecie, w którym 
żyjemy człowieka w ogóle nie da się już 
ułożyć. I elementem scalającym nie jest/
nie może być człowiek, ale samo układa-
nie – skromna, indywidualna, codzienna 
praktyka zadamawiania, ocalania sensu.
W strukturze Kronik nocy można od-
naleźć działanie dwóch zasad: analogii  
i kontrastu. W większości obrazów oraz 
w relacjach między nimi udaje się wska-
zać którąś z nich a często obydwie: jak np. 
w etiudzie W restauracji Agaty Ziółkow-
skiej czy w działaniu z dwiema maskami 
Esther Pingault, w połączeniu mistrzow-
skiej sceny z raniuszkiem Erdmute Soba-

szek z tyle przejmującą, co groteskową 
inną sekwencją Pingault również z  wy-
korzystaniem ptasiego motywu. Kontra-
stowo, ale i analogicznie Esther Pingnault 
i Zuzanna Dobrzańska najpierw reagują 
na relację prasową Agaty Ziółkowskiej 
dotyczącą zbrodniczej firmy Syntex. Ak-
torki wykonują na dwa różne sposoby 
– tragiczny i błazeński, pieśń zabijania,  
a chwilę później odpowiadają znowu każ-
da inaczej na przejmujący tekst „Detek-
tywki” (Erdmute Sobaszek) poszukującej 
odpowiedniej reakcji poetów (artystów) 
na niewyobrażalną agresję zadawaną 
ludziom i zwierzętom przez ludzi. Czy 
milczenie rzeczywiście to „najbardziej 
heroiczny wyczyn”? A może właśnie ry-
cie w kruchym papierze, skrobanie, ude-
rzanie przedmiotem o przedmiot, tarcie, 
rozdzieranie, krzyk czy śpiew taki, jaki 
w songu Afganistan zademonstrowała 
Barbara Szpunier. Wykonawczyni badała  
w prostej pieśni dźwiękowy zasób man-
trowanego słowa i poddawała je kolejnym 
wariacjom: „Afganistan, Afganejstan, 
Afganistan, nie jesteś sam”. Na analo-
gii i kontraście w działaniach słownych  
i gestycznych Zuzanna Dobrzańska zbu-
dowała ciekawą sekwencję Mandragora. 
Najsilniejszy kontrast w przedstawieniu 
ujawnił się jednak w działaniu Wacława 
Sobaszka, gdy po nadzwyczaj trafnym, 
dramatycznym przedstawieniu mecha-
nizmu rosyjsko-ukraińskiej wojny: „Nie 
chcesz ty mym bratem być? To czaszkę 
zaraz strzaskam ci”, Sobaszek tonem lek-
kim i łagodnym pointował: „Im bardziej 
Prosiaczek zaglądał do środka, tym bar-
dziej Puchatka tam nie było”. Dokładnie 
tak. Im bardziej rozglądamy się za poko-
jem, sprawiedliwością, empatią, rozsąd-
kiem, tym bardziej ich tu nie ma. 
Poszukiwanie nowych sposobów działa-
nia, nowych dróg reagowania i formuł ży-
cia przekłada się na badanie nowych dla 
IST rozwiązań teatralnych. W spektaklu 
powraca nawiązanie do innych mediów. 
Scena niczym z dziennikarstwa śledcze-
go poświęcona zbrodniom na ciężarnych 
klaczach (Agata Ziółkowska), oparta na 
odświeżającym pomyśle telewizji śniada-
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niowej lub telewizyjnego show sekwencja 
porad Instruktorki-Prezenterki (Maria 
Legeżyńska) na temat życiowych wirów, 
aż w końcu, chwyt „koncertu w teatrze” 
(niczym „teatru w teatrze”) i wykorzy-
stywane w tym obrazie mechaniczne, 
zniekształcone nawoływania stanowią 
przykład badania nie tylko tego, o czym 
mówić, ale w jaki sposób to robić. Szukać 
przez formę kontrastu czy raczej analogii 
wobec tematu?
Myślę, że jeden z problemów współcze-
snych polega na tym, że nie potrafimy 
wypowiedzieć tragedii naszych czasów. 
Wszystkie znane formy wydają się zu-
żyte, nieprzystające, powierzchowne. 
Nowsze, szczególnie te, które rodzą się  
z połączenia różnych inspiracji i kontek-
stów są w stanie przekazać choć część 
tego, o czym rzekomo trzeba milczeć. 
Andrzej Józefczyk splótł formę rapu, 
lokalną historię z Krościenka Wyżnego  
z odwołaniem do mitologii. I choć  
z tragedii zostały tylko pojedyncze wątki, 
jakby nici, powstała prosta eksplodująca 
przekazem forma nowoczesnego trenu: 

„Do spółdzielni spożywczej po sprawun-
ki,/Do świątyni bożej i do urny/Po chod-
nikach krążą trzy chaosu córki/Trzy moj-
ry krościeńskie Fejklunki/[…] Są prawie 
jak proboszcz ważne/Są jasne i piękne,  
a teraz są w domu zamknięte./One wyją 
po wsiach, one wyją po domach, one 
wyją, wyją, wyją […]”. Oto, co można ro-
bić w świecie w którym jesteśmy… Pozo-
staje jeszcze wycie.
O rzeczywistości, która wyszła z ram da 
się mówić chyba wyłącznie przy pomocy 
paradoksu. Najbardziej odpowiednia wy-
daje się forma groteski z figurą błazna czy 
głupca przekraczająca granice, odsłania-
jąca naiwność, dzikość i okrucieństwo. 
Czyni to jednak w taki sposób, że równo-
cześnie pojawiają się wartości przeciwne/
przedziwne. Jak w jednej ze starszych 
wersji mitu o Syzyfie, w której toczący 
na górę kamień zawsze występował obok 
śpiewającego w tym czasie Orfeusza. 
Ruch kamienia i wibracja dźwięku stano-
wiły praktykę ocalającą sens, indywidu-
alną, codzienną praktykę zadamawiania.

Magdalena Hasiuk

fot. Maciej Janicki



5

na froncie 
Wschodnim bez 
zmian
„Tylko nie pisz mi o wojnie. Spytaj mnie, 
czy gdzieś w pobliżu jest ogród. Czy sły-
szysz koniki polne i cykady? Czy ślimaki 
pełzną po trawie? Napisz mi, jak w tych 
odległych krajach ludzie nazywają swo-
je koty. Nie chcę w twoim liście smutku. 
Napisz, czy u Ciebie kwitną wiśnie i mo-
rele? Jeśli ktoś ci wręczy bukiet kwiatów, 
nie mów jak uciekałaś przed rakietami. 
Powiedz im, jak dobrze się tu nam miesz-
kało”1. 
Wychodzę z pokazu Innej Szkoły Te-
atralnej nucąc w głowie: „Zabić, zabić, 
zabić… zabić, zabić, zabić… zabić”. 
Ciało wystukuje jeszcze rytm uderzeń 
kapeli Kłajpeda. Język poprzez osoby 
performujące zdarzenia „Kronik Nocy” 
wychodzi na poszukiwania mnie. Naka-
zuje: „Mówić, mówić… mówić, mówić 
w środku i na zewnątrz, do siebie i do 
innych, opowiadać każdą sytuację, nazy-
wać każdy stan”. Przypominam sobie sło-
wa aktorki niegdyś osadzonej w murach 
zakładu karnego, że niewypowiedziane 
będzie rosło i słyszę pomruk dopowiada-
nego przez Kłajpedę zdania: „Bo grzech 
wypowiedziany… zostaje odpuszczony”. 
Odpuszczam sobie zatem wszystkie… 
słowa i chcę odejść w pokoju, ale To nie 
daje mi… chcę wypowiedzieć, muszę 
wypowiedzieć, lecz „o wojnie nie bywa 
poezji / o wojnie jest tylko rozkład / tylko 
litery / i wszystkie one – rrr”2. 
Kroniki Tej nocy są więc nie tyle nie-
możnością wypowiedzenia, co wykole-
jeniem języka, formy w stanie niemoż-

1 Fragment listu Pawło Wyszebaba do swojej 
córki walczącego na froncie przeciwko rosyjskim okupan-
tom. Wojskowy zamieścił na portalach społecznościowych 
nagranie, gdzie opowiedział, że jego córka - podobnie jak 
wiele innych ukraińskich dzieci - przebywa obecnie poza 
Ukrainą, uciekając przed rosyjskimi bombardowaniami i 
ostrzałami. W jednym z listów dziewczynka zapytała ojca, 
o czym powinna mu napisać. „Tylko nie pisz mi  
o wojnie” - odpowiedział w wierszu Wyszebaba.
2 Lubow Jakymczuk, rozkład, https://magazyn-
wizje.pl/aktualnik/ukrainskie-poetki-o-wojnie/.

ności. 24 lutego zdecydowanie „we were 
not on the same storm” – jak nawoływał  
w spektaklu Wacek Sobaszek. Ci uprzy-
wilejowani mieli i mają jachty, by poko-
nać sztorm, Inni – już dawno utonęli. 
„Some are drowning there”. Toną, toną… 
toną… toną. Są tacy, którzy nie wybiją się  
z wiru z powrotem w kierunku ta-
fli wody. Nie wrócą na powierzchnię. 
Nie wypowiedzą. Jeszcze inni nabrali 
wody w usta. A jednak trzeba wypowie-
dzieć niewypowiadalne, „iść jak przez 
miedzę przez tę niemożliwość”. „Kro-
niki nocy” poprzez mozaikę różno-
rodnych głosów i eksperymentalnych 
form torują ścieżkę tej wypowiedzi. 
Nie jest to już nawet próba znalezienia 
języka przez występujących aktorów  
i aktorki, lecz pozwolenie na to, aby to 
język nimi przemówił. „Kto znajdzie 
rym do rzężenia przestrzelonego płuca?” 
– pyta w swojej etiudzie Mute Sobaszek 
– „Rym do skowytu skazańca podczas 
egzekucji? Kto zna się na poetyce gwałtu? 
Na rytmice szczekania karabinu maszy-
nowego? A kto posiada słownictwo gało 
krzyku dopiero co uśmierconego oka ko-
nia, w którym żadne niebo już się więcej 
nie odbije? Nawet żadna paląca się wio-
ska. Która to drukarnia posiada znak dla 
rdzawej czerwieni wagonu towarowego? 
Owej czerwieni gorejącego świata? Owej 
zaschniętej krwawo zaskorupiałej czer-
wieni na ludzkiej skórze”. W „Kronikach 
nocy” ciemność przenika się z delikat-
nym światłem latarki zagubionych w lesie 
ludzi, słów, wspomnień. Dźwięk ratun-
kowego koca termicznego, który w jednej 
ze swoich etiud ubiera Maria Legeżyńska 
– rezonuje z elektronicznym brzmie-
niem słów wypowiadanych z offu, szep-
czących: „Przytul mnie, przytul mnie… 
przytul mnie”.  Intensywna czerwień 
zwierzęcej krwi przelewa się i miesza  
z gęstą treścią tego, co (nie)wypowiadal-
ne. To świadectwo niemilczenia, swoiste-
go aktu nieprzemilczania w czasie, który 
zawsze przychodzi niespodziewanie. 
„Są tylko trzepoczące pod ser-
cem całkiem zielone, niedojrza-
łe słowa”. Więc „nie mówcie mi  
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o jakimś tam Ługańsku / on dawno jest 
tylko gańskiem / łu zrównali z asfaltem 
czerwonym / moi przyjaciele zakładni-
cy - / i do niecka nie dostanę się / żeby 
wyciągnąć z podziemi, przyziemi, spod 
ziemi / a wy piszecie wiersze piękne jak 
wyszywanka / wy piszecie wiersze ide-
alnie gładkie / wysoką poezję złotą”3.  
„Idźcie stąd poeci, idźcie” – kontynu-
owała Mute – „I nauczcie się robić buty 
czy łowić ryby. Naprawić dach. Idźcie już 
i spełnijcie swój najbardziej heroiczny 
wyczyn. Milczcie. Przemilczajcie. Pomi-
jajcie milczeniem”. „Kroniki nocy” odno-
towują wszystko. Ukazują stan rozkładu. 
Także rozkładu gnijącego języka, którym 
wojna nie daje się opowiedzieć, którym 
cierpienie nie pozwala się nazwać. Jest  
1 września 2022 r. „Na froncie wschod-
nim bez zmian/ ile można bez zmian? 
/ metal przed śmiercią robi się gorący /  
a ludzie od niego zimni […]4”. Za jakiś 
czas proszę znowu napisz… napisz, czy 
słyszysz koniki polne i cykady? Czy śli-
maki pełzną po trawie? Napisz, czy u Cie-
bie kwitną wiśnie i morele? A jeśli ktoś ci 
wręczy bukiet kwiatów, proszę nie mów 
jak uciekałaś przed rakietami. Powiedz 
im, jak dobrze się tu nam mieszkało.

Martyna Dębowska

3 Tamże
4 Tamże

chodźże  
maryś
stoimy na łące 

między złotym polem 
zbłąkanym bocianem

i samotną jabłonką

zastanawiam się 
czy widziałeś kiedyś

wypływające z jednego źródła dwie rzeki

chodźże maryś
przed nami ostatnia prosta
już słyszę grajków z oddali

południowe słońce opali nam twarze
na pomarańczowo

prowadź prowadź janeczku
poszłabym za tobą

aż do samego końca

Maria Warzocha

 

*** 
 

podaj dłoń, podaj dłoń, zanim 
rozstaniemy się na zawsze 

nie mogę ci nic obiecać, ale przyrzekam 
przyjdzie lato choćby w snach 

jeszcze spadnie ciepły deszcz i jeszcze 
postawimy namiot 

tak, ten namiot 
pod najczystszym niebem, wymienimy 

najczystsze pocałunki 
a wszystkie złapane chwile oddamy 

nocnym motylom 
i wrócimy do domu bez plecaków 

więc do zobaczenia 
za rok, za dwa, zawsze, nigdy, 

jeszcze przyjdzie,  
przyjdzie lato, 

zawsze przychodzi

Zofia Warzocha

Kroniki nocy – pokaz Innej Szkoły Te-
atralnej’22 (work in progress), wykonu-
ją Erdmute Sobaszek, Barbara Szpunier, 
Maria Legeżyńska, Agata Ziółkowska, 
Esther Pingault, Zuzanna Dobrzańska, 
Wacław Sobaszek, Andrzej Józefczyk. In-
scenizacja: Wacław Sobaszek

fot. Michał Puchman
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cios karUny: 
Wojna i potęga 
sztUki1 
 
 Nowy paradygmat 

Wojna w Europie wydawała się już nie-
możliwa. Zmieniło się to 24 lutego wraz 
z inwazją wojsk rosyjskich na Ukrainę. 
To, co wydawało się nie tylko niepraw-
dopodobne, a nawet nie do pomyślenia 
- teraz stało się rzeczywistością: bez-
prawna wojna jako sposób zapewniania 
geopolitycznej władzy. 

Redefiniuje ona sposób, w jaki rządy, po-
litycy i ogólnie społeczeństwa zmieniają 
swoje rozumienie europejskiej geopoli-
tyki i prowadzi do głębokiej zmiany fun-
damentalnych wartości wspólnego życia, 
naszej etyki i  kultury. 
Co wiąże wojnę i kulturę ze sobą? Jak 
są i jak mogą być w ogóle powiązane? 
I w końcu, co może być – lub powinno 
być – miejscem kultury w tym nowym 
geopolitycznym reżimie w samym sercu 
Europy? 

 Wojna (z pomocą) kultury

Wbrew powszechnemu przekonaniu, że 
wojna i kultura to dwa aspekty, które są 
nie tylko odległe, ale może nawet prze-
ciwstawne, to właśnie „kultura” znalazła 
się w samym sercu rosyjskiej inwazji na 
Ukrainę. Informacje o wojnie pojawiają 
się w formie obrazów, tweetów, postów 
na Instagramie, poprzez montaże wia-
domości. Konflikt w dużej mierze opiera 
się na produkcji i przekazywaniu me-
dialnych treści. Treści które są nagroma-
dzeniem świadomie używanych znaków, 
które zarówno informują i jednocześnie 
wywołują silne emocje u odbiorców. 
To zagęszczenie symboli i znaków jest 
1 Niniejszy tekst stanowi refleksję po dyskusji 
pomiędzy pisarzem, kulturotwórcą i dyrektorem centrum 
„Pogranicze” Krzysztofem Czyżewskim a Edwinem Ben-
dykiem. Całe nagranie rozmowy można obejrzeć na: ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=UzvL2ja3K2I

szczególnie widoczne w rosyjskiej pro-
pagandzie – czy to w postaci znaku  
„Z” na czołgach rosyjskich, czy litanii  
o wyimaginowanym „wyzwoleniu” 
Ukrainy. Również wypowiedzi ukraiń-
skiego prezydenta Zełenskiego są potęż-
nym źródłem inspiracji dla narodu ukra-
ińskiego, który nie tylko pomaga stawiać 
opór, ale też porusza serca i umysły jego 
sojuszników: jednostek, rządów, wspól-
noty europejskiej. W skrócie: przestrzeń 
medialna nie tylko staje się kolejnym 
polem bitwy. Wojna na Ukrainie opiera 
się także na narzędziach stricte kultural-
nych, to jest na sposobie postrzegania 
znaków i symboli,  na sile narracji i jej 
mocy poruszenia, łączenia, czy też sta-
wiania oporu. 

Rosyjska inwazja jednak nie dzieje się 
tylko z pomocą kultury i jej mediów; re-
prezentuje ona ponadto wojnę z kulturą 
ukraińską. Jak pokazują wypowiedzi Pu-
tina, byłego prezydenta Miedwiediewa  
i innych rosyjskich urzędników, rosyjski 
atak nie jest motywowany tylko teryto-
rialnie. Zamiast tego stanowi on atak na 
ukraińską kulturę jako taką: negowanie 
jej integralności terytorialnej, jej prawa 
do istnienia, jej języka i jej tożsamo-
ści, która jest zbudowana i definiowa-
na przez jej własne narracje kulturowe. 
Bombardowanie przez rosyjskie wojsko 
teatru miejskiego w Mariupolu, w któ-
rym przebywało ponad 1000 cywilów, 
nie stanowi tylko zbrodni wojennej, jak 
niedawno stwierdziła Amnesty Interna-
tional. 2  Reprezentuje również straszną 
zbrodnię przeciwko kulturze jako warto-
ści budującej tożsamość społeczeństwa.

 Bezbronność sztuki 

Teatr jest miejscem, w którym kwitnie 
to, co może być najcenniejsze dla tożsa-
mości kulturowej – jej sztuka. Tym bar-
dziej, że chodzi tu o obiekt „produkują-
cy” i chroniący kulturę, czyli coś, czego 
nie doliczamy do tzw. „infrastruktury 
krytycznej”, ponieważ jest to miejsce 
2 https://www.amnesty.org/en/documents/
eur50/5713/2022/en/.
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odosobnienia. Warunkiem tego stanu 
jest jednak jego bezużyteczność i bez-
bronność. Będąc bezbronnymi, będąc 
„niekoniecznymi”, nie „krytycznymi”, 
sztuka i teatr mogą istotnie działać jako 
miejsca, w których tożsamość kulturowa 
może ‘być u siebie’, celebrując swoje ist-
nienia. Tylko będąc ‘zbędną’, sztuka staje 
się tak istotna; a ponieważ jest tak istot-
na, staje się tak cenna. Co za tym idzie – 
tak nieskończenie bezbronna. Budynek 
teatru to miejsce, w którym mogą rodzić 
się nowe narracje – także narodowe, kul-
turowe czy polityczne. Teatr będąc także 
miejscem „nieprzydatnym”, staje się naj-
bardziej narażonym - miejscem, w któ-
rym kultura odnajduje swoją tożsamość: 
w czasie pokoju. 

Ponieważ budynek teatru nie jest w naj-
mniejszym stopniu związany z oczy-
wistym „działaniem wojennym”, jego 
bombardowanie jest bardziej skandalicz-
ną próbą zagrożenia narodowi ukraiń-
skiemu i jego tożsamości kulturowej niż 
zniszczenie jakiejkolwiek infrastruktury 
krytycznej. Zbombardowanie takiego 
miejsca jest zatem nie tylko makabrycz-
ną zbrodnią przeciwko osobom, szuka-
jącym tam schronienia, ale także per-
fidnym atakiem na to, co ten budynek 
reprezentuje: silne społeczeństwo w sta-
nie pokoju.

Jeśli rosyjska inwazja jest nie tylko wojną 
z pomocą kultury, ale także wojną z kul-
turą, a kultura zatem staje się nie tylko 
bronią, ale i celem, musimy zapytać: jak 
„kultura” może reagować? Jakie sposoby 
postępowania są teraz ważne, jakie dzia-
łania są potrzebne? Jak my – jako ludzie 
działający poprzez kulturę – możemy 
myśleć, działać i dbać o „kulturę” w cza-
sie wojny?

 Cios Karuny
  
Tradycyjnie przyjęty związek między 
kulturą, sztuką a pacyfizmem, obecnie 
wywołuje uczucie niepokoju. Co cie-
kawe, głosy wypowiadające się za pa-

cyfizmem, obecnie nie odnoszą się do  
rosyjskich najeźdźców czy Putina (bo 
przecież nie ma co z nim dyskutować!). 
Są one częściej skierowane do narodu 
ukraińskiego, jego rządu, a także do tych 
krajów, które wspierają Ukrainę w wal-
ce o niepodległość poprzez dostarczanie 
broni, amunicji czy sprzętu technicznego 
i infrastrukturalnego. Argumentują, że 
tego typu pomoc oznacza nie tylko prze-
dłużanie wojny i globalnego kryzysu, ale 
także stworzenie potencjalnie zagraża-
jącej sytuacji dla samych sojuszników 
Ukrainy. Jedynym „rozsądnym” rozwią-
zaniem wydają się więc negocjacje. Takie 
negocjacje jednak mogą być oczywiście 
tylko stronnicze, ponieważ punktem od-
niesienia może być jedynie obecny status
-quo, czyli już kraj napadnięty. Opowia-
danie się przeciwko pomocy wojskowej  
i za negocjacjami pomiędzy Rosją  
a Ukrainą oznacza zatem argumento-
wanie za faktyczną wyższością Rosji  
i koniecznością ujarzmienia Ukrainy. 
W takim świetle głoszenie dogmatu  
o niestosowaniu przemocy i pokojowej 
deeskalacji konfliktu, wydaje się nie tyle 
ignorancją, co po prostu złośliwością.

Ale jaka jest alternatywa? Warto przy-
wołać, co Krzysztof Czyżewski nazywa 
„ciosem Karuny”: nagłe doświadczenie 
całkowitego współczucia i całkowitej 
jasności w obliczu niesprawiedliwo-
ści. Odnosi się do doświadczenia, które 
odziera sytuację z wszelkich odwracają-
cych narracji, ze wszystkich zawartych 
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w niej zawiłości. Nie dyskutować, nie 
balansować ani już więcej ważyć; nie 
rozwodzić się nad sofistyczną dialekty-
ką. Rzeczy zawsze są „bardziej złożone”, 
lecz „cios Karuny” daje pierwszeństwo 
kwestii etycznej, gdzie to, co „dobre” lub 
„złe” nie jest już negocjowalne, ale staje 
się „uderzająco jasne”. W tym świetle, ro-
syjska inwazja w Ukrainie, jednoznacz-
nie reprezentuje transgresję, wyraźną 
niesprawiedliwość, bez miejsca na dys-
kusję.

 Kontrreakcja kultury 

Ucieleśnienie tej jednoznaczności  
i tego jasnego rozumowania etyczne-
go, powinno być fundamentem kultury,  
a także sztuki: pomagać. Pomagać także 
poprzez zburzenie tych mostów, któ-
re łączyły w sensie tradycyjnym sztukę  
z pacyfizmem. Czy to oznacza chwyce-
nie za broń w imię sztuki? Walkę o Ukra-
inę jako walkę o kulturę? 

Podczas gdy listy popierające negocja-
cje pomiędzy Rosją a Ukrainą, pisane 
na przykład przez czołowych artystów 
w Niemczech3, wyraźnie mylą pokój  
z ujarzmieniem, a ich „pacyfizm kul-
turowy” z politycznym tchórzostwem, 
sztuka jednak również nie może popie-
rać użycia broni. Nie dlatego, że nie była-
by to słuszna droga, ale dlatego iż nie jest 
to zadaniem sztuki.

Podczas gdy sztuka może pomóc w do-
strzeżeniu i zintegrowaniu takiej sytuacji 
proto-etycznej, jak wyraża „cios Karu-
ny”, sztuka i kultura w sensie wąskim, 
nie dostarczają i nie mogą zapewnić żad-
nych dalszych środków do rozwiązania 
tej sytuacji w polu poza-kulturowym. 
Paradoks argumentacji proto-etycznej 
zatem prowadzi nas z powrotem do sa-
mego sedna wartości sztuki: polega on 
na tym, że sztuka i kultura są „słabeusza-
mi”, ponieważ nie reprezentują „twardej 
siły”. Niemniej jednak mogą być nawet 
bardziej wszechogarniającą siłą niż jaka-
3 https://www.emma.de/artikel/open-letter-
chancellor-olaf-scholz-339499.

kolwiek broń, ponieważ to właśnie nasz 
sposób myślenia i „robienia kultury” 
określa, w jaki sposób – i czy w ogóle - te 
środki zniszczenia są używane. Oznacza 
to jednak, że sztuka i kultura nie mogą 
próbować naśladować „Realpolitik”, 
ale muszą pozostać wierne sobie: tyl-
ko pozostając bezbronnymi, otwartymi  
i zbędnymi, sztuka i kultura w ogóle 
mogą przypominać nam o porządku, 
który nie opiera się na tym, że „siła czyni 
prawo”. Aby być „Dawidem” i wygrywać 
jako Dawid z pozornie wszechmocnym 
Goliatem, kultura musi pozostać Dawi-
dem: pozostać wrażliwą, otwartą, a przez 
to cenną.

Święto niepodległości 

Tuż po obchodach Święta Niepodległo-
ści Ukrainy, 24 sierpnia, w teatrze w My-
kołajewie na południu Ukrainy ponow-
nie wystawiane są spektakle.4  Podczas 
gdy duża scena i sam teatr są zamknięte 
dla publiczności, ludzie w odświętnych 
ubraniach gromadzą się w piwnicznym 
schronie budynku i prowizorycznie wy-
budowanej widowni. Aktorzy ćwiczą 
swoje role, scenografowie, techniczni  
i muzycy robią to, czego się nauczyli i co 
kochają.

Granie, ale także bycie świadkiem teatru 
i sztuki w czasie wojny to nie tylko chwi-
lowa przerwa od okrucieństwa wojny, 
ani też tylko akt buntu: jest to celebracja 
kultury świadomej swojej niezależności, 
jest performansem niezależności. Ludzie 
tutaj nie tylko świętują niepodległość 
od dawnych i obecnych ciemiężców. Ich 
sztuka to także świętowanie i performo-
wanie wolności od pragmatyki, od ja-
kiejkolwiek konieczności. Jest celebracją 
siły kultury poprzez ukazywanie jej bez-
bronności, czyli życia poza wojną.

Jan Kűhling

4 https://www.spiegel.de/kultur/ukrainekrie-
g-theater-im-bunker-von-mykolajiw-feiert-premiere-a
-2fd6c9ee-fd57-4662-9788-4bec8348bbd4.
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ChCę  
wypowiedzieć 
wszystko 
 
refleksje po spektaklU  
joanny paWelczyk i marijki 
łUbianceWej

Zwieńczeniem tegorocznej Wioski Te-
atralnej był spektakl Joanny Pawelczyk  
i Marijki Łubiancewej o zobowiązują-
cym tytule „Chcę wypowiedzieć wszyst-
ko”. Czy jednak wypowiedzenie wszyst-
kiego jest w ogóle możliwe? Albo może 
– czy istnieją tematy tak newralgiczne, 
że domagają się, aby powiedzieć o nich 
wszystko, czyli to, o czym zwykle się mil-
czy albo co się przekłamuje i lukruje?  
O czym zatem jest spektakl Joanny i Ma-
rijki? Odpowiedzi może być wiele. 

Otóż to działanie sceniczne można ro-
zumieć jako bardzo osobistą wypowiedź 
kobiety o jej doświadczeniu bycia kobietą 
i różnych rolach, w jakich kobiecość się 
przejawia – matki, kochanki, artystki... 
Spektakl można też odczytać jako protest 
przeciw wojnie, której kobiety są naj-
większymi ofiarami. Albo protest prze-
ciwko osaczaniu kobiet w „gotowym” 
patriarchalnym świecie.
Takich odpowiedzi można udzielić, 
próbując „wyjaśnić” metafory, które sły-
szymy z ust Joanny. To fragmenty jej 
własnej twórczości poetyckiej, spektakl 
jest bowiem utkany z wierszy Joanny, 
wypowiadanych przez performerkę „do 
wtóru” ruchów.  Joanna tańczy bowiem 
słowa. Albo wypowiada ruch. Oba te 
języki przeplatają się bowiem ze sobą,  
a działaniom Joanny akompaniuje Marij-
ka Łubiancewa, której muzyka – grana na 
„etnicznych” instrumentach – pozornie 
„nie pasuje” do estetyki, jaką proponuje 
Joanna. 

I tu dochodzimy do kolejnej odpowie-
dzi na pytanie, o czym jest spektakl. 

Mianowicie - o spotkaniu dwóch róż-
nych ekspresji artystycznych albo może 
dwóch różnych perspektyw, spojrzeń na 
kobiecość, dwóch kultur… Nie sposób 
bowiem oprzeć się wrażeniu, że obie ar-
tystki mocno ze sobą kontrastują. Ruch 
Joanny jest oparty na doświadczeniu 
współczesnego tańca, a poezja – niekiedy 
dosadna. Muzyka Marijki nie narzuca się 
uchu, funkcjonuje gdzieś w tle, koi, po-
brzmiewają w niej archaiczne dźwięki. 

Joanna to Polka mieszkająca na stałe we 
Francji, która w dzień wioskowego spek-
taklu dostała wiadomość, że przyznano 
jej francuskie obywatelstwo. Pewnie dla-
tego wchodzący na spektakl widzowie 
słyszą grane na akordeonie przez Ma-
rijkę „Pod dachami Paryża” Edith Piaf. 
Sprawia to wrażenie pewnego przees-
tetyzowania albo może jest ironicznym 
komentarzem do tego, jak widzimy Pa-
ryż, zachodnią kulturę, może – miłość. 
A przecież doświadczenie, o jakim za 
chwilę usłyszymy ze sceny, nie przypo-
mina słów popularnej piosenki. („nie są 
wegańskie moje wiersze”). Co to znaczy -  
być obywatelem Francji? A może – oby-
watelką? Może nie jest to takie „polukro-
wane”, jak w popkulturze?
Marijka pochodzi z ogarniętego wojną 
Kijowa. Wschodnie instrumenty, pieśni, 
folklor, wschodnia uroda... Tu również 
zderzamy się z tkwiącym głęboko w nas 
stereotypem, mającym  może trochę 
postkolonialne źródło. A jednak padają-
ce ze sceny słowa, które na początku zda-
ją się dotyczyć jednostkowego doświad-
czenia kobiecości, potem zmieniają się 
w metafory przywodzące na myśl krew, 
przemoc, gwałt, co nieodwołalnie koja-
rzy się z gwałtami wojennymi. Konkret-
nie – z wojną, która toczy się tak blisko. 
Nieprzypadkowo jeden z wierszy, które 
weszły do spektaklu, zadedykowany jest 
właśnie Marijce.

u mnie w sercu też wysadzone mosty 
by obce wojska nie miały już przejść 
ach jak to miło z jej strony 
nie każe nam patrzeć  
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możemy zachować dobre  
powierzchowne  
stosunki  
seksualne 

W mojej pamięci pozostały również su-
gestywne działania sceniczne  i mocne 
kontrastowe kolory – czerwień rozlanej 
farby, przypominającej krew i biel imi-
tującej suknię ślubną folii spowijającej  
w jednej scenie Joannę. Zadziwiający jest 
kontrast między zgrzebnością, prozaicz-
nością materiału a tym, co on wizualnie 
sugeruje, kiedy staje się ucieleśnieniem 
jednego z archetypicznych wyobrażeń 
kobiecości. Widzimy tę podwójność, bo-
wiem Joanna na naszych oczach zawija 
się w folię, co można odbierać jako me-
taforę spełniania przez kobiety pragnień, 
jakie nakłada na nie już od dzieciństwa 
otaczający je świat.

Dla mnie spektakl Joanny i Marijki doty-
ka również problemu percepcji. Wszyst-
ko tu się ze sobą przeplata, trzeba być 
otwartym na bodźce, które docierają do 
nas różnymi kanałami – wzrokowymi  
i słuchowymi. Niekiedy możemy „pode-
lektować się” sceną, ale znacznie częściej 
tempo działań scenicznych jest szybkie, 
materia – gęsta, oparta o różne kody. 
Widzowie są dosłownie bombardowani 
przez słowa, co koresponduje zarówno 
z wojenną tematyką wierszy, jak i z ich 
„wojującym” charakterem. Te zapętlone 
metafory, spiętrzone sensy uderzają jak 
pociski. I – drasnąwszy – oddalają się, by 
zrobić w naszych umysłach miejsce dla 
innych słów. Ranią, uciekają, ale nie po-
zwalają o sobie zapomnieć. Tym samym 
tworzą się korytarze – łączniki między 
kolejnymi wykorzystanymi przez Joannę 
wierszami, pochodzącymi wszakże z róż-
nych tomików. Groza jest przełamywana 
przez śmiech, np. kiedy nieoczekiwanie 
po upiornych wręcz obrazach „czarnej 
wołgi trzymającej synka jako zakładnika” 
i „chrzęstu kości swądu palonej skóry” 
pojawia się pointa:
 
 

nakręcę kiedyś 
dużo dużo zębów 
w hołdzie sczytanym 
podziemnym badaczom
jak dostanę stypendium

W takich momentach słychać na scenie 
stłumiony śmiech. Trochę jakby widzom 
udzielił się dystans, z jakim „podawane 
są” w spektaklu treści, ale równocześnie 
nie bardzo im wypada śmiać się. Już nie 
teraz. Nie w naszej epoce. 

Karolina  Leszczyńska
 

krzyczymy to  
z dachóW

 
kobieta mówi dość

kobieta mówi mam dość waszej wojny 
kobieta krzyczy czerwoną nicią życia 

nicią połączenia 
nicią krwi

  
 Wiadomo, że każde wyda-
rzenie jest niepowtarzalne, ale to było 
niepowtarzalne w sposób szczególny. 
Na lipcowej Wiosce Teatralnej Joanna 
Pawelczyk pokazała performance po-
etycki Chcę wypowiedzieć wszystko na 
etapie work in progress, we współpracy 
z Marijką Łubiancewą. Niedługo później 

fot. Magdalena Hasiuk
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ten sam spektakl był prezentowany na 
festiwalu „Źródła Pamięci. Szajna-Gro-
towski-Kantor 2022”, ale już jako dzieło 
skończone, w innym towarzystwie mu-
zycznym. Można więc powiedzieć, że 
podczas Wioski byliśmy świadkami ży-
wego rytuału, który stwarzał się przy nas 
i razem z nami. Jak bardzo był on dosko-
nały w swojej spontaniczności, dowiecie 
się za chwilę.
  Obecność Marijki, choć pozor-
nie ukryta, była esencjonalna. Tak jak 
wspólny spleciony taniec na początku, 
tak i cały performance przeniknięty był 
splecioną energią obu artystek, wyrastał 
ze wspólnego bólu, gniewu i potrzeby 
zabrania głosu, potrzeby wyrzucenia  
z siebie i przetransformowania tego, na 
co nie ma zgody. Wojna w Ukrainie, cier-
pienie kobiet, skostniały świat patriar-
chalnych reguł, powszechne milczenie 
o rzeczach, o których powinno się krzy-
czeć. Więc one krzyczały, wypowiadając 
wszystko. Słowom i gestom ciała Joanny 
towarzyszyły dźwięki głosu i instrumen-

tów Marijki. Jej niezwykle intensywne, 
skupione współuczestniczenie wykra-
czało daleko poza akompaniament, prze-
nosiło całą rzecz w sferę rytuału. Miałam 
wrażenie, jakby jej piękna, skupiona doj-
rzałość z miłością stwarzała obejmującą, 
rozumiejącą przestrzeń dla żywej, bez-
czelnej ekspresji Joanny. 
  
Jak mawiał Grotowski, performer nie 
gra, performer działa. Jest człowiekiem 
czynu. W taki sposób patrzyłam na dzia-
łanie sceniczne Joanny Pawelczyk. Nie 
było dla mnie wyłącznie kreacją, ale 
emanacją wewnętrznej prawdy, tych tre-
ści, które rzeczywiście ją obchodzą. Wy-
powiadała zresztą własne słowa, mocne 
i celne, podkreślone ruchem płynącym z 
zaangażowanego ciała. Wszystkie użyte 
środki miały nami potrząsnąć, sprawić, 
żebyśmy się wreszcie ocknęli, zobaczyli, 
usłyszeli.
 Performance oglądaliśmy  
w Galerii Ręką Dzieło, pod banerem sta-
le zawieszonym w tym miejscu, głoszą-

fot. Magdalena Hasiuk
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czerń bieli  
czyli UWagi o monodramie 
tanecznym michaeli daś-
koWej  

this is Not About Me 

Wymyślne rekwizyty, instrumenty, ko-
lorowe przebrania i fantastyczne maski 
napędzały dynamikę niemal wszystkich 
tegorocznych, węgajckich spektakli. Tym 
większą odwagą wykazała się Michaela 
Daśkova, która w swoim monodramie 
This Is Not About Me odrzuciła cały te-
atralny bagaż. Na ostro oświetlonej sce-
nie wystąpiła ubrana zaledwie w czarny, 
prosty garnitur i nienagannie wypraso-
waną, białą koszulę. Jedyny środek eks-
presji stanowiło tu ciało aktorki. Tyle 
wystarczyło, by stworzyć angażujący, 
prześmiewczy spektakl o wywrotowym 
politycznym przesłaniu. 
 Choć na scenie wystąpiła jedna 
aktorka, to wykreowana przez nią postać 
rozszczepiła się na wielość głosów, gestów 
i twarzy. Daśkova potrafiła być jednocze-
śnie Donaldem Trumpem, Jarosławem 
Kaczyńskim, Viktorem Orbanem, Mari-
ne Le Pen i wszystkimi innymi populi-
stycznymi politykami – tymi, których 
już znamy i tymi, którzy mogą nadejść 
w przyszłości. Niczym wielofunkcyjna 
(choć zepsuta) maszyna reprodukowała 
krągłe zdania tych zawodowych poli-
tykierów. Nie było to jednak zwyczajne 
powtórzenie. Udała jej się trudna sztuka 
przenicowania wszystkich politycznych 
okrucieństw, bredni i egoizmów windu-
jących na szczyty skrajnie prawicowych 

cym: „Wspólne działanie albo wspólne 
wymieranie”. To hasło bardzo zgrywa-
ło się z przekazem Joanny. Jeśli nadal 
będziemy obojętni, dumni ze swojego 
cynicznego dystansu i braku zaanga-
żowania, wymrzemy wszyscy. Empa-
tia, współpraca, ochrona tego, co żywe 
- przestały już być opcją, stały się ko-
niecznością, jeśli mamy przetrwać.
 Zwracam ostatnio uwagę na 
częsty motyw czerwonej nici w sztuce 
kobiet. Czasem jest to szarfa, wstążka, 
pasek materiału. U Joanny Pawelczyk 
- czerwona taśma. Trudno powiedzieć, 
czy jest to świadome, czy nieświadome. 
To prastary wątek, wieloznaczny i nie-
uchwytny, jak każdy prawdziwy symbol. 
Czerwień krzyczy, zwraca uwagę. Może 
oznaczać krew miesięczną lub krew 
przelaną na wojnie. Może być znakiem 
połączenia, kręgu, przędzą życia. W kon-
tekście wierszy Joanny była tym wszyst-
kim po trochu.
 Motyw życia zawołał nas  
w jeszcze jeden sposób - to była ta cu-
downa spontaniczna niepowtarzalność,  
o której wspomniałam na początku. Sce-
na Galerii Ręką Dzieło ustawiona jest 
na tle ogromnej całkowicie przeszklonej 
ściany, za którą widać zieleń i słońce. Jo-
anna wypowiadała te akurat słowa:

oddaję hołd kobiecie 
spotkanej w metrze
z torbą podróżną z plecakiem 
z malutkim dzieckiem na ręku
wędrowiec Kantora jest tu
żadna parada karabinów 
nie ma w sobie takiej mocy 

odwracam głowę od waszej wojenki
tańczę to co daje życie 
co życie podtrzymuje 
[...]
widzę cień ducha 
niewidzialne siły
burzą się 
nakazują składać hołd 
wyłącznie życiu

 W tym czasie do szyby zaczęły 
podbiegać dzieci bawiące się na podwór-
ku. Śmiejąc się i wygłupiając, zaczepiały 
Joannę, pukały w szybę, machały i tań-
czyły swoje dzikie tańce, w tym słońcu  
i zieleni. Na tym małym cudzie zakoń-
czę. Niech żyje Życie!
 

Justyna Artym
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Tematy ekologiczne od lat pojawiają się 
na Wiosce Teatralnej w Węgajtach. Sta-
wały się już przedmiotem licznych spo-
tkań, dyskusji, a także spektakli, cho-
ciażby tych przygotowywanych przez 
uczestników Innej Szkoły Teatralnej. 
Nic dziwnego, że Teatr Węgajty tak 
chętnie gości u siebie twórców zainte-
resowanych przyszłością Ziemi i żyją-
cych na niej ludzi. Jednym z zespołów 
zaproszonych na tegoroczną Wioskę 
Teatralną był Teatr 3,5 z Dzierzgonia ze 
spektaklem „Can’t Escape”, prezento-
wanym na Błoniach w Jonkowie. 
Przedstawienie okazało się swego ro-
dzaju teatralnym science fiction z nurtu 
ekologicznego, prezentującym bardzo 
pesymistyczną wizję świata i ludzkich 
relacji z naturą. Wszystko zaś podane 
w konwencji teatru ulicznego. Efektow-
na forma to sposób na zyskanie uwagi 
odbiorców i przedstawienie im wcale 
niełatwych, przerażających w swej wy-
mowie treści. W pierwszej chwili od-
działuje na widzów wizualna warstwa 

Uciekaj,  
póki nie jest  
za późno! 

polityków. Charakterystyczną dla nich 
językową pulpę okraszała gestami ujaw-
niającymi rzeczywiste intencje populi-
stycznych demagogów. Frenetyczny ruch 
aktorki posłużył jej do demaskacji faszy-
stowskich bajek o utraconym, lepszym 
świecie: this is always about them. Jej 
intensyfikująca się z każdą minutą cho-
reografia umożliwiła odsłonięcie emo-
cjonalnej podstawy, na której wznoszą 
się słowa zdolne pobudzać do przemocy. 
Daśkova, tworząc kolaż z monotonnego 
słownika wykluczenia, ujawniła to, co 
niewidzialne. Śmiech, do którego nas po-
budziła, rozbroił nieco polityczne stra-
chy.   

Mateusz Pytko

spektaklu z efektownymi rekwizytami 
i ruchomymi konstrukcjami scenicz-
nymi, np. szklarnia na kółkach, hulaj-
nogi, korpusy sklepowych manekinów 
czy latarnie na kijach, a także warstwa 
audialna - każdej scenie towarzyszy do-
pasowana do niej muzyka. Zauroczenie 
formą to jedno – po nim przychodzi 
potrzeba zagłębienia się w treść przed-
stawienia i zastanowienia się nad wizją 
świata prezentowaną przez Teatr 3,5.  
Kolejne sceny pokazują potencjalne 
sytuacje z przyszłości, może wcale nie 
tak bardzo dalekiej, i obrazują zagroże-
nia, z którymi będzie musiał zmierzyć 
się człowiek. Ciekawa jest scena o bez-
myślnym użytkowaniu wody, beztro-
skim marnotrawstwie bez przewidy-
wania skutków. Bohaterowie z miskami 
pełnymi wody bawią się w najlepsze, 
rozlewając ją dookoła siebie, czy też 
oblewając się nią. Gdy jednak ciecz  
w miskach się kończy, dalsza zaba-
wa staje się niemożliwa a dobry na-
strój pryska. Rozpoczyna się żebranie 

fot. Magda Bremer
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o wodę, także wśród znajdujących się 
w najbliższym sąsiedztwie widzów. 
Ci, którym udało się pozyskać choćby 
odrobinę, wracają do beztroskiej zaba-
wy. Radość jednak nie trwa zbyt długo, 
woda znów zostaje bezmyślnie rozlana 
i po chwili miski znowu są puste. Scena 
ta może budzić na początku rozbawie-
nie, które jednak przechodzi w irytację 
na bezmyślność postaci i niezmienność 
ich postaw. Dobrze obrazują to reakcje 
widzów, którzy początkowo wspierają 
aktorów, dzieląc się wodą mineralną. 
Po jakimś czasie można jednak zaob-
serwować wahanie – czy podzielić się 
resztką pitnej wody, która i tak za chwi-
lę zostanie rozlana, czy przechować ją 
na później dla zaspokojenia pragnie-
nia. Niektórzy zapobiegawczo zaczyna-
ją chować butelki. Ale czy właśnie nie 
o to chodzi zespołowi z Dzierzgonia, 
żeby wzbudzić w odbiorcach refleksję 
na temat wykorzystywania zasobów 
naturalnych? Potwierdzałaby to rów-
nież sekwencja obrazująca walkę ludzi 

o paliwa kopalne, w której bohaterki 
toczą bój o kanistry z benzyną, sta-
nowiącą przedmiot pożądania. 
Najbardziej poruszająca wydaje się 
scena, w której człowiek w masce 
przeciwgazowej (Marek Kurkiewicz) 
ciągnie za sobą wóz, który okazuje 
się być przenośną szklarnią. W niej 
znajduje się starannie pielęgnowana 
i chroniona przed światem roślina. 
Może to jedna z niewielu roślin, jakie 
przetrwały na Ziemi? To przypusz-
czenie wydaje się zasadne – maska, 
którą ma na sobie bohater, jest bo-
wiem podłączona do szklarni, stają-
cej się dla niego swego rodzaju zbior-
nikiem tlenu, bez którego człowiek 
nie może żyć. To przerażający obraz 
zarówno katastrofy ekologicznej,  
w skutek której doszło do zniszczenia 
ziemskiej flory, jak i walki człowieka  
o każdy oddech i choćby haust po-
wietrza. 
Lista zagrożeń jest w tym spektaklu 
długa. A rozwiązań, jak się wydaje, nie 
ma. Twórcy tego spektaklu nie pró-
bują nawet ich dawać, bo świat, który 
przedstawiają, to rzeczywistość, z któ-
rej – jak wskazuje tytuł przedstawienia 
– nie ma ucieczki. Czy zatem wszystko 
już przesądzone? Niekoniecznie. Warto 
potraktować ten spektakl jako alarm.  
W świecie tu przedstawionym nie moż-
na już nic zrobić. Ale w tym rzeczy-
wistym jeszcze jest szansa na zmiany. 
Czas najwyższy ją wykorzystać. 
 

Joanna Królikowska 

 
PS. Gdy powstawał ten tekst, cała Pol-
ska żyła katastrofą ekologiczną w wo-
dach Odry oraz innych mniejszych 
rzekach i zbiornikach wodnych. W ten 
sposób życie dopisało kolejną scenę do 
spektaklu „Can’t escape”. Skoro to nie 
sceniczna wizja przyszłości, ale rzeczy-
wistość, to czy naprawdę mamy jeszcze 
szansę na ucieczkę? 

fot. Magda Bremer
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przerośnięty 
krasnolUd  
i zaklinaczka 
smokóW śWiat 
ratUjĄ  
albo o teatrze bezdom-
nych W spektaklU pt. 
“straż! straż!” opartym na 
pratchettoWskiej historii 
pod tym samym tytUłem.

Teatr Bezdomnych na lipcowej edycji 
Wioski Teatralnej Symbioza zajął sta-
nowisko starożytnego filozofa na Ago-
rze, zadając nieznośne pytania. Filozof 
odziany jest w lekką szatę poruszaną 
wiatrem, wiatr jest ciepły, kamienie 
Agory o zachodzie zdają się błyszczeć 
w słońcu. W tle słychać śmiech rozba-
wionej publiki i odgłosy, które wyda-

wać mogą tylko pratchettowskie smoki.  
W zgromadzonym tłumie krąży pewien 
wyrośnięty Krasnolud, szukając poten-
cjalnych lub rzeczywistych przestępców. 
Filozof jednak kontynuuje wypowiedź, 
nie obawiając się nadciągającego smoka, 
od którego drżą drewniane posady licz-
nych spelunek w Ankh-Morpork. Mówi 
prostym, jasnym językiem, kołyszą się 
kwiaty mimozy w słonej bryzie.  Albo 
więc smoka nie ma, albo mędrzec kpi. 
Lub jedno i drugie. 
Dziwne pierwsze zdania jak na recenzję. 

Bo dziwny ten spektakl i w gruncie rze-
czy gdyby potrząsnąć tym lekkim 
i humorystycznym pudełkiem wartkich 
dialogów, okraszonym życzliwym śmie-
chem przychylnej publiki, wypadłoby 
wiele denek. Założyłabym się, że wita-
nych przez publiczność z nieco mniej-
szym entuzjazmem, bo to zardzewiałe 
denka o starych i wyszczerbionych brze-
gach. Wcale nie jest tak wesoło jak na 
początku wygląda. 
Jest i straszno, i śmieszno zarazem. 
Straszno i śmieszno – od nas samych.

Spektakl Teatru Bezdomnych pt. “Straż, 
straż!” w reż. Nikolett Gábri , Anny Szu-
fy i Anety Penkali oparty jest na książce 
Terrego Pratchetta o tym samym ty-
tule. To istny majstersztyk splątanych  
w logiczną całość, warstwowo ułożo-
nych znaczeń.

Byłam małą dziewczynką w latach 80. 
Wtedy jedną z niewielu rzeczy, który-
mi bawiły się dzieci były tzw. babuszki. 
Babuszki były prawie w każdym domu, 
stały na honorowej półce babcinego 
kredensu, często za szklanymi drzwicz-
kami tegoż mebla wśród niedzielnych 
waz, dzbanuszków na śmietankę do 
kawy, zdobionych w róże talerzy. Wśród 
niewielu interesujących peerelowskich 
zabawek babuszki zajmowały specjalne 
miejsce. Lubili je i dorośli i dzieci. Na 
pewnym etapie rozwoju mogłam roz-
kręcać babuszki bez końca po to, żeby 
zaraz je złożyć. Dziś powiedziano by, że 

stłUczony 
 

zabieram paru autostopowiczów 
spod żarzącego się ryżu 

przestawiam lusterko żeby lepiej widzieć 
co w nich mówi śpiewa gra 
przyglądam się i jak kobra  

spod kamienia powoli 
wychodzę się wiję 

staram nie wzbraniać   
w ich szklanej bańce tyle konstelacji 

że musi być miejsce na moją  
chcę przynależeć  

- 
dojeżdżamy pod jabłoń 

warkotu nie słychać  
właściwie to nie słychać nic 

ryż świeci na mój taniec  
a ja mam swoje miejsce na niebie 

i nawet nie wiem kiedy spadło szkło  
 

               
              Vichell
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to polisensoryczna zabawka edukacyj-
na. Wtedy brzmiało to jak dochodzenie 
do tajemnicy.
Spektakl Teatru Bezdomnych skojarzył 
mi się właśnie z otwieraniem babuszki. 
Polisensoryczny teatr edukacyjny o wła-
dzy, zależności i konformizmie. 
Na zewnątrz wartki ciąg scen i krągła 
forma cieszą widza. Każdego bez wyjąt-
ku. Pod warunkiem, że widz nie wie, kto 
gra na scenie...
Obecność bezdomnych w tym spektaklu 
ma jednak tą alchemiczną właściwość, 
że zmienia sposób patrzenia na grę ak-
torską tudzież reżyserskie zamierzenia. 
Pierwsza babuszka otwarta. 

Dlaczego Pratchett wspomagany wysił-
kami reżyserek mówi ustami osób bez-
domnych? Absurdalność pokazanego 
świata, gdzie nic nie funkcjonuje nor-
malnie nie dziwi, nie szokuje, nie poraża 
prądem. Nienormalność pod kołderką 
humoru? Nie, to nie tak. 
Zadaję sobie mimowolnie pytanie, czy 

podobny spektakl wystawiony w kraju 
takim jak chroniąca najsłabszych Szwe-
cja też by nie dziwił? 
Konformizm straży, przestępczość  
i brak oparcia we władzy pokrzywdzo-
nych jakoś nie razi. Przecież tutaj tak 
właśnie mamy. My, Polacy.
Przyzwyczailiśmy się. To o nas. O błęd-
nym mieście Ankh-Morpork hipnoty-
zującym obywateli.

Instytucje rzekomo chroniące miesz-
kańców w rzeczywistości nie chronią 
nikogo, oprócz siebie. Gdyby popa-
trzeć jednak przez grubszą soczewkę, 
pratchettowska straż miejska nie chro-
ni dobrze nawet własnych interesów. 
Marazm, pijaństwo, uległość, gnuśność 
umysłowa i brak samodzielności w my-
śleniu – oto jej przymioty. 
Wielki Patrycjusz robi wiele, żeby oślep-
nąć na problemy miasta, choć wzrok ma 
dobry. 
W szeregi straży miejskiej wstępuje 
tymczasem bohater. Marchewa. Wyro-

fot. Edwin Bendyk
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śnięty krasnolud swoją postawą zmienia 
morale innych strażników, a dyskutować 
się odważa nawet z samym Patrycju-
szem. Nie będąc przy tym ani odrobinę 
bardziej inteligentny ani błyskotliwy od 
innych. Będąc prawdziwy, do licha. Do 
dna.
Marchewa jest jak odkurzacz na brud 
wewnętrzny. Ta niewychowana 
i mówiąca zbyt głośno postać o niepo-
zornej posturze mówi to, co widzi. To 
znaczy krzyczy. I wszyscy słuchają. 
Bufonada władzy pęka jak mały balonik 
po całonocnej imprezie sylwestrowej. 
Druga babuszka otwarta. 

Osoby bezdomne mówią nam na de-
skach teatru jak mamy żyć, zachowywać 
się, a nawet jak rozmawiać z tyranami 
władzy oraz ślepcami na oczywistości. 
Co za absurd - prawda, prawilny obywa-
telu z ciepłym kątem i kocem? 
Zabieg włożenia tej opowieści o władzy 
w usta osób bezdomnych nie był przy-
padkowy. Trzy młode, zdolne reżyserki 
osiągnęły efekt lustra. Efekt słodko-
gorzki podany w lekkiej, zabawnej for-
mie. 

Nie dziwi niesprawiedliwość społeczna, 
nie dziwi korupcja, przestępczość i za-
niechania służb. Nie dziwi spisek oby-
wateli i donośnie brzmiący z offu smok 
ani zaklinaczka smoków Sybil Ramkin, 
kobieta wiedząca, która działa na ko-
rzyść miasta zamiast oczadziałej władzą 
władzy. 
Publiczność zanosi się śmiechem, gdy 
osoby bezdomne pokazują rzeczywi-
stość, gdy stawiają na scenie lustro ze 
stańczykowską inteligencją. Lustro zo-
stało ustawione na wprost nas. “Z czego 
się śmiejecie? Z samych siebie się śmie-
jecie”- można zawołać za Gogolem. 
Widownia patrzy na samych siebie. 
Trzecia babuszka otwarta.

Nie jesteśmy inni, lepsi, doskonalsi. 
Mamy te same wady co Patrycjusz, choć-
byśmy gorąco zaprzeczali naszym cie-
niom. Miarą człowieczeństwa jest nasz 

stosunek do innych, powtarzając choć-
by za Anthony’m Peake. Tylko nieliczni 
zdecydowali się ponieść koszt wyjścia 
ze schematu i wysiłek samodzielnego 
myślenia. Doświadczenia osób bezdom-
nych są naszymi doświadczeniami: im-
pertynencja władzy, cynizm służb, bier-
ność obywateli, martwe prawo. 
Sytuację ogarniają przerośnięty krasno-
lud i zaklinaczka smoków. 
Nasuwa mi się na myśl w tym momen-
cie sytuacja uchodźców z Ukrainy, ludzi 
uciekających przed wojną, którzy oddali 
się w ręce przygarniających ich rodzin 
oraz pomocowych inicjatyw oddolnych. 

Tak docieramy do środka babuszkowej 
opowieści.
Wszyscy jesteśmy bezdomnymi, kiedy 
szukamy domu albo sensu. Lub kiedy 
uciekamy przed złem lub obojętno-
ścią. Przed wojną, śmiercią, przemocą, 
niesprawiedliwością i głodem. Dom to 
miejsce także wewnętrzne. Ciepło, sły-
szenie opowieści Innego, akceptacja em-
patia, bezwarunkowe dawanie i branie. 
Osoby bezdomne w spektaklu chcą 
nam, domnym dawać pożywienie. Od-
ważymy się brać pełnymi garściami? 
Stworzyć symbiozę?

EPILOG ALBO PRÓBA DO “REWIZO-
RA”

Słodki stop tego, czym bywa Warszawa, 
lśni w sierpniowym słońcu leniwie się 
obracając. Zapowiada pogodną jesień 
pełną sytych gruszek i odgłosów ostat-
nich świerszczy. Trzydziestostopniowy 
upał postępuje przez kolejne granice 
ciała, spowalnia chcące spieszyć się kro-
ki, zatrzymuje obszerne ruchy dążącego 
z punktu A do punktu B ciała. Sierpień 
ogranicza ludzką zadaniowość, za to 
kondensuje znaczenia, co to powolutku  
jak owocowa konfitura gęstnieją  na do-
brej, żelaznej patelni kupionej jeszcze od 
Cyganów. Zaraz babcia przełoży zżelo-
waną konsystencję ciemnej słodyczy do 
słoiczków w asyście odwiecznego tańca 
os, a następnie wskrzesi święty ogień za 
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pomocą kilku kropel spirytusu. Babka-
czarodziejka w ten sposób zamknie ka-
wałek wspomnień w bezpiecznej próżni, 
żeby się nie zepsuły.
Później wszystkie słoiki ułoży pieczo-
łowicie na białej lnianej serwetce do 
ostygnięcia. Drugą warstwą materiału 
przykryje je od góry, żeby stygły powoli.
Żeby stygły powoli...  - po moim ciele 
jeszcze roznosi się jej odległy szept.

Przytomnieję z mimowolnych wspo-
mnień. Idę przez Warszawę z uczuciem 
sierpniowej ciężkości. Do Teatru Baza 
niedaleko. 

Wchodzę do chłodnego pomieszczenia, 
z daleka słychać przejmujący, aktorski 
monolog w taki sposób, jakby przyszła 
już jesień, a rzecz działa się w dawnej 
Rosji. 

taklu “Straż! Straż!”. Mam kartkę ze zbyt 
dużą ilością pytań. 
Ile jest Was w kreowanych postaciach, 
a ile scenariusza? Co dał Wam udział  
w spektaklu? Co byście chcieli przeka-
zać tym spektaklem widzom? Czy grając 
wykorzystujecie swoje doświadczenia 
bezdomności? Czy chcecie swoimi wy-
powiedziami teatralnymi coś zmienić? 
Jakaś zmiana społeczna? Czy zaprasza-
cie na spektakl swoje rodziny? 
Jestem pełna wielkich pytań, kołaczą się 
we mnie zagadnienia nieznośnie kan-
ciaste jak betonowe pomniki z czasów 
sowieckich. 

Chyba staję się coraz bardziej patetycz-
na, bo aktorzy skutecznie sprowadzają 
mnie na ziemię. 
Cisza po zadaniu pytania, gleba. Czasem 

Trafiam na fragment o głodzie. Przy-
słuchuję się. Jakże ten człowiek mówi, 
przejmująco, tęsknie. To próba do “Re-
wizora” Gogola w adaptacji Teatru Bez-
domnych. Przysiadam.

Bycie widzem na próbie, towarzyszenie 
delikatnej operacji powstawania spek-
taklu to zaszczyt uczestniczenia w na-
rodzinach. Jestem wdzięczna  Nikolett 
Gábri za to, że pozwoliła mi być w tak 
osobistym wydarzeniu dla aktorów. 

Od początku jesteśmy na Ty. Naturalnie. 

Po próbie rozmawiamy o Teatrze Bez-
domnych z aktorami i reżyserką o spek-

niezrozumienie pytania, gleba. 
Kilka par oczu patrzy na mnie i czeka. 
Chyba na to, aż wyjaśnię im o co mi 
chodzi, po co przyszłam. 
Znowu mam to lustro ustawione przed 
sobą, jak podczas spektaklu.  
                                                                     xxx

“A ja się odrywam od rzeczywistości, 
kiedy tu jestem” - mówi jeden z aktorów. 
Później dowiaduję się, że w schronisku 
dla osób bezdomnych panuje marazm, 
mieszkańcy żyją tam od posiłku do 
posiłku i często brak im jakichkolwiek 
aspiracji - “Tutaj jest inny świat, jakieś 
cele, dążenia”. 

fot. Edwin Bendyk
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Węgajto 
-terapia
 W niedzielny wieczór 24 lip-
ca, podczas pierwszej części tegorocznej 
Wioski Teatralnej, odbył się spektakl Te-
atru Bezdomnych zatytułowany „Straż! 
Straż!” Jest to adaptacja sztuki Stephena 
Briggsa, stworzona na podstawie powie-
ści Terrego Pratchetta, o tym samym ty-
tule. Historię tę wielu z nas kojarzy głów-
nie jako jedną z części kultowego cyklu 
satyrycznych powieści fantasy noszącego 
tytuł „Świat dysku”. Cykl opisuje nasz 
realny świat w krzywym zwierciadle,  
w zabawny i ironiczny sposób komen-
tując różne aspekty życia ludzkiego. 
W  tajemniczej krainie, pośród magów, 
rycerzy i smoków, poznajemy  głównych 
bohaterów – kapitana Vimesa, sierżan-
ta Colona, kaprala Nobbs’a i Marchewę. 
Strażnicy muszą pokonać niebezpieczeń-
stwa świata, ale również i własne słabości 
oraz lęki. W odległej przestrzeni Świata 
Dysku, problemy i emocje bohaterów, 
czynią ich niespodziewanie bliskimi nam 
samym. To właśnie ten spektakl w wyko-
naniu Teatru Bezdomnych, był ważnym 
punktem tegorocznej Wioski Teatral-
nej. Był ważny zarówno dla widzów, jak 
i samych artystów. Teatr Bezdomnych to 
projekt realizowany od kilku lat w War-
szawie, którego autorką jest Anna Szufa. 
Udział w  projekcie teatralnym, pozwa-
la osobom znajdującym się w kryzysie 
bezdomności przełamać schematy ich 
codzienności. Występując przed publicz-
nością – zwłaszcza tak otwartą i życzliwą 
jaka jest w Węgajtach - mają okazję zaist-
nieć w zupełnie nowej roli, bez stygma-
tyzującej łatki osoby bezdomnej. Mogą 
choćby na chwilę zapomnieć o  swoich 
problemach, doświadczyć czegoś nowe-
go i pozytywnego, co ma uzdrawiające 
znaczenie w  ich procesie terapeutycz-
nym. Dzięki takim inicjatywom, jesteśmy  
w stanie zmniejszyć poczucie osamot-
nienia i izolacji osób bezdomnych, „za-
praszając ich” z marginesu społecznego,  
w którym się znaleźli, z powrotem do 

Inny mężczyzna od zawsze chciał być 
aktorem, wywoływać podziw wśród 
widzów. Na spektakle chętnie zaprasza 
znajomych i przyjaciół, którzy go wspie-
rają. Dodatkowym bonusem jest więź 
między aktorami, emocje pojawiające 
się podczas gry, prób, wzruszenie z po-
wodu bycia razem, radość. Frajda. Naj-
ważniejsza jest frajda. I cudowni ludzie. 

Bo co się w życiu liczy bardziej niż rado-
sna więź z innymi?
Zdaję sobie sprawę, że nie znam nicze-
go, co się liczy w życiu bardziej. 

Powoli więc staczam się z pomników 
dostojnych wartości oraz czcigodnych 
dokonań o wadze czynu społecznego, 
a w imię sprawiedliwości. Opuszczam 
początkowe, nieuświadomione stano-
wisko “lepiej wiedzącej o co zapytać”, 
uprzywilejowanej bo domnej. Miesz-
kanie w domu nie ma tu nic do rzeczy  
w rozmowie.
Liczy się takie bycie z drugim człowie-
kiem, żeby się w końcu spotkać. Liczy 
się prawda o nas, a nie hasła na sztanda-
rach, liczy się frajda. 

Czas zakończyć spotkanie. 
Słyszę, że miło mnie widzieć. Że miło 
zobaczyć w Warszawie twarz znaną  
z Węgajt.
  
                                                           xxx

“Z czego się śmiejecie? Z samych siebie 
się śmiejecie” - gogolowskim cytatem 
z “Rewizora” podsumował nasze spo-
tkanie w Teatrze Baza jeden z aktorów 
Teatru Bezdomnych. To było tuż po za-
kończeniu spektaklu, kiedy wyszliśmy  
z chłodnego kojca prób na rozgrzane 
betonową Warszawą powietrze. 

    Joanna Janus
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społeczeństwa, do wspólnotowości, do 
bycia razem. Otwieramy się na ową sym-
biozę, która wybrzmiewa w temacie te-
gorocznej wioski. „Obraz symbiozy jest 
nam bardzo potrzebny!” – przypomina 
nam Mutka w swoim tekście otwierają-
cym festiwal.
Spektakl był niezwykłym spotkaniem 
również dla nas – widzów. To dobrze, że 
w programie wioski jest miejsce zarów-
no na tematy trudne, wspólne dyskusje 
i wymagające refleksje, jak i na zabawę  
i wspólny śmiech. Ten ostatni był udzia-
łem wszystkich obecnych na spektaklu 
Teatru Bezdomnych. Można było towa-
rzyszyć bohaterom w ich zmaganiach ze 
smokiem, wspólnie się pośmiać i poznać 
choć trochę artystów oraz twórców pro-
jektu, podczas późniejszej dyskusji.  Ten 
punkt programu wniósł dużo lekkości 
i świeżości do tegorocznego festiwalu.
Na węgajckiej Wiosce Teatralnej jest 
miejsce dla każdego, również – a może 
nawet przede wszystkim – dla osób wy-
kluczonych. Powody wykluczenia mogą 
być różne, niepełnosprawność, bezdom-
ność, pochodzenie czy płeć. Węgajty to 
miejsce na spotkanie. To właśnie tutaj, 
każda z tych osób, która doświadcza wy-
kluczenia, może odnaleźć się w zupełnie 
innej roli, niż na co dzień. To właśnie tu-
taj każdy człowiek może zostać zauważo-
ny, wysłuchany i zrozumiany. Sztuka daje 
nam bezpieczną przestrzeń do wypowie-
dzi, do edukacji i do poznania drugiego 
człowieka. Teatr Węgajty, za sprawą po-
dejmowanych działań oraz tworzącej się 
wokół społeczności, ma w sobie ogrom-
ny potencjał terapeutyczny. To doświad-
czenie jest udziałem zarówno artystów 
występujących podczas festiwalu, jak  
i widzów oraz wolontariuszy. Ostatnie lata 
przyniosły rozwój wiedzy i zastosowania 
różnorakich form terapii związanych ze 
sztuką. Będąc w  Węgajtach mamy jed-
nak wrażenie, że Wacek z Mutką już od 
dawna w swojej pracy praktykują terapię 
poprzez sztukę.  Sobaszkowie nie potrze-
bują do tego fachowej nomenklatury. Po-
sługują się swoją wrażliwością, wielolet-
nim doświadczeniem oraz nieprzeciętną 

intuicją. Ich uszy, oczy i serca są szeroko 
otwarte na drugiego człowieka. Oferują 
swoim odbiorcom możliwość aktywnego 
uczestniczenia, a poniekąd nawet współ-
tworzenia ich teatru. Poprzez wspólny 
śpiew, grę na instrumentach czy taniec 
dają nam możliwość lepszego poznania 
samych siebie. W Węgajtach odnajduje-
my przestrzeń do zaspokojenia ważnych 
ludzkich potrzeb - możliwość swobodnej 
ekspresji, poczucie zrozumienia i akcep-
tacji, bycia wystarczającym, inspirację 
i motywację do poszukiwań i rozwoju - 
artystycznego i nie tylko. Przede wszyst-
kim zaś, doświadczenie wspólnoty, bycia 
razem, dawania i czerpania.
„Może poprzez pokazy teatralne, muzy-
kowanie, warsztaty artystyczne i rozmo-
wy uda się stworzyć nasze własne „polis” 
– otwartą społeczność?  - pyta Mutka  
w swoim tekście wstępu. Moim zdaniem, 
udaje się to pięknie, co roku tak samo  
i  co roku na nowo.
 

Sonia Karaszewska 

fot. Edwin Bendyk
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Moment jest problematyczny, podob-
no na razie ma być tylko trudniej.  
W ramach przygotowań warto redu-
kować potrzeby życiowe i ćwiczyć ela-
styczność — adaptację do przeróżnych 
warunków, a w relacjach szczególną 
uwagę zwracać na dobór słów, gestów, 
poczynań. I pomagać sobie wzajemnie. 
Aby się z tego punktu wyplątać, potrzeb-
ny będzie powrót do funkcjonowania  
w silnej, międzyludzkiej  i międzygatun-
kowej symbiozie.
 Do istnienia symbiozy nie-
zbędna jest zgoda, wewnętrzna wola 
współpracy, gotowość do dzielenia się. 
Tymczasem obserwujemy wzrost na-
pięcia, próby dominacji, powstawa-

nie nowych podziałów.  Budowane są  
mury, kupowane armaty i czołgi, nad-
miar niepotrzebnego miesza się z wid-
mem nagłego braku tego, co potrzebne.  
U sąsiadów toczy się okrutna wojna. 
Obserwujemy anomalie pogodowe  
i śmierć przyrody na całym świecie. Do 
tego nie odpuszcza koronawirus. Trole 
w internecie mącą nastroje społeczne, 
politycy straszą coraz to innym wro-
giem, dzieląc nas. Zimą ma się zrobić 
drogo, a w domach ciemno i chłodno. 
Czas pokaże, co przyniosą następne lata. 
Może i nas znów dotknie bieda, może 
głód, może... Przyszłość zdaje się nie-
ciekawą zagadką, zamęt przeobraża się  
w obłęd. W przypadku utraty stabil-
ności, walki o przetrwanie, na pewno 
łatwiej będzie o spięcia, wybuchy, po-
chopne osądy, przelewanie się w czarach 
goryczy. Zastanawiam się jak w takich 
warunkach budować i utrzymywać śro-
dowisko sprzyjające jedności. Odpowie-
dzi szukam, próbując pojąć istotę kon-
fliktu. Niezgoda nie jest jedynie kwestią 
aktualnego stanu rzeczy, bośmy od za-
wsze wdawali się w (nierzadko krwawe) 
spory. Jednak chyba wszyscy wolimy żyć 
w spokoju, którego uchowanie wydaje 
mi się teraz szczególnie ważne. Bo tym 
razem, z najnowszymi narzędziami ra-
żenia, konsekwencje ogólnoświatowego 
konfliktu mogą być dla ludzkości osta-
teczne. 
 Niewątpliwie istnieje wiele 
źródeł konfliktu, można dopatrywać 
ich w rozmaitych ludzkich przywarach, 
jednak to myślenie zdaje mi się zbyt 
powierzchowne. Sądzę, że mieszczą się 
głębiej – w niespełnionych potrzebach, 
problemach dzieciństwa, nierozwinię-
tych umiejętnościach interpersonal-
nych, w braku  świadomości w zakresie 
własnej psychiki, a u samych podstaw 
leży (chętnie podsycany ostatnio) lęk.  
W strachu ludzie przyjmują przeróżne 
postawy obronne, taktyką może być wal-
ka, ucieczka lub kapitulacja. Stajemy się 
spłoszeni, niemili, zrezygnowani, popa-
damy w poczucie niższości lub odwrot-
nie w nastrój wielce bojowy. Niektórzy 

Wieczorem  
czy z rana

Wieczny zapach ogniska
Jabłko pięknie pieczone 

Skrzypce tak blisko ognia  
lecz nie są osmolone 

Najpiękniejsza muzyka
W tym lipcowym tygodniu

Zaczęła, spoczęła  
i skończyła w ogniu

Lecz jej nie żal, gdyż los jej  
najpiękniejszym z losów

Na leśnych szlakach grana 
Na parkingowej fieście 
Pieśni o różnej maści  

i w językach wielu
Zapraszam do ogniska
Mój drogi przyjacielu

Dominika (Nika) Maciąg

W intencji 
zgody
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idą w nałogi, inni wszędzie dookoła szu-
kają winowajców. Starając zabezpieczyć 
własne zasoby i pozycje, nastawiamy się 
wrogo wobec obcych i zaczynamy być 
samolubni. W bliskich relacjach, z oba-
wy, często gadamy o pierdołach, zamiast 
na istotny, wiszący w powietrzu temat, 
próbując go pominąć, jakby zakopać. 
Po pewnym czasie sprawa wraca ze spo-
tęgowaną siłą, nagle, w niewłaściwym 
momencie, wywołując kłótnię.  Pusz-
czają nerwy i w najlepszym wypadku 
pada o kilka słów za dużo. Lęk zaburza 
komunikację, uniemożliwia działanie 
zrównoważonej symbiozy, prowadzi 
do urazów, uwikłań, w końcu także do 
przemocy. Budzi się gniew, który wraz 
ze strachem, staje się czynnikiem zapę-
tlającym błędne koło konfliktu, a jego 
skutkiem są cierpienie  i okrucieństwo.
 W mediach widzę obrazy i sły-
szę wieści straszne, aż nierealne. Nie 
jestem w stanie przyjąć ich do wiado-
mości ani w żaden sposób przetrawić. 
Czuję bezradność, w którą zapadam się 
i nie widzę już nadziei w podejmowa-
niu czynności naprawczych, nie widzę 
żadnej drogi przed nami. Coś narasta. 
Ciche, ciemne, gęste, ale puste. Leżę 
w tym, jak na dnie wyschniętej studni 
i przestaję rozumieć. Czasami, mimo 
tego, że właściwie nie mam już nic do 
powiedzenia, że skończyły mi się słowa, 
w nagłej przypływie, chce się coś jeszcze 
jednak naprawiać, powalczyć o sprawie-
dliwość, nawoływać, przekonywać, pro-
testować, szarpać się z rzeczywistością. 
Okazuję się tylko, że w kwestii zgody 
nic nie zmienia moja (czy też nasza) wy-
krzyczana racja położona na wierzchu. 
Zmęczona bezradnością, tracę kontakt 
ze sobą i z otoczeniem, aż okazuje się, 
że i ja krzywdzę. Wobec oburzenia, 
dramatów, okrucieństwa lub żałoby 
przestańmy w końcu „mówić, mówić, 
mówić!”, nie usiłujmy na ten temat „wy-
powiedzieć wszystkiego”. Spróbujmy, 
choć przez chwilę pomilczeć (także we-
wnętrznie). Cisza. Kiedy udaje mi się 
dobrze siebie w niej osadzić, rozmię-
kam. Stopniowo zachodzi zaskakująca 

przemiana – orientuję się, że konflikt 
rozczula mnie i wzrusza. Choć wiem, że 
wywołuje wiele zła, którego w większo-
ści przypadków można by uniknąć, to 
jednak wynika z ludzkiej delikatności, 
nieporadności w konstruowaniu komu-
nikatów, głodu emocjonalnego, z lęku 
itp. Wyrasta współczucie dla ofiar i dla 
oprawców, również tych mieszkających 
we mnie.
 Wiosnę i lato spędziłam głów-
nie w samotności, trwając w pewnego 
rodzaju stagnacji, może również dlatego 
mam ową wielką potrzebę milczenia. 
Ale cisza bywa też nieznośna; brak spo-
sobności dzielenia się obawami, prze-
czuciami, czymkolwiek. Nie ma dokąd 
uciec przed sobą i w końcu trzeba się 
spotkać z własną ciemnością. Jednak 
i z tym można się po pewnym czasie 
oswoić. Otwiera się wtedy nieskończona 
przestrzeń wewnętrzna dla przemyśleń, 
wzmacnia się odbiór bodźców. Zmie-
nia się także doświadczanie interakcji, 
zwłaszcza kiedy sytuacja zrobi się rap-
tem zbiorowa. Jest ono intensywniejsze, 
a równocześnie powstaje pewien dy-
stans. Tak przechodziłam przez lipcową 
Wioskę, jedną nogą mocno wewnątrz 
wydarzeń, drugą daleko od wszystkiego, 
jedynie przyglądając się zachodzącym 
procesom. W ramach tegorocznego ha-
sła festiwalu zgłębialiśmy zagadnienie 
symbiozy. Nie jest to w Węgajtach nowa 
droga, odkąd uczestniczę w tym środo-
wisku, wyczuwam ten kierunek w naj-
większych wydarzeniach i najdrobniej-
szych szczegółach. Pięknym przykładem 
jest tu pewna pozornie nieistotna sy-
tuacja. W sali kinowej na klepisku idą, 
kilkoma strumykami, tysiące mrówek. 
Nie zostają opryskane środkiem owa-
dobójczym, bo my tu teraz będziemy 
robić festiwal. Ustawiona zostaje tabli-
ca informacyjna „UWAGA MRÓWKI!”  
i współistniejemy.
 Na tegorocznej Wiosce często 
natrafiałam też, na ujmowany w róż-
nych kontekstach,  wątek milczenia oraz 
zbędnego mówienia. W samych tylko 
„Kronikowych” etiudach przewinął się 
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kilkukrotnie. Myślę, że ta skłonność do 
zagnieżdżania się  w ciszy (nie wiem, 
czy moja tylko, czy coraz bardziej po-
wszechna) jest nie tylko wyrazem bez-
radności wobec okrucieństwa, nie tylko 
sposobem na odnajdywanie utraconego 
spokoju. Cisza bywa także pomocniczką 
symbiozy. Przestrzeń porozumienia (ze 
sobą, z innymi ludźmi i całym złożonym 
światem) istnieje gdzieś poza słowami; 
tam zaczynamy zauważać, nasłuchiwać, 
definiować uczucia; tam widać co jest 
nam naprawdę potrzebne, co mogę dać, 
a z czego mogę skorzystać; intuicyjnie 
wiadomo jak działać, aby współpraca 
była owocna;  a jeśli tak lepiej ー pozwa-
la rozejść się w pokoju. Wspólne mil-
czenie w grupie stwarza okoliczności,  
w których jest szansę w skupieniu „ze-
stroić” się ze sobą i reagować na uzyska-
ny „rezonans”. Mówi się, że przyjaciel 
to osoba, z którą można komfortowo 
pomilczeć. Formułując twierdzenie, że 
cisza mogłaby dziś pomóc zgodzie, nie 
neguję uzdrawiającej mocy rozmowy 
oraz nieskrępowanej ekspresji. Uwa-
żam je za podstawowe narzędzia ko-
munikacji, ale to właśnie wewnętrzne 
wyciszenie umożliwia ich świadome  
i odpowiedzialne używanie; spokojną 
analizę planowanej wypowiedzi pod ką-
tem treści, sposobu i celu, tak aby była 
jak najbardziej budująca, wyczerpująca, 
szczera, swobodna, przy tym zwięzła 
i zrozumiała. Ale nie wystarczy jedy-
nie myśleć o tym, co się mówi i jak się 
mówi. Drugie pół to słuchać (i do tego 
należy zamilknąć), dokonywać ciągłego 
wysiłku odnajdywania i rozpoznawania 
prawdziwych źródeł docierających do 
nas słów oraz gestów. Także tych, które 
uderzają i bolą.
 Symbioza jest naturalnym spo-
sobem przetrwania, niestety od dawna 
wypieranym przez narrację o koniecz-
ności konkurowania i brutalnej rywa-
lizacji. W tym momencie powrót do 
koegzystencji  wydaje mi się jedynym 
sposobem na uniknięcie katastrofy lub 
– jeśli na ratunek już za późno – aby ja-
koś dawać radę wieść swój żywot, wśród 

jej rozlicznych skutków,. Ta strategia 
wymaga pewnych wyrzeczeń, nieco 
więcej altruizmu, rozwagi, koncentracji 
i wybaczania. Pomaga za to odzyskać 
nadzieję, ufność, wdzięczność, poczucie 
sensu, bezpieczeństwa, przynależno-
ści, własnej przydatności i sprawczości 
(czyli rzeczy ważne). Podczas festiwalo-
wego spotkania z Krzysztofem Czyżew-
skim, wychwyciłam jeszcze jedną waż-
ną, inspirującą myśl ‒ bezpośredniość, 
rozumiana zarówno jako szczerość, jak 
i bycie blisko, pokonuje wrogość, rozła-
dowuje konflikt. Symbioza zaczyna się 
więc na poziomie relacji bezpośrednich. 
Na przykładach wielu nowych ruchó 
w społecznych widać, że funkcjonować 
może jak sieć neuronowa czy grzyb, 
osiągając szeroki zasięg. Dlatego warto 
docenić ogromną siłę grupy pierwot-
nej, niewielkich wydarzeń, spontanicz-
nego działania, oddolnej organizacji.  
W drobnych misjach codzienności oraz 
w dążeniu do stabilizacji całego świata.
 Zgoda nie polega na wyznawa-
niu pokrewnych poglądów, mieszczeniu 
się w tej samej bańce, a na wzajemnym 
zrozumieniu i szacunku, także w ob-
szarze różnic. Symbioza pozwala na 
obustronne czerpanie korzyści z tych 
różnic. 
Tylko spokój może nas uratować. Nie 
lejmy oliwy do ognia. Wspierajmy się. 
Rozumiejmy. Bądźmy siebie blisko. Pe-
ace.

Maria Helena
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prosto  
z serca  
o ChłopAkACh
Najpierw ekscytacja na wieść o tym, że 
Kobietostan zrobił spektakl o osadzo-
nych - „Chłopaki. Prawo głosu”. Radość, 
że grać będą podczas Wioski Teatralnej. 
Rodzaj ulgi na wieść o tym, że jest nas - 
dziewczyn, kobiet, osób - emocjonalnie 
więźniom towarzyszących - więcej. Że 
to nie tylko ja takie dziwne serca mam 
dwa. Jedno, co przeżywa za dużo, za 
mocno, ale na szczęście za siebie. I dru-
gie, głęboką empatią obdarzone czy po-
karane, co przeżywa też za innych. Może 
to jest jakieś zaburzone we mnie, to 
współprzeżywanie. Ale temat mnie rusza 
szczególnie, bo kocham chłopaka, który 
siedzi w więzieniu. I tak widzę świat, że 
gdy była ważna relacja, to już na zawsze 
będę trochę Tobą, a Ty będziesz trochę 
mną. Takie mam przekonanie na temat 
rzeczywistości, że nie można, nie da się 
inaczej, bliskie relacje budując.

Będzie o relacjach. Kilkupoziomowo.

Ja-świat
Zgodnie z instrukcją jednej z aktorek, za-
mykam oczy i skupiam się na dźwiękach 
dochodzących spoza teatralnej sali wę-
gajckiej. Coś tam szumi. Drzewa. Wiatr 
w koronach. Skupiam się na dźwiękach 
z wnętrza sali. Słyszę oddechy innych 
widzów, bzyczenie reflektorów w gę-
stej ciszy oczekiwania na to, co się wy-
darzy. Skupiam się na dźwiękach ciała. 
Szmer krwi, z tym charakterystycznym 
pulsowaniem w uszach. Jedna z dziurek  
w nosie świszcze przy wydychaniu po-
wietrza. Znam to teatralne ćwiczenie. 
Wielokrotnie w tej i innych przestrze-
niach je wykonywałam. A teraz prze-
ciągamy się, ziewamy, masujemy twarz, 
głowę, wyciągamy w różnych kierunkach 
uszy. Znam to ćwiczenie. Wielokrotnie w 
tej i innych przestrzeniach prowadziłam 

je dla innych. Salę teatralną wypełniają 
w większości nieznani mi ludzie, nie-
którzy też dołączają do proponowanych 
ćwiczeń. Lekkie przełamanie konwencji 
w kierunku współuczestnictwa widzów. 
Ale i to znam. Oni pewnie też znają. 
Mamy doświadczenia i narzędzia, by  
w tej sytuacji będąc, czuć się komfor-
towo. Jest instrukcja, by wybrać jakiś 
dźwięk, jeszcze go nie wokalizować, 
poczuć go w sobie. Ciekawość. Spokój 
i ciekawość. I już po chwili śpiewamy. 
Całkiem przyjemnym okazuje się wy-
twarzany przez nas wielogłos. Dźwię-
ki miękko odbijają się od drewnianego 
sklepienia sali. Kakofonia oswojona, 
dzięki wyczuciu, wzajemnemu słucha-
niu, zharmonizowana. Rozgaszczam się 
w tym doświadczeniu.

Ja-system
Wokół nas jakiś ruch, dziewczyny coś 
ustawiają, przestawiają. Nasze głosy 
milkną. Otwieramy oczy. Przestrzeń 
wokół nas - widzów spektaklu - zmie-
niła się. Jesteśmy otoczeni sznurkiem. 
Symbolicznie zamknięci, wyizolowani. 
Już nie jest przyjemnie. I nie pamię-
tam, co było po kolei, ani czy było tak 
jak piszę. Może to sobie wyobraziłam…  
W każdym razie gdzieś w mojej emocjo-
nalnej pamięci zostało wrażenie kontrastu. 
Być może chwilę później wjechało audio  
z teatralnych zajęć prowadzonych  
w więzieniu przez dziewczyny z Kobie-
tostanu. Może aktorki na żywo tworzyły, 
odtwarzały tamtejszy dźwiękowy krajo-
braz. Równie dobrze mogę to sobie teraz 
dopowiadać. Więc słyszę w głowie głosy 
osób w tych zajęciach uczestniczących. 
Słyszę rozmowy, śmiechy, podśmie-
chujki, takie trochę kryjące skrępowanie 
sytuacją. Słyszę pogłos tych dźwięków, 
charakterystyczny dla pustawych, be-
tonowych pomieszczeń, jakieś szczęki 
żelastwa. Może krat. Przywołana jest hi-
storia Chłopaka, który spóźnia się na za-
jęcia teatralne, bo w drodze na nie zosta-
je zaczepiony przez strażnika czy innego 
osadzonego. Jakoś tak to szło:
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– Co wy tam kurwa robicie, wy śpiewa-
cie?
– Tak, śpiewamy – odpowiada Chłopak  
i udaje się w kierunku sali zajęć.

I jeszcze gra. Kolejna scena, choć chy-
ba nie następna. Aktorki grają w grę. 
Taki quiz z pytaniami/zadaniami. Jego 
zasady są z początku jasne. Możesz iść 
do przodu, gdy znasz odpowiedź lub 
dobrze wykonasz zadanie. Cofasz się, 
gdy odpowiesz źle. W trakcie gry jednak 
okazuje się, że dochodzą nowe reguły, 
nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlacze-
go, że zadania do wykonania są w swej 
istocie sprzeczne, aż do granic absurdu, 
awykonalne w zasadzie. Coś w stylu „idź 
do przodu, ale stój w miejscu”. Pytania 
mają kilka możliwości wyboru, z których 
żadna nie wydaje się prawdopodobna. 
Trochę nawet śmiesznie. Ale trochę nie.  
Z quizu dowiadujemy się między inny-
mi, że nie można nawiązywać kontaktu 
fizycznego ani wzrokowego z osadzo-
nym. Jak tu prowadzić zajęcia teatralne? 
Jak nawiązać i dbać o relację, podstawo-
we zaufanie, warunek sine qua non takiej 
pracy? Frustracja. I bezsilność.

Ja-on
Na pospektaklowej dyskusji, dziewczy-
ny z Kobietostanu opowiadały o rela-
cjach z Chłopakami. Że one tam wcho-
dzą i są tu i teraz. Nie ma przyszłości. 
Nie ma przeszłości. Nie ma kartoteki. 
Nie wiedzą, za co oni siedzą. To ich nie 
obchodzi. Dla pracy teatralnej nie ma to 
znaczenia. Tyle na poziomie deklaratyw-
nym, profesjonalnym. Jakoś to trzeba 
intelektualnie obrobić, żeby móc z nimi 
robić ten teatr w ogóle. I to też etyczne.
Ale raz jeden w gazecie jedna z nich wi-
działa artykuł. Mrożący krew w żyłach 
nagłówek. Drastyczne szczegóły sprawy, 
opis narzędzi zbrodni. I wystraszyła się. 
Bała się. Zwyczajnie i po ludzku. Nie 
wiedziała, czy będzie umiała spojrzeć  
w twarz temu człowiekowi.
I to pęknięcie, ta dwoistość naszej we-
wnętrznej natury, jest chyba właśnie 
człowieczeństwa potwierdzeniem.

Co z tym dalej mogę zrobić? Boję się  
i idę mimo lęku.
Opowiadają, że się superwizują. Propsy. 
Z superwizorem się spotykają, żeby od-
gadać się z tego emocjonalnego wszyst-
kiego, co skontenerowały w kontakcie 
z chłopakami. Z własnego. Z cudzego. 
Żeby stany i sytuacje ponazywać. Za-
adresować trudne emocje. Sprawdzić 
strefy wpływu i nie wrzucać sobie, że 
mogę wszystko i robię wciąż za mało. 
Propsy raz jeszcze. Mam prywatne ży-
czenie, by superwizja stała się standar-
dem pracy z ludźmi w każdym obszarze, 
nie tylko tam, gdzie praca nazywana 
jest wprost psychologiczną czy psycho-
terapeutyczną. Żeby to było oczywiste, 
że jak się z ludźmi chce pracować, to  
o tych ludziach, o naturze ludzkiej  
i o sobie samym coś trzeba wiedzieć. 
Żeby oko zewnętrzne, którego oglądowi 
pracę własną, szczególnie społeczną czy 
pedagogiczną, się poddaje, było normą 
w przeciwdziałaniu nadużywania siebie 
i innych i normą w przeciwdziałaniu wy-
palenia zawodowego. To jest taki poziom 
dorosłego, który dba o własne potrzeby, 
własne (i cudze) emocje umie rozpoznać, 
nazwać i wyrazić w sposób akceptowal-
ny społecznie. I ostatni krok, zgodny  
z non violence communication, że ten 
dorosły umie do tego drugiego, z którym 
jest w relacji, zaadresować prośbę, któ-
rej spełnienie mogłoby być odpowiedzią 
na jego niezaspokojone potrzeby. Klau-
zula bezpieczeństwa: prośbę, nie nakaz, 
z uwzględnieniem ewentualnego braku 
chęci tego proszonego do spełnienia na-
szej prośby.  Oraz wzięcie odpowiedzial-
ności za samodzielne znalezienie kon-
struktywnej strategii zaspokojenia naszej 
potrzeby. No, tu mamy wszyscy tyły, za-
ległości, dwóję na szynach. Jest co robić. 
I na superwizji i na terapii własnej i po 
prostu, żyjąc i życie własne i relacje (w 
tym te z pracy zawodowej) świadomemu 
oglądowi poddając raz na jakiś czas.
Być zmianą. Zdemaskować te role odgry-
wane na karuzeli trójkąta dramatycznego 
Karpmana (googlujcie, w razie czego)  
i świadomie z tej „zabawy” zrezygnować. 
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Jest wtedy szansa na partnerską relację,  
a nie relację nadrzędności. Szansa może 
na jakiś nowy świat, na bezpieczne bycie 
blisko. Bo tego, że hierarchizacja struk-
tur społecznych, widoczna szczególnie 
w tak zwanych instytucjach totalnych, 
implikuje przemoc i nadużycia, mam 
nadzieję, nikomu z czytających tłuma-
czyć nie trzeba. Tymczasem hierarchie 
wszędzie, w domu, w szkole, w pracy, 
na podwórkach, ba! nawet w komunach 
deklarujących bottom up. I chciałoby się 
być blisko. I nie wiadomo jak.

On-świat
W zależności od Twej wizji rzeczywisto-
ści: dusza wybiera precyzyjnie miejsce, 
czas i ciało inkarnacji, albo losowo rodzi 
się człowiek tu, nie gdzie indziej i już. 
Rodzi się carta blanca i już za chwilę ta-
kie same jak ja i Ty dwa problemy będzie 
w życiu miał. Matkę i ojca. Jakby się nie 
starali, cholera, to i tak nabroją. Mówią, 
że co cię nie zabije, to cię wzmocni. 
Bywa. Częściej jednak bywa tak, że co 

nie zabije, to pokaleczy. Bywa i tak, że 
te obciążenia będą nie do dygnięcia. Lą-
dujesz wtedy tam, nie gdzie indziej, choć 
matce przyrzekałeś „Mamo, ja nigdy tak 
jak tata…”. Dramatyczny monolog, mó-
wiony w imieniu któregoś z Chłopaków, 
a właściwie wydyszany do mikrofonu 
przez wijącą się na ziemi w spazmach 
aktorkę (wspaniała kreacja Agniesz-
ki Bresler) przeprowadza nas przez te 
traumatyczne doświadczenia dorastania 
w świecie stale i wciąż nakręcanym przez 
bezlitosne prawa patriarchatu. Krzyczy  
i dyszy, syczy tekstem autorstwa Mar-
tyny Dębowskiej. O wpierdolu od ojca 
pasem, o wpierdolu od ojca metalowym 
prętem. O wpierdolu “za nieczyste my-
śli, za szkołę, za relę, matmę, no i za 
biolę. Za matkę. Kochanie. Stawanie  
w obronie. Za pierwsze dziewczyny, mil-
czenie o chłopcach, za bycie niemęskim, 
za agresję dla agresji, za niewytłuma-
czone emocje, za strach, za przemoczo-
ne majtki i ból w klatce, za masturbację 
i blizny”. Tu mnie boli. Spłynęły mi po 

fot. Maciej Krajewski
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policzkach łzy wyciśnięte przez te dru-
gie-empatyczne serce.

On-system
Więc według mnie to sobie wybieramy. 
Ja wybieram, ty wybierasz, on wybiera, 
ona wybiera, ono wybiera. Moja dusza 
se wybrała. Rodzinę niepełną, ale w mia-
rę okay. Blokowisko z klatkami schodo-
wymi okraszonymi wulgarnym graffiti, 
takim jak scenografia „Chłopaków”. 
Chuj, cwel, pizda, cipa i te pe.
Jaskrawym spray’em dziewczyny na-
pisały na białych kartkach wyzwiska. 
Dopiero po czasie, na blackout’cie pod 
koniec spektaklu, uderzyło mnie to, że 
to nie są napisy więzienne. To są napisy  
z naszych podwórek, bloków, bram, 
klatek schodowych, ławek szkolnych  
i ostatnich stron zeszytów. Dopiero uj-
rzałam wyraźnie, jaskrawo, jakby po 
raz pierwszy fakt, dla innych być może 
oczywisty, że te słowa-wyzwiska, słowa 
poniżenia, słowa, których celem jest ze-
pchnięcie innego na sam dół jakiejś dra-
biny ważności, na dno danej schierarchi-
zowanej struktury, że one programowo 
niejako uderzają w ludzką seksualność. 
Naruszają tę sferę, która jest tak zlana  
z naszą tożsamością, przyrodzona  
i obecna do śmierci, a więc immanentna, 
a w związku z tym ważna niesamowicie. 
Kulturowe jej uciśnienie, próby kontro-
lowania - to miałam już obrobione inte-
lektualnie dawniej. Tutaj dotknęło mnie 
do żywego, że seksualność jest jakby 
bramą, szczeliną do naszej wrażliwości, 
do tego wszystkiego w nas miękkiego, 
delikatnego. Okrutny, najokrutniejszy 
ten świat, w nią właśnie uderzający, to 
do poniżania wykorzystujący, swą brud-
ną łapę na niej kładący.

On-ja
Pytam dziewczyny po spektaklu czy ich 
działania, warsztaty, ale i sam spektakl, 
czy to ma walor terapeutyczny. Dla nich 
samych. Dla Chłopaków.Tak. Ale na te-
rapię się z nimi nie umawiają. Bardziej 
socjoterapeutyczny zatem. W sumie 
nie pada jednoznaczna odpowiedź. Ale 

zgadzamy się co do tego, że głośne mó-
wienie o tym, co boli, obniża napięcie. 
Być może świata nie zmieni, nie od razu. 
Chcę wierzyć jednak w to, że mówie-
nie głosem tych, którym głos odebrano, 
tych, którzy są systemowo uciszani, jest 
pewnym posłannictwem. Potrzebnym. 
Stale, wciąż i na okrągło.
Co Chłopaki sobie biorą z tej teatralnej 
pracy? Kawałek przestrzeni do mówienia 
własnym głosem, krąg - formę wsparcia 
- na miarę możliwości dyktowanych re-
gulaminem więziennym. To, co ludzkie 
i potrzebne: życzliwość, spojrzenie bez 
osądów, trochę luzu, autentyczny kon-
takt.
I teraz paralela taka, biorąca się wprost 
z wyjątkowej reżyserii tego spektaklu/
koncertu/performansu, autorstwa We-
roniki Fibich, która dziewczyny pozo-
stawiła takimi, jakie są w realu: z ich 
własnymi emocjami, mimiką twarzy 
nie odgrywaną, a rysującą się naturalnie 
wraz z kolejnymi scenami. Pozostawiła 
dziewczyny prawdziwe, z ich mocnymi 
stronami i słabościami, co było widać 
szczególnie w scenie, w której zamieni-
ły się miejscami i za perkusję, w miej-
sce świetnie grającej Iwony Koneckiej, 
usiadła inna aktorka i nie udając profe-
sjonalisty, przyzwalając samej sobie na 
niedoskonałość, swobodnie tworzyła 
rytmiczną improwizację. Paralela, bio-
rąca się z realnego kontaktu i szczegól-
nej, sformalizowanej, ale jednak auten-
tycznej relacji, jaką tworzą performerki  
z widzem.
Co widzowie biorą z tego spektaklu? 
Trochę bólu, trochę złości, niezgodę na 
zastane. Może też ulgę, gdy ich bolącz-
ki na głos zostały wypowiedziane. Wi-
dzę oczami wyobraźni jak dzięki Wam 
- dziewczyny - plecie się taka złota nit-
ka od naszych - widowni - serc do ser-
ca każdego, którego historia lub słowa 
przywołane zostały w spektaklu. Za to 
najbardziej dziękuję.

              Iza Giczewska
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 Spektakl „Chłopaki. Prawo gło-
su” był dla mnie emocjonującym i waż-
nym przeżyciem. Przeżyłam go mocno 
nie tylko dlatego, że sam w swojej for-
mie był intensywny, ale też przez historie 
które miał nam do przekazania. Każdy 
na pewno zobaczył w nim coś innego; 
mi ukazał jak bardzo skrzywdzeni są 
ci mężczyźni, przez wychowanie i spo-
łeczeństwo. Dla mnie była to opowieść  
o małych chłopcach w dorosłych ciałach, 
którzy swoim zachowaniem i czynami 
próbują sobie wyegzekwować jakąś for-
mę przynależności do choć jednej grupy 
społecznej oraz poczucia bezpieczeń-
stwa, których najprawdopodobniej nie 
zaznali w dzieciństwie. 

 

„mapa ciała”

Mapa ciała szesnastolet-
niej dziewczynki. Kolejny zgniecio-
ny szkic w policyjnych kartotekach. 
Człowiek witruwiański w izolatce. 
Nie jest muzealnym eksponatem. 
Jest świadectwem, sprawozdaniem 
z porażki systemu. Na północ tłuste 
włosy, kucyk, frotka, makijaż, ciem-
ne brwi i tapeta z podkładu. Na za-
chód blizny na ramionach, na wschód 
nowy tatuaż. Na południe modne 
trampki i siniaki na kolanach. Nie ma 
dróg, budynków ani wydzielonych 
tras. Czekaj, zgubiłam się. Gdzie my 
w ogóle jesteśmy? Wszędzie i ni-
gdzie. Z mapy nic nie wynika. Jaki 
jest cel podróży? Zapytaj sędziego, 
on prowadzi.

     Maria Warzocha

noc Węgajcka

Drzwi obory przymknięte pomarszczoną belką.
Przez zimne żebra szpitalnego łóżka przebijają się pokrzywy.
Gwiazdy przez czarne sito wdychają żywiczny dym ogniska.

Deski podłogi tęsknie skrzypią,  jak pod krokami, 
Choć w izbie pusto.

Ściany dźwięcznym  brzmią echem, choć akordeon śpi w futerale. 
W oborze organy pod ścianą piastują swe zasłużone miejsce,

Jak najstarsza krowa w zagrodzie.
Nocą powieka nieba obejście scala z lasem, jak tęczówkę ze źrenicą.

Budynek jak koń odpoczywa, stojąc z gankiem jak ze zwieszoną głową. 
Noc sprawia, że wioska zarazem starcem w głębokim śnie  

i dzieckiem w głuszy brzucha. 
Ze słońcem wschodzi coś nowego i coś nowego ku słońcu swe ramiona wyciągnie.

Karol Ruszkiewicz

Ważne  
przeżycie   
głos o spektaklU  
Chłopaki. prawo głosu

Wiktoria Rakszewska
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„Songi” duetu Mute i Wacława Sobaszków 
to dla mnie kapsuła czasu, powrót do pracy 
warsztatowej i konkretnej - prowadzącej do 
powstania kilku spektakli. Usłyszałam mo-
tywy z czasów powstawania Missy Pagany, 
uwspółcześnione wersje pieśni „Ahmed” 
ze spektaklu „Ogień, kryzys, dworzec 
centralny”, profetyczny tekst Krzysztofa 
Wrony, muzycznie zakomponowany na 
potrzeby „Ziemi B”. Wzruszył mnie naj-
bardziej, z resztą tak jak wzrusza mnie 
zawsze „Szewczyk” Leśmiana. W samej 
ludowej melodii jest pewna rzewność, no-
stalgia za światem prostych wartości. Ale 
tekst „błogosławiony trud, z którego twór-
czej mocy, powstaje taki but, wśród takiej 

srebrnej nocy” jest dla mnie esencją dzia-
łań węgajckich. Działań, w którym życie 
osobiste jest ciasno splecione z twórczo-
ścią, a choć niejednokrotnie pełne znoju, 
codziennego poświęcenia, materialnych 
niedostatków, to imponuje mi konse-
kwencja z jaką Mutka i Wacek stawiają 
się do wieczornych prób, codziennego 
szlifowania motywów muzycznych, wo-
kaliz, pracy z ciałem. Gdy tak stoją blisko 
widza, śpiewają i performują unplugged, 
bez nut, pozostając w kontakcie ze sobą 
i z nami - słuchającymi, to się po prostu 
czuje, że mamy do czynienia z formą wy-
pracowaną na drodze sadhany, codzien-
nej praktyki duchowej.

Iza Giczewska

songóW sadhana

fot. Eliza Paś
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mUzyczna Wiejska milicja 

Konkret dziwni ludzie są tutaj w zmowie 
Ale jak ma być zwyczajnie jak fakultety są obowiązkowe 

Luz jak mój plegar pod tomciaka palcem 
byłyby to gary jakby było inaczej 

Jest pięknie, dzięki wielkie mute wacek 

Rozkład jazdy dobrze znany
Jazda kurwa ze skrzypcami 

Next Time się widzim 
Ale w tej chwili

Chcę mieć łeb jak siwy 
Serce jak ela i anna

Skill straszliwy 
Jak czeski zioma honza
Jeszcze spalimy wąsa

Czill jak zuzia 
A Bit Jakuba

Pare spotkań i pewno się uda kurwa

Jej ejo chcę
Śmiech agatki 
śląskiej godki 

I żarty Od frany 
I jej ziomali 

A mej krajanki beatki 
Co wie wszystko, 

AAAA polski hiphop

Od Domy kratę barbary 
Chciałbym być tak zaangażowany 
Remember na nagrywki są plany

Spokoju jak Tymon
Tomciaka, Ewy, Julków i Dominika stilo 
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Chcę oko Krystyny
Na prawdę ukrytą 

Chcę zawsze dawać Zośce tytoń
Wjeżdżać jak wojtula na fri
I częstować jak on z paczki

Kołomyjki jak marijka 
Jak Maria mieć takiego skrzypca
Kontakt z Witkiem jak Wiktoria 

Nareszcie wiem co to polka 
Do przekminek siłę Ady
I jeździeckie pieśni Agi

Jak Magda być i wspierać to wszystko 
Jak Iwonka pogodnie patrzeć w przyszłość 

Aaaa polski hiphop

Od sobaszków nic nie chcę więcej 
dużo dali, to w podzięce

I jak mogłem nie dać trafić się 
Jak strzelają węg węg węg węg 

Pół ekipy wawa pół ekipy wrocław 
Pół ekipy Praga pół ekipy w godkach
Pół ekipy Ryga pół ekipy beskid łąka 
Pół ekipy Gdynia pół ekipy Poznań 

Pół ekipy Francja reszta jest w Węgajtach 

A jak autor chamsko o kimś tam zapomniał 
to chętnie w dżointowie postawi za to lolka

Kurwa jeszcze Basia w lajpciś mieszka 

Pull up 
Chce mieć tę samą chorobę co DJ Barbara 

Proszę bagam ja już mam taki krawat 

nawijało królów trzech 
Andrzej Tomasz Józef 

Kłajpeda pozdro
Otwórz
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