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~ Wygląda bardziej jak Gargantua; Gypsy powinna wytoczyć ci proces. Teraz uważaj. Rozwierasz róg pierwszego 

sześcianu, sczepiasz w rogu drugi sześcian, a następnie zamykasz róg. Potem bierzesz następne osiem wyka

łaczek i łączysz spód pierwszego sześcianu ze spodem drugiego, skośnie, a górę pierwszego z górą drugiego, 

w ten sam sposób. 

W miarę jak mówił, szybkimi ruchami wykonywał opisywane czynności. 

~ Co to ma być7 - spytał podejrzliwie Bai ley. 

~ To jest tesserakt, osiem sześcianów tworzących boki hiper-sześcianu w czterech wymiarach. 

~ Bardziej mi to przypomina kocią kołyskę. Tak czy owak, widzę tu tylko dwa sześciany. A gdzie pozostałe sześć? 

~ Człowieku, uruchom wyobraźnię. 

Robert A. Heinlein 
And He Bui/t a Crooked House (I zbudował krzywy dom) 

tłum. Andrzej Wojtasik 



Narodziny nieskończoności 

Pierwsze zdefiniowane matematycznie typowe przykłady fraktali to m.in.: zbiór Cantora, dywan Sier

pińskiego czy płatek śniegu von Kocha. („.) Na pozór wyglądają dość niewinnie, jednak zrozumienie ich 

natury może wywołać w nas silny szok. Czym różnią się one od klasycznych figur geometrycznych? Chcąc 

w najprostszy sposób odpowiedzieć na to pytanie, można posłużyć się następującą definicją: fraktal to 

figura geometryczna o złożonej strukturze, którą cechuje samopodobieństwo - obrazy struktury fraktala 

przedstawione w różnej skali zawsze odpowiadają sobie w jakiś sposób, przypominają inne jego fragmen

ty i przy powiększaniu nie tracą swej wyrazistości . („.) Można wyjaśnić to na prostym przykładzie konstru

owania krzywej von Kocha, która powstaje poprzez zastępowanie wszystkich boków trójkątnego "ząbka" 

kolejnym "ząbkiem". By uzyskać idealny płatek śniegu von Kocha, należałoby powtarzać kolejne kroki 

powyższej procedury w nieskończoność - oznacza to, że na skończonej powierzchni mieści się nieskończe

nie długa linia łamana złożona z nieskończonej liczby mniejszych elementów. Z tego powodu fraktale są 

czymś nieuchwytnym - możemy postrzegać tylko fragment fraktala, nigdy nie będziemy mogli wyjść poza 

horyzont naszej wzrokowej percepcji i podziwiać jego pełnego rozwinięcia w nieskończoności. 



Irracjonalna percepcja 

Nie wdając się w matematyczne zawiłości, z powyższego faktu można wyciągnąć szokujący dla naszego 

zdrowego rozsądku wniosek: wymiar fraktala jest liczbą ułamkową, w przeciwieństwie do całkowitych 

wymiarów figur płaskich czy brył. Wymiar fraktala może być równy np. 0.631 albo 2.727, stąd też wzięła 

się nazwa tego rodzaju obiektów, słowo„fractus"znaczy po łacinie„częściowy';„ułamkowy". Wydaje się to 

dziwne i niezgodne z naszym intuicyjnym rozumieniem rzeczywistości, ale właśnie taka, z pozoru irracjo

nalna, jest natura fraktali. Sto lat temu wielu matematyków uważało fraktale za „patologiczne" formy, po

nieważ tak dalece odbiegały one od obowiązującego wówczas paradygmatu naukowego. Fraktale nie są 

jednak irracjonalne, to raczej nasz nawykowy sposób postrzegania świata jest zbyt ograniczony, ponieważ 

obiekty fraktalne powstają poprzez stosowanie ścisłych matematycznych reguł, tzw. funkcji iteracyjnych, 

czyli powtarzalnych„przepisów'; których wartości stają się danymi wejściowymi dla ich kolejnych powtó

rzeń. By uzyskać interesujący kształt, należy przeprowadzić od kilkudziesięciu tysięcy do nawet milionów 

czy też miliardów powtórzeń takich funkcji. 

Prawdopodobnie najbardziej znanym fraktalem jest żuk Mandelbrota. 

Jarosław Wierny, Struktury nieskończoności, www.fractal.art.pl 
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Teoria Einsteina Antoniego Cwojdzi ńskiego była drugą prem i erą, która odbyła s ię w odradzającym się po wojn ie Starym 
Teatrze. Autor znany obok Bru na Winawera jako twórca, tzw. komed ii scjentystycznej uważał, że wobec ogromnego 
znaczenia nauki w życiu współczesnego człowieka powinna stać się ona tematem w sztuce. Teorię Einsteina wyreżyse
rował Juliusz Osterwa, który powrócił do tego tytułu po wielkim sukcesie, jaki sztuka odniosła w latach 1934-36, kiedy 
wystawił ją w Reducie (525 spektakli). W przedstawieniu pojawił się po raz pierwszy na scenie (jeszcze jako anonimowy 
uczeń Studia Teatralnego) Tadeusz Łomnicki. 

„Sukces Teorii Einsteina w 1934 r. można w jak iejś mierze przypisać zasługom warsztatu teatralnego Reduty, ale nie na
leży go ogran i czać do bezpośredniej wymowy scenicznej. Kiedy sięgamy dziś po ten tekst, lektura jego jest przyjemna, 
choć nie zawiera elementów szczególnie atrakcyjnych, czy tym bardziej rewelacyj nych. Z natury rzeczy odpadły bo
wiem pewne akcesoria percepcyjne. Pub l iczność anno domini 1934 znajdowała w komedii Cwojdzińskiego nie tylko 
szczyptę informacj i o fizyce, ale przede wszystkim złudzenie harmoni i fi lozoficznej, działającej kojąco w chaotycznym 
i niespokojnym świec i e między skutkami kryzysu ekonomicznego i zamaskowanymi sygnałami nadchodzącej wojny. 
Rzadko zdarza s i ę, by debiutant tak celnie t ra fił w samo sedno nieskrystalizowanych oczekiwań. Stało s i ę tak, jak w sztu
ce z odczytem profesora. O co innego rozpoczęła się gra, a czego innego domagali się jej partnerzy. Słuchacze stali s i ę 

uważni wtedy, gdy prelegent rozpoczął czytać dopisane mu do skryptu brednie. To jest niemal wielka metafora, coś jak 
Teatr cudów Cervantesa - widzowie widzą to, czego nie ma. Autor Teorii Einsteina nie zamierzał dawać nadbudowy me
taforycznej, zamykał s ię w skromnych, solidnych ramach na iwnej historyjki jako pretekstu do zabawy popularyzator
skiej. Ale w odbiorze komedii przesunęły się akcenty. Dzi ś najbardziej interesujący wydaje się nieuproszczony wykład, 

który nie jednemu z widzów roku 1934 otwierał może oczy na problemy fi zyki i skłania ł do uzupełn ienia wyniesionego 
ze szkoły zasobu wątlutkich wiadomości, lecz czający się w idylli rodzinnej zarys mechanizmu spłaszczen i a nauki, 
dostosowania jej do prymitywnych potrzeb emocjona lnych. Niesamowity jest obraz bezsilności uczonego wobec 
sposobu rozumienia jego s łów. Czas za tarł wiele walorów informacyjnych i popularyzatorskich tej komedii, wydobył 
z niej jednak rysy gorzkiej groteski, dawniej niedostrzegalne i zapewne niezamierzone.( ... ) 

August Cwojdziński, Teorio Einsteina, 1945, Helena Chaniecka, Jan Ciecierski, Boles ław Loedl 
Fot. R. Bu rzyń s k i 

Model «komedii naukowej», zarysowany 
w Teorii Einsteina trochę po omacku, choć 
z sympatyczną świeżością, wymaga - jak 
każdy układ konwencji literackich - za
równo konsekwencji, jak i wysiłku rezyg
nacji z elementów zbędnych. Konsekwen
cja i rezygnacja dyktują zresztą w praktyce 
autorowi to samo. Ukazanie dramaturgicz
nego bogactwa stref poza-erotycznych 
prowadzi do mechanizacj i czy algebra iza
cji postaci ludzkich. Ten drugi termin o tyle 
lepiej wyraża problem twórczy, że nie jest 
obciążony ujemnymi skojarzeniami języ
kowymi i psychologicznymi. Dramaturg 
zatem szuka znaków zastępczych i równo
ważnych. Mają one udźwignąć cały ciężar 
ascetycznej konstrukcji." 

Lesław Eustachiewicz 
Komedie Antoniego Cwojdzińskiego 

„Dialog" 12/1970 

opracowała Elżbieta Bińczycka 



TADEUSZ KUDLll'lSK~ 

_„Teo·ria Eins.tei na" 
·Komedia Cwojdz:ńskieg-0 w Starym .. Teątri:e w reżyserii .J. Osterwy 

·' - -
Tematem tej znanej a najmniej udanej kome- ny z atmosferą wnęirz~. S~ezegt>lnic duże okno 

dii Cwojdziri.skiego jest teoria naukowa, przela- . franśparenłowe, silnie · oświetlone gorącym, · żól- . · 
maha w pryzmacie psychiki nie-naukowców, skąd· ·' _fym . światłem, rysującym wyrazisty cień gałęzi . -
powstają zab.avme i dziwne wyniki amatorskiego -' · z liśćm_i, ożywiało doskonale obl"az, wizją domyśl
rozgryŻah i a zawiłych problemów. Tu źródło s11~ . .. n~g.o świata zewnętrznego, świata słonecznej· we-
łyry na eżoteryczne od,1uw.anie wspólczesnej 1111- gełaćji. Upływ: czasu .w_yr11żono szezególnie w ak-
uki od · prŻecięłnej µmyslow~ci", zarazem ·iródlo cie 111-cim, gd>:' natęien ie owego ~lońca (_na 'ogół 

· akcji komediowo-farsowej, wypełniaj qcej · niesie- zpyl może. razącego) - prty_~llltoi:i.o • . przez ·co 
ty jedynie akt środkowy. · · . stworzono dostałą atmosferę spokoju zachodzą-

W tym lei _tylko akcie rozwinł)~ zespó,ł swe , _cego .~nia .j kończących, . się ~pra~; Żółty ti:n. re- , 
. mo:i.liwości w ·p~i, slw11rując sceny pełne ru- f1eks skonlrbslcwano ciekawie liliową posw1al4 

cl,i.Jll....werwy komic:znej .i bujnej weS<?lo~ci,_ łr~yma-.• ·na. ścianie . przec iwległej,. a r.ozwiązano ś~ia!o 
' jąb!f widownię w nieustannym nap1ęc1u smiechu: · ·św1atł~m zielonym w głębi, na tylnym plan:e. 
C iecie rsk i - profesor trzymał . 1111 sobie ciężar Na· marginesie · tego~ :spl'l!lwozcfania ze Słarec;ią 
tej akcji, dając milą postać uczonego, wy.trąca- Te11łru m·uszę zdrad;ić poufnie, że ucz·niowie Słu-
go z równowagi oszałami11jącym biegiem niespo- di11 "uri:ędzi"ri .s"wyfT) pomysłem i staTariiem parodię·. 
dzianek „naukowych", · skrę<;ając(lgo się we~ ',,Męż11 dosk0nałeqo", którą ogł_ądalo grono wta-
wnęłrznie od fachowego, oburzenia, - . ule.gają- . . jjllTJniczonych. Niespodziankd była nieocz.eki_wa;-
cego !wreszcie ·z wdziękiem naporowi rozłeory- na. -Smialiśll}y się Jak szaleńczo; że po otarciu 
zowanej s.zaleńczo rodzinki. Przy catkowiłej swo- -łex · pytaliśmy wzajem siebie: pocóż lu literatura, 
bodzie ruchu · i mimiki komicznej umi11ł -Ciecier- po co aktwzy, · reżyser i łam dalej, skoro la spon- . 
ski wprowadzić p9łrzebny umiar i opanowanie fafłiczna improwi.zacja młodzieży jest najpraw.: 
środków. Loedl11 talent jest z11równo głosowo j11k dziwszym żywiołowym . "teatrem wesołym, przy-
i. gestycznie .zbyt dramatyczny, by dostosował się pominającym najlepsze wzory samorodnego- łe-
do ·111rsowego lempa1 mimo starannego zresztą - ~ alrul Rzecz odbyła się w autentycznych dekore~ 

· opracowania roli. Gallowa była stylową b11bcią, .cjach „Męża", przy ·sparodiowaniu al.!łora, akio_. 
taką, jaką każdy z nas w s_ercu nosi, więc o po--- rów Jak ' bystro podpatrzonych jak Io jest możli- · . 
aejrzanym, acz palri.archa.lnym autorytecie i mi- wri: tylko u młody.cl\, . . Istotną freści-ą były stosunki 
loki, równej dla wszystkich, pewnej j11k przysłań. szkof/1e i teatralne w ,;Starym"r podłożo_ne udał-
Chaniecka - jaką filozofująca służąca, główny nie pod szkielet · sztuki Zawieyskiego. 
ne_rw farsowej intrygi._ ~ała p~s.tać .' dobr:'ł ~ i w_y- fs1na ""kopałn ie humoru, dowcipu, satyry", wer-
ra_zną, p~łną re~olutnei zyytośc1 1 we~oł':>sc1, N1e7 wy, wesołoś~i, radości życi11 pokrywającej niedą-

. pol~e~n_:e. moze sz~kała akcenł<?w łeJ . poshm siatki rzeczywistoś\: i z młodzie"f1cz4 bezfroską. 
po !inii „kocmołuc_ha • Po co fen cudacki \..sl11n- Słuchacze kompl.ełnie · szaleli, kraskaj!jc i śmiejąc 
da~dowy kok z pisma· hull)oryslycznegol ~ogła się w głos. · · 

. byc;: gładko uc;zesana ta rezonerka, nazwan11 zre- . Nie wolno mi· zdradzać nazwisk. Powiem ·tyl-
sztą na a"fisz,u naw_et ·„oo~po~ią" - ~ie: ku~h!ą'. ko fyle: kto ·w idział na· s·cenie prawdz iwego Hio-
' byłaby wyslarczaiąco zaimu1ąco. $m1esznośc iei ba, Ruth, Kaleba, Cudzoziemca Elokima, Ellaima, · 
p~ynie . z teks.tu i nie ~Y~~g11 ~odatków. Wy~or- . E-łila i wszysHcich innych 11 radby ujrzeć ich w "11-

, n•_e spisała s i ę „mlodz1ez , w1~c -Szaff~rs~a. 1ako plice pcm:i.dyslycznej i trząść się przez godzinę 
cerka profesor11, wyslar~zająco 1 po_ dziecinnemu ze śmiechu wyu·zdanego, niech dołoży starań, by · 

. zgrymaszona, pel~a n_a1wnego w~z1ę~u. ~fo~~sla- dosiać się na pÓwfórzenie tego _wyj'l!_kówego 
n 1~, _wah_aiąceg':> się 1111ędzy re.zolułnc;>sc1ą doirza- przedst!iwienia. · · "'· 
ł~m a 1nf51_nłylizmem, wywa!llJącym Język, w r~- Almosferz.e ~.źkoły- i teatru .przynosi Io wyda-
zr? broku 1_nnych ilrgumenłow. Przem_yśfana m1- rzenie · zasłużony wi dać z_aszczyl: rozbudzenia 
m•ka, gest 1 ruch, bardzo dobra dy~cia, wlącze- . i wyzwolenia ładunku twórczości u m!Qdych. 
nie się stale i czujne w lok akcji cechowały tę P. s. · ' · : "' . 
udanq rolę . , . . . · ' . Przegfęd pr11sy w R-rze 22 . „Odro~~enia" za-

D~uga la:o~osl: ~!~dek (_n1eznan,y z naz:-v1ska jął się mym sprawozdaniem ·z Męia doskon11ł!!go, 
uczen Stu_d111) Z'adz1w1ł dc;>1rzałośc1ą 5ce~iczną, Z!1ajdując styl mój „dziwacznym". ,.. 
opanowaniem głosowym . 1 ruchowym, 111snym A 1 · I · t ' tk' · t k · lk " · · 1 · · 1 . • . u orow1 ei no a 1, czuiącemll' a wie 1 n1e-
prz3prac?.waJ nd:em_ sy uacyJ I pomyłs o~obscią in- . s~11k, ' pozwolę sobie . zwrócić koleżeńską uw11-
terpreloq1. e yn1e w scen11ch uleg ości yl mo- .-' · · 1 1 

. ' k I · '" ( 
· b I I I y b · ' I . gę, ze uzy my nie cx11Sown1 il. ,,s uzyc w zna-' 
ze z y 170 u_n_ '. a w . uncoe z11 ma o agresyw- czeniu: służyć w miejsce ·czego5) w zląc . 
ny, ~ n11ilep1ei się · CZUJl!C w wywod11ch rezoner- . dk" 

6 1 
Dfi · i . · . . leniu 

skic:h. · z _przypa 1e~ - ym. 1wac .~a, ~OJe n1~ mc;igą 
p t I d · · ·. · I" . . łk . niestety „sluzyć przykładem a1e con111 wyzej: 

. oz~ ą ~ o z1ezą i nie 1cznym1 _WYJ~- ~1 -~- . sł.Uiył •. u _puyklad, sluiyć...jako.'....przyklad, - łub-
niesfely,- opanow nie tekslu· pozodaw111ło wie - · -o=t., d-- -b ~-(111 ... .......,_ ,- . ) r=-
1 d : · M · b. t · "ć b 1 . 1 ' .os a eczn1e przy„ a em Y" „ 111e s uzyć . a1< . e o zyczen111. ozna y ez zarzuci z y wte e . ~ d b . h ćb ·b ~ · . . 
niepotrzebnego ruchif na sc~nie, w do.datku dość wi'c .. po 0 ny, ~ 0 Y nllJ .ar z1ei zlo~łi~ . 
szczuplej, przy duiej ilości sprzętów. - . „nigdy ie br,wa pozy!_~czny llnl dla llUIO.rL ani 

Obraz sceniczny .Teresy Boguszewskiej.łączył dlci azy~t.ika · . • · 
szczęśliwię nowoczesny konstru«tywizm scenicz-'.:"\ Med1c , ~ura le ipsum. . • , . · . 

. . ~ . . 
.Tygodnik Powszechny· nr 7, 1945 



Milan Kundera 
Nieznośna lekkość bytu 
tłum. Agnieszka Holland 

f?czterech latach spędzonych w Genewie Sabina zamieszkała 
w Paryżu I nie mogła pozbyć się melancholii. Gdyby ktoś ją zapytaf, 
co się stało, nie znalazłaby na to słów. 
Dramat życiowy zawsze można wyrazić przez metaforę cięzaru. 
Mówimy, że na człowieka spadło jakieś brzemię. Człowiek uniesie 
to brzemię albo nie uniesie, upada pod nim, walczy z nim, 
przegrywa albo zwycięża. Ale co właściwie stało się Sabinie? 
Nic. Porzuciła mężczyznę, ponieważ choała go porzucić. Czy 
prześladował ją póżniej? Czy mścił się na niej? Nie. Jej dramat nie 
był dramatem ciężaru, ale lekkości. To, co spadło na Sabinę, to nie 
był ciężar, ale nieznośna lekkość istnienia. 



Robert A. Heinlein 
And He Built a Crooked House (I zbudował krzywy dom) 

::.i Czy w architekturze nie ma miejsca na transformację, homomorfologię, struktury akcyjne? 

::.i Nie mam bladego pojęcia - odparł Bailey. - Mógłbyś też rozprawiać o czwartym wymiarze, cokol

wiek to znaczy. 

::.i A dlaczego nie7 Czemu mielibyśmy ograniczać się do ... No, dalej' - Teal przerwał i wpatrzył się 

w dal. - Homerze, myślę, że coś naprawdę jest na rzeczy. Ostatecznie, czemu nie7 Pomyśl o nieskoń

czonym bogactwie artykulacji i relacji w czterech wymiarach. Co za dom, co za dom ... 

Stał w bezruchu, a jego jasne, wyłupiaste oczy mrugały z namysłem. 

Bailey zbliżył się do Teala i szarpnął go za ramię. 

::.i Obudź się. O czym ty, u diaska mówisz? Cztery wymiary7 Czwartym wymiarem jest czas. Nie 

wbijesz weń gwoździ. 

Teal strząsnął jego dłoń. 

::.i Jasne, jasne. Czas jest czwartym wymiarem, ale ja myślę o czwartym wymiarze w przestrzeni, jak 

długość, szerokość, grubość. Pod względem zagospodarowania materiałów i wygody aranżacji wnę

trza, to rozwiązanie jest bezkonkurencyjne. Że nie wspomnę o oszczędności miejsca pod zabudowę: 

osiem pomieszczeń na powierzchni domu z jednym pomieszczeniem. Jak tesserakt .. 

::.i Co to jest tesserakt? 

::.i Nie chodziłeś do szkoły7 Tesserakt to hiper-sześcian, odpowiednik sześcianu w czterech wymia

rach, tak jak sześcian jest odpowiednikiem kwadratu w trzech. Pokażę ci. 

Teal ruszył do kuchni, skąd powrócił z pudelkiem wykałaczek. Rozsypał je na stole, niedbale zmia

tając z niego szklanki i niemal pustą butelkę holenderskiego ginu. 

::.i Potrzebna mi modelina. Miałem jej tu trochę w zeszłym tygodniu .. - buszował w szufladzie 

zawalonego śmieciami biurka, które zajmowało jeden z rogów jadalni i wydobył grudę tłustej gliny 

rzeźbia rskiej. - Jest. 

::.i Do czego zmierzasz7 

::.i Pokażę ci. - Teal gwałtownie rwał małe kawałki gliny i toczył z nich kulki rozmiarów ziarnka gro

chu. Wbił wykałaczki w cztery z nich i połączył je razem w kwadrat. - Proszę! Oto kwadrat. 

::.i Widzę. 

::.i Jeszcze jeden taki kwadrat plus dodatkowe cztery wykałaczki i mamy sześcian. - Wykałaczki two

rzyły teraz sześcienną kostkę z glinianymi kulkami w każdym rogu. - A teraz zrobimy drugi sześcian, 

taki sam jak pierwszy, i te dwa będą stanowić dwa boki tesseraktu. 

::.i Bailey wziął się do pomocy przy toczeniu kulek na drugi sześcian, lecz już po chwili dał się uwieść 

przyjemności kształtowania uległej gliny i zaczął urabiać ją w palcach. 

::.i Spójrz - powiedział, podnosząc małą figurkę, którą ulepił - Gypsy Rose Lee*. 

* amerykańska aktorka wodewilowa 





Mgła wokół tak zgęs tniała , że wyglądała raczej jak kłęby pary w łaźni , i o tym, że ojciec 
i syn posuwają s i ę do p1·zodu, świadczyły tylko wolno odpływające w tył nacięcia na be
tonie. Co trzy metry z białego niebytu wyłaniały s ię nabite bmdem szczeliny między 
płytami - w niektór ych ros ła trawa. Na krawędziach betonowych prostokątów znajdowały 

s ię płytkie wgłębienia z zardzewiał ymi klamrami - uchwytami do haka dźwigu. ie więcej 
o otaczającym świec ie nie można było powiedzieć. 

- Czy la mają tylko gnojaki? 
- Dlaczego? la mają wszystkie owady. A właściwie owady są swoim la. Ale tylko skarabeusze 
wiedzą , że cały świat to także część ich la, i dlatego właś nie mówią, że toczą przed sobą ca ły 

świa t. 

- Ty j es teś skarabeuszem, tato? 
-Tak. 
A ja? 
- J eszcze niezupełnie. Poczekaj , to si ę kied yś stanie. 
- A długo trzeba czekać? 
- Nie wiem - odparł ojciec. Może minutę . A może trzy lata . 
Zrobił wydech, popchnął swoją kulę i pobiegł za nią. J ego ręce przy każdym pchnięciu tak 
głęboko pogrążały s ię w nawozie, że ledwie zdążał j e w po1·ę wyciągać . 

C hłopiec również us iłował zagłębić ręce w kuli i przy trzeciej próbie mu s ię to udało -
po prostu należało złożyć palce w dziobek. Kula , tocząc s i ę, pociągała za sobą i·ęce, które 
uwalniały s i ę z niej dopie1·0 w chwili, gdy już s ię zdawało, że nogi zaraz oderwą się od ziemi. 
„A co będzie, j eże li wepchnę j e jeszcze głębiej?" - pomyślał chłopiec i z całej s iły wbił 

ręce w nawóz. Kula potoczyła s ię do przodu, nogi chłopca oderwały s ię od ziemi i se1·ce 
mu piknęło, jak wted y, gdy po raz pierwszy zrobił pełny obrót na hu śtawce . Wzleciał 

w górę, na mgnienie zniemchomiał na szczycie i pomknął w dół wraz z opadającą na beton 
powie rzchnią kuli. W tej chwili zrozumiał , Że kula zaraz si ę po nim przetoczy, ale nawet nie 
zdążył s ię p1·zes t1·a szyć. Nas tą pił mrok, a kiedy chłopiec s i ę ocknął , już unos iła go w górę ta 
sama powie1·zchnia kuli, która dopiero co przygniotła go do betonu. 

- Dzień dob1·y - odezwał s ię głos ojca. - Jak ci s ię s pało ? 

- Co to jes t, tato? 
- Życie, synku. 

Spojrzawszy w bok, chłopiec zobaczy ł szarobrązową kulę, toczącą s ię naprzód wśród białej 

mgły. Taty nigdzie nie było - dopiero patrząc uważnie , dos t1·zegł na powierzchni rozmazaną , 

niewyraźną sylwetkę, obracającą się razem z kulą . 

- Tato, dlaczego ia wcześniej myślałem, że ty idziesz za swoją kulą i popychasz ją naprzód? 
- Dlatego, Że by łeś jeszcze za mały. 

- I przez całe życie tak, głową o beton„. 
- Ale mimo wszys tko życie jes t piękne . Dobranoc. 

Wiktor Pielewin, Życie owadów, tłum. Ewa Rojewska-Olejuczuk 



Wszyscy opowiadamy różne historie. Leżąc na wznak patrzymy na nocne niebo. To tam poczynają się nasze opowiadania, pod egidą nieprzeliczonego mrowia gwiazd, 
które w nocy podkradają nam nasze oczywistości, zwracając je czasami jako wiarę. Ci, którzy pierwsi wymyślili, a potem nazwali konstelacje, także opowiadali swoje historie. 
Przeciągnięcie pomiędzy gromadą gwiazd wyimaginowanej linii nadawało jej wygląd i tożsamość. Nawleczone na tę linię gwiazdy były jak wydarzenia nawleczone na nić 
opowieści. Wyobrażenie sobie konstelacji nie zmieniło oczywiście gwiazd ani też nie przemieniło czarnej pustki, która je otacza. A jednak zmieniło sposób, w Jaki ludzie 
odczytują nocne niebo. 
Problem czasu jest jak ciemność nieba. Każde wydarzenie wpisane jest w swój własny czas. Wydarzenia mogą się łączyć w zbiory i gromady, ich czasy mogą zachodzić na 
siebie czy o siebie zahaczać, ale wspólny czas nie rozciąga się jak jednolite prawo poza te połączenia wydarzeń.(. .. ) 

Obrazy są statyczne. Wyjątkowość doświadczenia oglądania tego samego obrazu wiele razy- w ciągu kilku dni lub lat- polega na tym, że pośrodku rzeki zmienności obraz 
trwa niezmienny. (. .. ) 

Może nas kusić stwierdzenie, że obrazy zatrzymują chwilę. Po pewnej refleksji okazuje się ono jednak nieprawdziwe. Bowiem chwila, którą namalowano - w przeciwieństwie 
do chwili, w której wykonano fotografię - nigdy jako taka nie istniała. Dlatego też obraz nie może jej zachować. 

W sztuce wczesnego renesansu, w obrazach powstałych w kulturach nieeuropejskich czy w niektórych pracach współczesnych obraz zakłada przepływ czasu. Patrząc na 
niego, oglądający widzi to co Przedtem, Wtedy i Potem. Chiński mędrzec wybiera się na przechadzkę od tego drzewa do tamtego, wózek przejeżdża dziecko, naga postać 
schodzi ze schodów. Jednak następujące po sobie obrazy są wciąż statyczne, mimo że odnoszą się do dynamicznego świata poza ich granicami. 

John Berger, Nasze twarze, moje serce, zwięzłe jak fotografie, tłum. Marek Chojnacki 



Narracja w hipertekście 
httpJ/www.techsty.art.pl/hipertekst/poetyka/narracja.htm 

Hipertekst jest dzieckiem współczesnej narratologii, która odkryła, zarówno 
we współczesnej prozie, jak i w sobie samej, tendencję do dechronologiza
cji narracji. Wystarczy dostrzec, iż najpierw jest ból, a potem szpilka, która 
go spowodowała, by arystotelesowskie koncepcje, utraciły trochę ze swej 
nieśmiertelności . 

Narracja w hipertekście zasadza się na polu zdarzeń: bazie narracyjnych 
możliwości, która składa się z napisanych przez autora wariantów fabuły 
(czasami warianty te dopisywać może sam czytelnik). Ich pojawianie się 
na ekranie uzależnione jest od poszczególnych kroków lektury czytelnika 
i wpisanego w tekst mechanizmu, programu. 
Dobrym przykładem jest tu komputerowa gra. Jeśli komuś usiłujemy 
opowiedzieć swoje przygody z tej gry, jest to już akt narracji bazujący na 
doświadczeniu z obcowania z grą. Ale nie możemy w tym przypadku stwierdzić, 
że grę się opowiedziało, opowiedziało się jedynie jeden z doświadczonych przez 
nas fragmentów gry. 
Nie ma zatem jednej narracji, jest płynna, zmieniającą się i różnicująca 
multinarracja. 



Ciało ..... 
wycofuje się w głąb 

: siebie- w głąb Sensu - podobnie 
jak sens, który cofa się w tym samym 

kierunku, aż do osiągnięcia głębi śmierci. Tak ciało 
tworzy dokładnie to, co astrofizyka nazywa czarną dziurą. 

Czarna dziura bowiem to gwiazda o takich wymiarach, że siła jej 
grawitacji nie pozwala niczemu wydostać się na zewnątrz, 

nawet jej Własnemu Światłu. Gwiazda, która gaśnie za SWOją Własną 
przyczyną i za pada się w sobie, olWłer.Jąc w ten sposób we 
Wszechświecie, pośrodku siebie I swego niesłychanego 
zagęszczenia, czarną dziurę braku materii (oraz „koniec 
wszechezasów·: odwrotność .wielkiego wybuchu'~ 
wymiar zaniku świata wewnątrz ~ samego świata). 

Zatem fakt, że ostatecznie ciało cnetafizyczne, 
histeryczne ciało ucieleśniające Tajemnicę 

i Sens jest dziurą, nie powinie,n 
budzić zdziwienia. 

Jean-Luc Nancy, Corpus, tłum. Małgorzata 

Kwietniewska 





czystość światlo elektr -

- pojemność i tak będzie 

napięcie nieporuszoności poprzez tę zabawę, 

ruchome - ze śmierci powstanie życie 

STEPHANE MALLARME, KSifGA, KARTA 191 
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za jasnowidza, anglikański pastor, oku ltysta i teozof, Charles 
awiał, że zwykły, szary człowiek zupełnie nie uświadamia sobie 

rozmiarów swojegig ranc·i. Może i dobrze - chciałoby się powiedzieć - bo zbyt na-
" chalne zagląda~ię własnej głowy zazwyczaj nie kończy się dobrze. Przez nadmiar 
świadomości łat~o zecież zapaść się w sobie, wpaść w panikę bez źródła, w spiralę 

Dmyśli, w~ą dzi rę pamięci, refleksji i analizy. 

Ale z dr~ stro lchnianie własnej świadomości to niebywała rozkosz. I wiel
ka szank-n'a ~ nięcie w n~slfym szarym, zwykłym, trójwymiarowym życiu czwar-

• tego wymia w s · ostępnego codzi:n rltłnw d~wiadczeniu i postrzeganiu, a jednak 
w,vpełni~egp arzeniami realnie i stniejącyr\:J. Nięmierzalnego, acz przez ludzki 
nmzg nieu~ta . czuwalnego. Puls myśli. 

o . . 
~yś!Qiie · o czwarty wymiar? Inna przestrzeń, której nie widzimy, nie rozumiemy, 
nie<goz a y, ale z której można zobaczyć, zrozumieć i poznać nas - ludzi? 

D oO 

I' 
ko skoro móz~m należy do bytów fizycznych, to czy możliwe jest za jego sprawą 

od lezienie drogido0dotknięcia przestrzeni czterowymiarowej? Innymi słowy, czy 
możl1we jest dotarcie do obszaru metafizyki przez konstrukcję, przez logikę w stanie 
czystym, bez plątania się w niejasnych ideach duchowości, tak często odczuwanych 
jako jałowe? 

Może - jak wiek temu podpowiadał zafascynowany sztuką, okultyzmem i teozofią 
rosyjski matematyk, Piotr Demianowicz Uspienski - trzeba najpierw spróbować zro-

q, zumieć czas jako czwarty wymiar przestrzeni. A zatem odrzucić ideę ruchu, uznać 
'2 względność czasu, zgodzić się na to, że doświadczane przez nas zdarzen ia „nie stają 

• się, lecz istnieją, a my tylko przechodzimy obok nich i przez nie". Że nie ma Przedtem, 
q ani Potem, że istnieje tylko Slash, jedna jedyna teraźniejszość, a nasze ciała, wszystkie 
8taczające nas przedmioty, zachodzące wokół zjawiska cechują się absolutną rozcią-

gbą w czasie. 

Nasz'q1ózg to narrator. Wydaje się, że myśli w czasie, bo czas przecież zakłada następ
stwo, ąj)astępstwo powołuje do życia narrację. Tak zwykle rodzi się historia tego dnia, 
tamtej rtocy. Historia naszego życia, którą - jak sądzimy - dzielimy się z innymi, choć 
w istocie przede wszystkim ze sobą. 

Badanie rozc i ągłości w czasie, naszego bycia w permanentnej teraźniejszości to wiel
kie wyzwanie. Pociąga za sobą konieczność odrzucenia czasu biologicznego, który 
każe człowiekowi rodzić się, wzrastać, dojrzewać, starzeć i umierać. I opowiadać hi-



storię własnych narodzin, własnego dojrzewania, starzenia się, własnego życia i własnej 
śm ierci. 

Zanegowanie linearnego czasu nie musi być jednak wyłącznie gestem anarchii. Wiąże się 
z nim bowiem próba doświadczenia czasu ludzkiej świadomości, odkrycia struktury men
talnej, konstrukcji ludzkiego umysłu i modeli zachowań człowieka . A przecież już sama 
struktura mózgu - tego najbardziej złożonego obiektu we wszechświecie, a zarazem je
dynego tak uwewnętrznionego przez ludzką istotę - zdaje się podpowiadać, że naturalne 
dla człowieka nie jest myślenie liniowe, lecz myślenie niesekwencyjne, asocjacyjne i wie
lotorowe. 

Może wtedy okaże się, że nasz mózg to narrator szczególny, który nad wartości czasowe 
przedkłada wartości przestrzenne. Że cyrkulując w pozbawionym centrum uniwersum, jest 
w stanie pokonać podstawowe ograniczenie tradycyjnie myślanych, postrzeganych, opo
wiadanych, zapisywanych historii - ich linearność . Że nasz mózg jest jak narrator totalnej 
Księgi - niespełnionego marzenia Stephane'a Mallarmego o tekście, którego autorem był
by de facto czytelnik. Księgi, którą można czytać od początku, ale i od końca; której strony 
mogą - zgodnie z naszą wolą - zamieniać się miejscami i stwarzać za każdym razem nowe 
kombinacje, sensy i znaczenia . 

A jeśli tak, to być może właśnie owa metageometria mózgu jest w stanie zrodzić metafi
zykę opowieści. Narrację otwartą, która pozwoli rozprowadzić siebie z Przedtem i siebie 
z Potem w Teraz. Przekroczyć, a może nawet unicestwić subiektywną i samozwrotną w swej 
subiektywności optykę widzenia i rozumienia świata . I zastąpić ją komunikacją prawdziwie 
otwartą na Innego, posiadającą bowiem pewne stałe, powtarzalne i rozpoznawalne figury, 
wzorce, modele, lecz nie narzucającą żadnego konkretnego ładu i porządku zdarzeń . 

Ale czy da się stworzyć - jak mawia Małgorzata Dziewulska - „ rytuał formy" na scenie? Czy 
możliwy jest czwarty wymiar za czwartą ścianą? Czy istnieje w teatrze konstrukcja, dzięki 
której moglibyśmy dotrzeć do właściwego przedmiotu wszelkich historii - do naszych do
świadczeń i przeżyć, które liniowe raczej nie są? Osiągnąć stan, w którym dopiero tworzą 
się nazwy, choć istnieją już znaczenia. Wejść w przestrzeń, w której można zobaczyć siebie 
sprzed widzialności i widzenia, usłyszeć sprzed słyszalności i słyszenia . Doświadczyć włas

nego błędu . Zrozumieć siebie inaczej. 

Może wystarczy tylko zatrzymać w teatrze czas, uprzestrzennić go, zgodzić się na opowieść, 
za którą nie trzeba podążać, której nie trzeba śledzić . I trwać w niej w przestrzennej rozcią
głości czasu, w unieruchomionych obrazach zdarzeń, by wciąż na nowo, samemu aktuali
zować w wiecznym Teraz ich kształt . Bo wbrew pozorom nigdy nie dzieje się po prostu 
Przedtem t o, 
Potem t a m t o, 
a jeszcze Później o w a m to. 



Jeden z labiryntowych „węzłów" Di.irera 

Peter Cornell 
Drogi do raju. 
Przypisy do zaginionego rękopisu 
tłum. Andrzej Chojecki 

Labiryntowe „węzły" Leonarda da Vinci i Durera, które nie 
mają ani początku, ani końca, można postrzegać jako mapy 
wszechświata. Są one, podobnie jak kilka późniejszych 
rysunków, pewnego rodzaju hieroglifami, stymulowany
mi być może przez znane ćwiczenia Leonarda w fantazji 
widzenia: zagłębianie się w plamy wilgoci na murze albo 
w inne fragmentaryczne formy. 

„Nieskończone labirynty''. Tak Parker Tyler określa wielkie, 
abstrakcyjne drippingi Jacksona Pollocka z około roku 1950. 
$lady cieknącej i kapiącej farby tworzą rytmiczną i niemoż
liwą do odcyfrowania kaligrafię, nakładaną warstwa na war
stwie, nieskończoną jak kosmos lub mikrokosmos. W owym 
systemie multiple labirynths, nałożonych jeden na drugim, 
nie sposób odnaleźć drogi wyjścia, punkt środkowy zaś jest 
zakamuflowany i znika wskutek multiplikacji. „Zwykły labi
rynt jest prosty, natomiast kolorowa nić Ariadny w świecie 
Pollocka, w świecie płynących nici, nie stanowi jakiejkolwiek 
nici przewodniej, ponieważ jest naturalnie spleciona z in
nymi różnokolorowymi nićmi i sama nieustannie przecina 
swój barwny ślad, tak iż śledzenie jej wydaje się rzeczą nie
możliwą''. 

Kalkulacje Mallarmego dotyczące Księgi: 20 tomów a 384 
strony. 384 : 4 = 96. 96 : 4 = 24 = liczba uczestników każ
dego czytania, „seansu~ Grupa 24 osób dzieli się później 
na 3 = 8 osób/grupa. Każde miejsce kosztuje 500 franków. 
8 x 500 = 400 franków x 3 = 12 OOO franków. Pomnoże
nie 384 stron stworzy powracający wariant: 384 : 4 = 96; 
384 + 96 = 480. 20 tomów Księgi wydrukuje się w 24 OOO 
egzemplarzy = 480 OOO egzemplarzy = 480 OOO franków. 
I tak dalej. 







O wpół do szóstej wracam do domu. Otwieram 

drzwi, zerkam w lustro i widzę szatynkę, metr 

siedemdziesiąt dwa, sześćdziesiąt pięć kilo. 





zamykam antykwariat i kiedy chowam klucze do 

torebki, całuje mnie, ale nie zostaję z nim, tylko 

idę na najbliższy przystanek tramwajowy. Mam 

dyżur. Zmieniam kolegę. Noszę granatowy 

mundur kolejarski, spod czapki wystają długie 

jasne loki. Lubię jeździć nocą, kiedy ulice są 

puste. Tramwaj trzęsie i skrzypi, koła zgrzytają 

na zakrętach. 





Na dworze jest ciepło, ludzie siedzą na zewnątrz 

przy kawiarnianych stolikach, zamawiam cafe au 

lait i szukam miejsca w słońcu, tylko pół godziny 

przerwy, potem wracam do pracy, antykwariat 

jest otwarty do 22.00, ponieważ mamy wystawę, 

jesteśmy antykwariatem i galerią w jednym. Mówię 

z lekkim akcentem, ludzie uważają, że to miłe, 

mam włosy do ramion i odgarniam spadające na 

twarz kosmyki za uszy. Ktoś poszukuje czegoś 

o ołtarzu z Isenheim, ale że nic takiego nie mamy, 

przynajmniej sprawdzam w katalogu, czy w ogóle 

jest taka pozycja. zaczynamy rozmawiać, facet jest 

miły, w końcu przynosi z hiszpańskiej restauracji 

dwie sałatki na wynos i butelkę czerwonego wina, 

które wypijamy pośród książek i obrazów. 





Na chwilę zatrzymuję się przy kwiaciarni 

i sprzedaję bukiet kwiatów pięćdziesięcio-, 

a może sześćdziesięcioletniemu mężczyźnie. 

z jego twarzy można wyczytać to, co zwykle 

można wyczytać z twarzy mężczyzn, których żony 

po trzydziestu czy czterdziestu latach małżeństwa 

nagle wylądowały w szpitalu, a teraz oni sami 

muszą robić pranie. Przy kasie leży kawałek 

sernika, ktoś mi przyniósł, żebym coś zjadła, 

powinnam choć trochę przybrać na wadze, ale nie 

mogę, nie przełknę tego sernika. 18.00, zamykam 

punktualnie, bo idę dzisiaj do kina, sama. 
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z wózkiem pełnym tac wjeżdżam przez srebrne 

drzwi do windy. 

13.25, nagły wypadek na OP 2. Jestem 

anestezjologiem, Europejką. Czepek i maska 

zasłaniają mi twarz, nie widzę nawet koloru 

skóry, pewnie jest szaro-brązowa, miejscami 

zaczerwieniona. Mam lekką nadwagę i teraz, 

po południu, po trzygodzinnej operacji jestem 

potwornie głodna. Któryś z chirurgów dyskretnie 

klepie mnie w tyłek. Bywało, że jednego dnia 

pod postacią trzech różnych kobiet uprawiałam 

seks z trzema różnymi mężczyznami. Wychodzę 

z sali operacyjnej, wrzucam zakrwawiony fartuch 

do kosza na bieliznę, a rękawiczki do śmietnika 

i w zielonym stroju anestezjologa udaję się do 

kantyny. Zupa, schabowy, budyń. Robię się coraz 

grubsza, w drodze powrotnej biorę jednak jeszcze 

kawałek sernika. 





Wychodzę z podziemia i jestem na miejscu: 

obok budynku sądu stoi wielki szpital. iym 

razem czuję, że się zmieniam, kurczę się do 

rozmiarów azjatyckiej pomocy kuchennej, mam 

na sobie jasnoniebieski fartuch, na głowie czepek, 

właśnie trwa przerwa śniadaniowa, wyszłam 

z koleżankami przed bramę dla dostawców i palę 

papierosa. Nikt nie rozumie, co mówię, i ja też 

niewiele rozumiem. Zadanie brzmi: mamy obrać 

około 20.000 ziemniaków na obiad. 



.. :'· .. 
'· ' 

.. .. „ „ . ·. „ .•• . . . 
' 

• • 

. ... 
' 

• 

• 

„ . 
• -. 

• -· 

-' . . 



Ale często już w drodze do metra zaczynam 

się zmieniać. Nie odczuwam samej przemiany, 

dopiero kiedy zobaczę swoje odbicie w szybie 

automatycznych drzwi metra, dostrzegam, że 

jestem zupełnie kimś innym niż byłam przed 

wyjściem z domu. Jadę do sądu, w dużej torbie 

niosę akta sprawy, które chciałam przejrzeć 

jeszcze raz przed rozprawą. Wygram, jestem 

tego pewna. Wagon jest przepełniony, nie ma 

wolnych miejsc. Jedną ręką chwytam za drążek, 

kiedy pociąg zaczyna trząść. 





Zwykle budzę się między siódmą a ósmą rano 

jako dorosła kobieta. Mam metr siedemdziesiąt 

dwa wzrostu, ważę jakieś sześćdziesiąt pięć kilo 

i jestem szatynką. 
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14. 

KOBIETA ZMIENIAJĄCA SIĘ NIEUSTA 'NIE 

Nieustannie zmieniam formę. 
Doświadczam permanentnej przemiany. I to kilka 

razy dziennie. w niektórych warunkach nawet kilka 

razy na godzinę. No, nigdy nie zmieniam płci , to fakt, 

i zwykle zachowuję aktualny wiek biologiczny, 

choć zdarza się, że i wiek się zmienia. 



www.bph.pl 
www.kartykredytowe.pl 
O 801 6KARTA (O 801 652 782) 
(koszt jak za 1 jednostkę taryfikacyjną) 

Wspieraj 
Stary Teatr 
w Krakowie 
Karta kredytowa 
Mecenasa Kultury 

Bank 



Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 

ul. Jagiellońska 5, 31-010 Kraków 

www.stary-teatr.pl 

Sekretariat 

tel.0124212977,fax0124213353 

sekretariat@stary-teatr.pl 

Duża Scena, Nowa Scena 

ul. Jagiellońska 1, kasa biletowa - ul. Jagiellońska 1 

tel. 012 422 40 40 

Scena Kameralna 

ul. Starowiślna 21, kasa biletowa - ul. Starowiślna 21 

tel. 012 428 47 oo 

Kasy biletowe 

prowadzą sprzedaż: 

- od wtorku do soboty 1 fJX' - 1300 i 1700 - 19"' oraz 2 godziny przed przedstawieniem 

- przedsprzedaż rozpoczyna się 5 dni przed przedstawieniem 

- rezerwację przyjmuje się od dnia ogłoszenia repertuaru 

Biuro Obsługi Widzów 

pl. Szczepański 1 

tel. 012 422 40 40, fax 012 292 75 12 

bilety@stary-teatr.pl 

rezerwacja biletów indywidualnych i grupowych, informacja o repertuarze, 

zawieranie umów abonamentowych 

od poniedziałku do piątku goo - 1700
, sobota 900 

- 1300 

Sponsor Starego Teatru Mecenasi Patronat medialny 
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