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TU TA J MOŻNA COŚ Z SIEBIE WYRZU C IĆ. 
KIEDY D USISZ SIĘ WE WŁASNYM DOMU, KIEDY 
WY C HOWAW Y ZA 'ZCZEP IAJĄ CI WŁAS Ą 

WŚCIEKŁOŚĆ I STRACH, BO SAMI JUŻ NIE WIEDZĄ , 
CO DALEJ. KIEDY JESTEŚ NA DWORZE, NA ULICY 
I TWOJA PRZYSZŁOŚĆ STAJE PRZED TOBĄ JAK OBCY 
WYRAZ. KIEDY ANI TUTAJ, W ŚRODKU, CO ONI 
AZYWAJĄ OJCZYZNĄ, ANI TUTAJ, NA ZEWNĄTRZ, 
DOKĄD OJCZYZ A NIE CHCE CIĘ WPU CIĆ, NIC CIĘ 
NIE CZEKA. KIEDY JESTEŚ JEDY YM, KTO ZNA TWOJE 
I MIĘ. KIEDY JESTEŚ JUŻ TY LKO ZDOBYCZĄ DLA 
SPEKULANTÓW I LOBBYST W, WTEDY ZACZYNASZ. 
ZACZYNAJ. A WTEDY ZACZYNA SIĘ ROBIĆ TAK, ŻE NIE 
POTRAFISZ JUŻ INACZEJ, JAK TYLKO UDERZYĆ. ODDA : 
UDERZENIE. A KI EDY KTOŚ TO USŁYSZY - UDERZ " 
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- ZAC ZY NA MÓWI PRZEMOCY. A TY PRZECIEŻ 
TRZYMA Z PIĘŚCI W KIESZENIACH. DLA P WNOŚCT. 
BO IN CZEJ BY ' DERZYŁ. TYLE ŻE IKT l CH 
O T YM WI EDZIEĆ . ŻEBY POCZUĆ SIĘ PEWNI EJ, 
WY YŚLAJĄ BRO . W TWOI H RĘKACH I TWOJE 
PI ĘŚC I NA T WARZ ACH l N Y H. LECZ PRZE M C 
BI ERZE SWÓ J POCZĄT K W ZU PEŁ NIE INN Y I 
MI EJSCU, DAL KO D CrEBlE. PORU, ZA S I Ę P W LI , 
PODPEł.ZA D O CIEB IE LEDWI E ZAUWAŻALN IE . 
OBOJĘTNE, W KTÓRĄ SI RO Ę R SZY Z, B J ĘTNIE, 
J K DALEKO UCIEK NIESZ - ONA CIĘ DOPA NI E. 

ŁOWACH T WO ICH R ZICÓW, AU ZYCIELI, 
. W ZDA TA H Z GAZETOW YCH AG ŁÓWKÓW, 
DŹWIĘKACH Z TELE\ IZOR , W GŁOSACH W ICM 
PRZ YJACI Ł, POWTARZ JĄCYCH TO, CO S YSZ , 
BO NIE MAJĄ JUŻ WŁASNEGO JĘZYKA. B NIE MAJĄ 
JUŻ IC DO POWIEDZENIA. BO IE MA J Ż NIKOGO, 
KT BY SŁ CHAŁ. BO M \ r TE IE MOŻ · P M C 
TYLKO WÓWCZAS, GDY S I Ę NAUCZYŁO ŁU .HA(:. 
TYLE ŻE IE MA NIKOGO, KTO BY TEG AU ZYL. 
WSZYSTKO ZNIKA ZA OBRAZAMI. OBRAZAMI MIAST, 
A ZA M CASTAMI WS I, A ZA WSI MI PUST K WI . 
MIEŚCIE JEST ŻYCI E, T M SI IDZIE, ŻEBY M IEĆ 

DLA SIEBIE COŚ, CZEGO NTGDZlE IND ZIEJ MIEĆ NIE 
MOŻNA. IT M J ·STE WOLNY. MOŻ · SZ ROBIĆ, NA CO 

SZ OCHOTĘ. I JUŻ LEŻYSZ W BŁOCIE, J Ż KTOŚ 1A 
CIEB I SPLUWA, BO SAM Z SIEBlli IE CHCESZ PAŚ . 
NA KOL ANA. T RZE B SI Ę ZASŁ ŻYĆ, ŻEB Y PÓJŚĆ 
WG RĘ, ALE NlE MASZ POJĘCIA, GDZIE JEST TA GÓRA. 

GÓRA J Ż ZAJĘT . NIE DOSTANIESZ SIĘ AM, NA 
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GÓRĘ, DO MIAST, JDZIE NIE DLA KAŻDEGO COŚ JE 'T. 
A WIĘC JESZCZE RAZ OD N WA. ML STO. I SLO . CE. 
TWOJA RODZI A ' lĘ UŚM IECHA, A TY SIĘ SMIEJE Z. 
PRZ CHODZISZ PRZ Z ULICĘ, IDZIE Z O PI CY, DO 
SZK ŁY, DO PRZYJACIÓŁKI , DO PRZYJACIELA. I W TEDY 
TO SIĘ NA CIEBIE ZWAL . Z NIEBA PADAJĄ M SKl 
TLE W , W PO vVJETRZU ŚWISZCZĄ K LE, JESZ ZE 
JAKO Ś HRONI C I Ę L ODPOR A KAMIZELK . 
T YLKO KA RKU NIC NI ~ „HR N I, COŚ TRAF IA 
W SKÓRĘ, PRZEBIJA JĄ l SZYBK ROZP SZCZA SI t 

WE KRWI, TORUJE BIE DROGĘ PRZEZ KRWIOBIEG, 
PROST DO SE RC , A Z SERC D ŁOvVY. JUŻ 
ZACZYNA I lv11GA PRZED OCZ Ml. NIE WIERZY Z 
W T , C WIDZISZ, NIE WIERZYSZ W BRAZ PRZED 
SOBĄ. LECZ JE LI CHCES Z ŻYĆ, MU, ISZ IERZYĆ 
W TO, CO WIDZISZ. REAGUJESZ. ROBISZ UN IKI. 

DERZASZ. Z POW ROTEM. NA WIEŚ . WE WSI. TAM 
NA OSI EROCONYCH MI EJS ACH SIEDZĄ Cl, KT RZY 
P ZOSTALI. SCHODZ,'} I ŁYSI W POSZ KIWANI 
CZEGOŚ, CO ICH Z ZYMKOLWI EI,< P Ł , CZY. JE LI 
BĘDĄ MUSI ·LI W TYM ELUPONIESĆOFIARĘ- IECH 
BĘDZI . JEŚLI NIE MA ŻADNYCH PERSPEKTY W, TO 
M SI BYĆ KTOŚ, KTO JE ZASŁ NIA, A JE LI ZŁOWIEK 
1 IE BARDZO WTE, O MU CHODZI, WTEDY W JE O 
POJ ĘCIU MOŻE TO BYĆ TYLKO COS BCEGO. N IC 
) Ż NI „ ZOSTAŁO DLA TYCH , KTÓRZY SĄ STĄD, 
KT RZY STĄD NIE PÓJDĄ, r 1AWET J LI TO „TUTAJ" 
I TAK NIE TADAJE SIĘ, BY TU ŻY . A WIĘC LUDZI , 
ZBIERAJĄ SIĘ WE WSI DO KUPY, ZAMYKAJĄ OCZ 
I WALĄ NA OŚLE P. TY LKO STARZY ORZ JESZ Z 
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ZIEMIĘ. A TY CZUJESZ SMAK KRWI NA WARGACH, 
BRZYDZISZ SIĘ, BO TO NIE TWOJA KREW, BIEGNIESZ 
DALEJ I DALEJ, WYPADASZ ZE WSI. PUSTKOWIE. 
ZATRUTA ZIEMIA. TU NIC JUŻ NIE URO 'NIE. PIĘKNE 
OBRAZKI Z REKLAM NI O YM NIE WSPOMI AJĄ, 

A WIĘC TEGO l lE MA. TWOJA W CIEKŁ ŚĆ TRAFIA 
W PUSTKĘ. NIKOGO TO NIE OB HODZI. IKT NIE 
PATRZ W TĘ STRONĘ . RUINY T JEDYNE, CO TU 
JESZCZE "WYRASTA. A NA HORYZONCIE WYRASTA 
PRZED TOBĄ MIASTO, OD KTÓREGO NIE MOŻESZ 
UCIEC. WSZYSTKO STRACONE - MÓWIĄ. NA WSI TEŻ 
NICZEGO SIĘ NIE TYKAŁEŚ, NIKOGO NIE TKNĄŁEŚ. 
A WIĘC OZ A ZASZ NIEBEZPIECZEŃSTWO, JESTEŚ 
SYNONIMEM PRZEMO Y. PONIEWAŻ NIE WIESZ, O CO 
CI CHODZI, PONIEWAŻ NIE PADAS Z NA KOLANA, 
NIE DAJESZ SIĘ BIĆ, IE AKCEPTUJESZ WSZYSTKICH 
REGUŁ. JUŻ ZACZYNA CI MIGAĆ PRZED OCZAMI. 
NIE WIERZYSZ W TO, CO WIDZISZ, NIE WIERZYSZ 
W OBRAZ PRZED SOBĄ. LECZ J Ś L! CHCESZ ŻYĆ , 
MUSISZ WIERZYĆ W TO, CO WIDZISZ. ODDAJESZ 
SWOJĄ DUSZĘ, JUŻ OTWIERAJĄ CI DRZWI - WSTĘP 
PODOBNO WOLNY. TERR RDROivr. TU BĘDZIESZ 

MÓGŁ BAWIĆ SIĘ W ICH WOJ Ę. TU BĘDZIESZ MÓGŁ 
SYMULOWAĆ: REWOLUCJĘ I NAU ,ZYSZ SIĘ WIERZYĆ, 
ŻE ZE ZGLISZCZ MOŻE POWSTA LEPSZY WIAT. NIE 
WOLNO CI Z\VRACAĆ UWAGI NA STRATY, JEŚLI COŚ 
MA Z CIEBIE BYĆ. JEŚLI CHCESZ BYĆ J ONYM Z TYCH, 
KTÓRZY WŁAŚNIE ZAMKNĘLI ZA TOBĄ BRAMĘ. 

·STOISZ PLECAMI DO ŚCIANY; KIERUJĄ A CIEBIE 
. ;KAMERY, OŚLEPIA CIĘ REFLEKTOR, A TY ZADAJESZ 
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SOBIE PYTANIE: PRZEMOC, CO TO TAKIEGO? 
BEZ ODPOWIEDZI. SĄ PRAWA, RELIGIA, RYNEK, 
v\TIĘKSZOŚĆ ORAZ CI, KTÓRZY TWIERDZĄ, ŻE MAJĄ 
TĘ WIĘKSZOŚĆ ZA SOBĄ. I SĄ JESZCZE CI, KTÓRZY 
SĄ INNI. DLA NICH NIE MA MIEJSCA. Z NICH MOŻNA 
ZREZYGNOWAĆ. PRZED NIMI TRZEBA SIĘ CHRONIĆ. 
W RAZIE POTRZEBY PRZEMOCĄ. I KIEDY TAK 
STOISZ NAGI POD MUREM I WSZYSTKIE SPOJRZENIA 
SKIEROWANE SĄ W TWOJĄ STRONĘ, ONI KAŻĄ CI 
WIERZYĆ, ŻE MOŻESZ PODJĄĆ SUWERENNĄ DECYZJĘ. 

WIĘC DECYDUJ. 
V 

Tim Staffel 

przełożył Ryszard Turczyn 

Tekst został napisany specjalnie do programu przedstawienia 
„Terrordrom Breslau". 



T 
r„centrum I 

kontrolowanej 
eskalacji„ 

~ 

Fikcja to niebezpieczne narzędzie władzy. Ukazanie jej 
związków z poli tyką i ekonomią - które w połcczeństwach 

spektaklu nie mia łyby żadnej mocy bez mediów stosujących 
ró ż norodne strategie fikcj onali zacji „rzeczywi s to ś ci" - to 
ważne zadanie teatru. Współczes na polityka polega bowiem 
w dużej mierze na reżyserii Korzysta z technik tworzenia 
iluzji, konstruuje ideologię poprzez zami anę życi a - tak pu
blicznego, jak i prywatnego - w spektakl. Działa jak tradycyj
ny teatr dramatyczny, mając jednak do dyspozycji znacznie 
bardziej wyrafinowane środki przekazu niż on. Ktoś staje si 
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bohaterem, ktoś inny wrogiem. Role zostają rozdzielone, pola 
określone, konflikt zawiązany. Odbiór faktów i wydarzeń ste
rowany jest przez różnorodne zabiegi, których cel stanowi 
wywołanie ściśle określonych uczuć u odbiorcy. W ten sposób 
narzucona zostaje określona perspektywa interpretacyjna. 

Przedstawienia aktów terroru i przemocy - które przesy
cają współczesną wyobraźnię zbiorową, produkowaną i in
strumentalizowaną przez med ia - stają się melodramatyczne, 
patetyczne, tragiczne. Przypominają sceny z hollywoodzkich 
filmów. To jednak nie tylko efekt obróbki medialnej, lecz rów
nież świadoma stylizacja na określone konwencje, na jaką de
cydują się ci, którzy poprzez terror próbują realizować własne 
interesy. Tym samym „rzeczywistość" przestaje być rzeczywis
ta, staje się powtórzeniem fikcji. Fikcja zaś przekształca się 
w pole eksperymentu współczesnej polityki. Miejsce, gdzie 
wykształcają się techniki władzy. Gdzie testowane są ekspe
rymenty społeczne wszelkich możliwych opcji politycznych. 
Polityka bowiem nie ogranicza się do sceny politycznej, par
tii i debat sejmowych, lecz stanowi dziedzinę projektowania 
form życia zbiorowego i - co często przeoczane - naszej co
dzienności i prywatności. 

Dlatego tak ważne staje się dzisiaj pokazanie sposobów 
konstruowania fikcji! Tego może podjąć się teatr krytyczny, 
nie tyle opowiadający się po stronie któregokolwiek z pro
jektów, zajmujący określoną pozycję, ile ukazujący same 
warunki, w których dochodzi do wykształcenia się każdego 
z nich. Obnaża ich założenia i cele, skrzętnie ukrywane za 
fasadą towarzyszących im sloganów i obrazów. Specyfika 

· ~teatru pozwala na uzyskanie dystansu wobec każdej formy 
· rzekazu, na zestawienie ze sobą różnych porządków w jednej 
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wspólnej widzom i aktorom przestrzeni, na umieszczenie t}1ch 
przekazów w obcym im kontekście, który ujawnia ich nowe 
znaczenia . Poszczególne warstwy i poziomy przekazu zosta
j<} rozdzielone, a inscenizacja zaczyna opowiadać o retoryce: 
pokazuje zasady l ączenia owych warstw i pozi mów, kompo
nowania ich w cał ść. 

Wprowadzając obce lcmenty w tkankę znan ych widzom 
k nwencji i posobów dbioru zarazem „ rzeczywistości" po
zateatralnej, jak i samego teatru, chcemy uzyskać w naszym 
spektaklu pożądaną n ie p jność i ni komplementarność , 

mobilizujące widzów do kryty zn ego odbioru i refleksji. 1 ie 
chcemy pogrążać ich w iluzji, w ra mach której perspektywa 
odbioru ograniczona zostaje do mechanizm u projektowania 
wtasnych doświadczeń na rzeczywistość przedstawianą lub 
identyfi kacji z rozpoznawalnymi jej elementami. Poru zarny 
się na granicy między realnością i fikcją, bezu tannie przekra
czając j . raz w jednym, raz w drugim kierunku. Prowadzimy 
grę między n imi, by pokazać , jak i dlaczego ta granica jest 
d zL iaj zacierana. Dlatego akt r nie tworz, pójncj postaci, 
dla której wzorcem je t żywy człowiek,, lecz pokazuje zasady 
tworzenia owej postaci. lisze i konwencje, jakie skladają się 
na jej arch itekturę. pojrzenie na ni ą jak na architektoniczną 
konstrukcję pozwala odkrywać jej kolejne warstwy, tech niki 
ich łączenia, by ostatecznie uj awnić to, że prawda o człowieku 
dzi ·iaj nie jest niczym innym ni ż. projektem człowieka , pewną 

jego wer. ją , nie zaś objawieniem uniwersalnej taj mn icy jego 
natury. Dlatego aktor raczej cytuje postać, niż s ię z ni<} iden
tyfikuj czy ją wciela. Pozwala sobie na dystans wobec postaci. 
Komentuje jej zachowania. Opowiada o niej, relacjonuje sta
ny i sytuacje, w jakich się ona znajduje. Przeskakuje międz 
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różnymi poziomami fikcji. W końcu odnos i się do własnej 
sytuacji aktora odgrywającego i komentującego postać w da
nych warunkach. Między innymi tematyzuj e opór, jaki stawia 
jego ciało wcielaniu fikcj i, sposób, w jaki przełamuje ten opór, 
i efekty tego przełamania. Tworzy rolę również z własnej pry
watności. Albo tę prywatność cytuje. 

Cytat nie jest jednak jedyn ie zabiegiem retorycznym czy 
stylistycznym, lecz okre la ferę egzystencji. Życie cytuje ytu 
acje znane z fikcji . Ni jednokrotnie też ami stylizuj my naszą 

· egzystencję, biorąc za wzór fikc yj ne scenariusze. Jak jednak 
cytować, nie dokonuj ąc jałowej reprodukcji, le z uzyskując 
różn ic , zmianę, i ndywidua l ną modyfi kacj ę wzorca? Oto wła
ściwie po tawiony prob lem . Jak sprawić, by nasze życie nie 
okazało się fa lsyfi katem, kopią , lecz ta ło s ię now m wzor
cem? Jak cytując, os i~1gać nową j akość? Te pytania pojawiaj ą 

i ę w tle naszego spektaklu. ytując, pyt<tmy o konsekwencje 
owego cytatu dla życia. 

Ten problem staje s ię wyj ątkowo istotny, kiedy chce s ię 
opowiedzieć o przemocy, bunc ie i ich zwi ązku z med iam i. 
W Terrordromie scenariusze życiowe postaci „zasi lane" są fik
cy' nymi scenariuszam i ze wiata mediów. Ich losy Tim Staffel 
konstruuj e, dokonuj ąc swoisteg recyklingu j uż wykorzy-
stanych modeli, fabularnych uktadów, konwencji. Mamy tu 
i Urodzo1Zych morderców Olivera St ne'a, i Nienawiść Mathieu 
Kassovitza, od której zaczyna się powieść. Te filmy stwo rzyły 
wyraziste obrazy przemocy, które na stałe weszły d repertu
aru zbiorowej wyobraźni. Kanon przemocy. Choć w każd ' 111 

z nich, jak i w innych źródłach , wykorzystanych przez taffela, 
~hodzi o inny jej rodzaj. I nawe t jeśli w czasie lektury nie iden 
Jy.fi1rnjemy owych źródeł (choć często znajdujemy w tekśc ie 
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do nich przypisy) , nieodmiennie towarzyszy nam wrażenie, 
że sk<1dś znamy daną sytuacj ę, obraz, model opisu. I właśnie 
o refleksję nad tym wrażeniem tu chodzi. Kiedy miliony 
telewidzów oglądały samoloty uderzające w dwie wieże na 
Manhattanie, wielu z nich miało wrażenie znajomego obrazu. 
(Jaki film katastroficzny on przypominał?) „Podrasowany" 
muzyką, efektami wizualnymi, „ montażem atrakcji", niósł sil
ny ładunek emocj na lny, trac ił jednak swoj ą rea lność . Sta;vał 

się spektaklem, zaplanowanym i wyreżyserowanym przez is
lamskich terrorystów na wzór tego, co wcześniej wytworzyła 
kultura Zachodu. 

Sposób istn i nia przemocy w zachodnioeuropejskiej 
kulturze niejednokrotnie ma charakter „opowieści" (często 

audiowizualnej) o przemocy, o któ rej realnych skutkach za
pominamy, dopóki nie ujrzymy ich odciśniętych na konkret
nym ciele. Choć i wtedy być może zapytamy: na planie jakiego 
filmu jes teśmy? Przekaz audiowizualny uczy bowiem patrzeć 
i rozpoznawać: tylko pewne obrazy, prowokuje określony tryb 
odbioru „ rzeczywistości". Reprezentacja przemocy dzia ła si l
niej ni ż sama przemoc. Reprezentacja fa ktu ma większą moc 
niż sam fakt. Lars ma tego świadomość : „Zapisywanie prze
biegu katastrofy daje człowiekowi nawet lepszego kopa niż 
sama katastrofa''. Czy jednak taki zap is pozwala na oddanie 
bó lu konkretnego ciała? Sinan nie ma wątpliwości: „ Dzieją 
się niby jakieś wielkie sprawy, ale to n ikogo nie boli . Co tak 
naprawdę boli, tego n ikt nie wie. Jak gdzieś jeszcze została 
chociaż odrobina serca, nikogo to nie interesuje. A boli właś

nie tam, gdzie została chociaż odrobina se rca. A to każdy ma 
w sobie i jest z tym zupełnie sam". W naszym teatrze chcemy 
dokonać niemożliwego - pokazać tę odrobinę serca, z wnętr 
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wyciągnąć ją w zewnętrzność obrazu; zainscenizować ból, 
pamiętając, że nigdy nie osiągnie się tego realistycznymi środ
kami. Realizm bowiem - jako konwencja ukrywająca własną 
konwencjonalność - nie dociera do realności. Chcemy też 
ujawnić mechanizmy kastracji serca. Dlatego intymność staje 
s ię u nas ekstymnością. 

Świadomość Lar a obejmuje również warunki możliwości 
buntu w postdemokratycznych społeczei'1stwach spektaklu. 
Manifesty, które pisze, stanowią kompilację cytat · w, kola7 
modnych teorii i wyrażeń z dyskursu publicznego. Trudno 
odna leźć w nich spójny projekt społeczno -polityczny albo ja
kąkolwiek utopię . l eh ć zaw ierają one szczątkowe postulaty, 
fragmentaryczną krytykę konkretnych instytucji, to i w tym 
przypadku mamy do czynienia raczej 7. cytatem sprzeciwu 
i rewolucyjnego g tu. Trudno odróżnić w nich ton erio od 
ironii albo zwyczajnej zabawy j ęzykiem, gry z nim. Ostatecz
nie Lars odkrywa to przed Felikse m: „To nigdy nie był jakiś 
tam mój plan czy coś. Tylko nienawiść. w c iekłość i co ta m 
jeszcze. Zacząłem to i było OK. To była moja sprawa. Kto 
wie, może nawet miałem na coś nadzieję. trudno powiedz ieć". 

I właśnie owa nieokreśloność, brak planu, czysty, nieukie
runkowany i bezcelowy bunt, bezinteresowna przemoc robią 
więcej zamieszania niż działanie strategiczne, w którym Lho
dzi o realizację konkretny h postulatów. W krótki m czasie 
rozsyłane do wielu osób „manifesty" (bo w świ etle powyższej 

refleksji nie sposób uniknąć cudzysłowu) okazują się wiru ·em 
przemocy i buntu , które stopn iowo opanowują całe miasto. 
Mnożą się, rozwijają. 1iektóre elementy kodu wirusa są po-
wielane w kolejnych reprodukcjach, inne ulegają wariacjom 

· J 1nutacjom. Eskalacji przemocy nie towarzyszy jednak żaden 
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plan czy strategia. Wymierzona jest ona w sposób totalny 
w istniejący porządek i władzę. Mamy tu do czynienia z prze
pływami pozbawionymi jakiejkolwiek kanalizacji. 

W takim rodzaju nieukierunkowanego sprzeciwu pokła

dał nadzieję Walter Benjamin. Nazwał go „proletariackim 
strajkiem generalnym". Żadnych reform, żadnej polityki spo
łecznej, żadnych postulatów, manifestów bez cudzysłowu, 
partykularnych celów, całkowita ignorancja myślenia ekono
micznego, rezygnacja z działania nastawionego na realizację 
konkretnego interesu - oto najważniejsze cechy takiego straj
ku. By oddać jego specyfikę, Benjamin przywołuje słowa Geor
ges'a Sorela: „Z chwilą strajku generalnego znikają wszystkie 
te piękne rzeczy; rewolucja jawi się jako jasna, prosta rewolta, 
i nie zarezerwowano tu miejsca ani dla socjologów, ani dla 
eleganckich amatorów reform społecznych, ani dla intelek
tualistów, którzy z myślenia dla proletariatu uczynili sobie 
zawód''. (Być może dlatego w Terrordromie tak często mamy 
do czynienia z parodią teoretycznych dyskursów, ujawniającą 
ich ścisłe związki z władzą.) Jeśli istnieje jakiś cel tego strajku, 
jest nim zniesienie danego porządku p~awnego, a wraz z nim 
warunkowanych przez niego stosunków pracy i systemu spo
łecznego. Bunt, w którym chodzi o realizację pewnych, ściśle 
określonych postulatów, wzmacnia tylko siłę władzy i istnie
jącego porządku, który zawsze opiera się na przemocy. Legi
tymizuje tę władzę. z chwilą gdy udaje się osiągnąć dany cel, 
choćby i na drodze kompromisu. 

Każdy porządek prawny, jak twierdzi Benjamin, oparty jest 
na przemocy. Istnieje ona zarazem w geście ustanawiania pra
wa - fundującego władzę - jak i w podtrzymywaniu i ochro
nie jego mocy. Tego rodzaju przemoc - wbrew potocznem 
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myśleniu, które pomaga władzy przez utrwalanie złudzeń 
- służy jedynie podtrzymywaniu władzy. Stanowi cel sam dla 
siebie. Istnieje jednak również inna przemoc - pozaprawna. 
To ona zagraża każdemu ustanowionemu porządkowi: „jeśli 
nie spoczywa w rękach prawa, zagraża mu nie celami, do któ
rych mogłaby dążyć, ale tym, że istnieje poza zasięgiem prawa" 
(Benjamin). Dlatego władza stara się 'vvyeliminować ten rodzaj 
przemocy jako bezpośrednio jej zagrażający samym faktem 
pozaprawnego istnienia, nie konkretnymi celami, jakie po
przez nią miałyby zostać osiągnięte. Ta przemoc - skierowana 
przeciwko przemocy prawnej - ""')'bucha w Terrordrornie za 
sprawą wysyłanych przez Larsa manifestów. 

Staffel jednak nie jest na tyle naiwny, by wierzyć w moż
liwość powodzenia tej rewolty w czasach ścisłej współpracy 
\vładzy media lnej i władzy stanowi~}cej prawo. Ta pierwsza 
ma środki pozwalające na podtrzymanie tej drugiej. Pozwala 
bowiem na neutralizację niebezpiecznych dla władzy ten-

, dencji bez ich całkowitej eliminacji. Logika współczesnego 
kapitalizmu - a w jej ramach funkcjonują przecież zarówno 
korporacje medialne, jak i rządy postdemokratycznych spo

" łeczeństw zachodnioeuropejskich - polega na anektowaniu 
wszystkich nowych obszarów i włączaniu ich we własne ramy. 
Nawet z pozoru najbardziej wywrotowe tendencje stają się 
produktem! Rewolucja cytowana jest w działaniach marke
tingowych. Dlatego współcześnie władza bezustannie musi 
~alansować między zgodą na elastyczność a utrzymywaniem 
p'orządku. Takie działanie sprawia, że staje się ona dzisiaj 
znacznie bardziej cyniczna i przebiegła niż wtedy, gdy do 

. J~j klasycznego repertuaru należała zwyczajna kodyfikacja 
· · na przykład w ramach porządku prawnego) tego, co jej się 

~. ' • I 
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wymykało. Współcześnie pozwolić musi na owo wymykanie, 
zarazem jednak znajdując sposób na jego kontrolę. W tym 
właśnie pomagają jej media. 

Fala przemocy, jaka opanowuje w Terrordromie miasto, 
musi zostać powstrzymana. Grozi bowiem rozpadem istnieją
cego porządku. Zarazem jednak nie można utracić potencja
łu, jaki z sobą niesie. Mówiąc wprost, możliwości zarobienia 
na niej. Swobodne i niekontrolowane przepływy przemocy 
nie mogą zostać zatamowane, tylko w jakiś sposób zorgani
zowane. Trzeba je ze sobą powiązać w pewien układ, który da 
nad nimi wystarczającą kontrolę, jednocześnie nie tracąc pro
dukowanej w nich energii. „Nienawiść da się skonsumować''. 
Stąd pomysł terrordromu, „centrum kontrolowanej eskalacji': 
otoczonego murem terytorium, w którym skupi się cała prze
moc, transmitowana na żywo przez telewizję. Kiedy okazało 
się, że V - tak podpisuje się pod swoimi „manifestami" Lars 
- doskonale nadaje się na gwiazdę medialną, bohatera mas, 
położone zostały podwaliny pod dalszą neutralizację fali prze
mocy i buntu bez celu. Następnym krokiem było uczynienie 
z nich medialnego spektaklu, mająceg? zadziałać jak rytualny 
zawór bezpieczeństwa, przenosząc groźną i niekontrolowaną 
eskalację Realnego w ramy porządku Symbolicznego, w któ
rych możliwa staje się kontrola. Ramy tworzy mur otaczający 
samo centrum miasta. Zamyka w swoim obrębie wszystkie 
najważniejsze budynki użyteczności publicznej, kluczowe in
stytucje państwowe, urzędy. Architekturę polityki, przestrzeń 
urzędowania władzy. Konkretne budynki staną się scenografią 
oficjalnych działań wojennych. Przemoc zniknie z przestrzeni 
zewnętrza, gdzie powróci dawny porządek. Władza poświęca 
swoje symboliczne instytucje, składa je w ofierze, by zachowa 
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swój status. 

Właśnie ta oficjalność, fakt, że władza stanowiąca prawo 
poprzez określone zarządzenia - współpracując z korporacją 
medialną - wyklucza pewien obszar i znajdujących się na nim 
ludzi spod działania prawa, jest tu istotny. Powstaje państwo 
w państwie, w którym zadekretowany zostaje stan wyjątkowy. 
Jeśli jest tak, jak chce Giorgio Agamben, że stan wyjątkowy 
stał s i ę regułą współczesnych rządów, to realizacja pomysłu 
terrordromu radykalizuje i konkretyzuje w przestrzeni jedy
nie to, co stanowiło o specyfice władzy i relacji społecznych 
w samym państwie. Miejscem, w jakim stan wyjątkowy naj
pełniej stał się regułą, był obóz koncentracyjny, który nie miał 
charakteru jednorazowego wydarzenia historycznecro, lecz 
stanowi wciąż obowiązujący paradygmat, matrycę sp rawo
\vania rządów. Nieprzypadkowo w pamiętniku pojawiają 

się frazy: „IDĄ 'Y NA ŚMlER ' POZDRAWIAJĄ", „ ETTO 
IDEALN E. SAMOCZYSZCZĄCE". Logiką hitlerowskich 

, obozów, jak i tworzonych w wielu miastach gett była logika 
samooczyszczenia. To jej służyć miały technologia, inżynieria, 
logistyka. W Terrordromie obóz staje się rozrywką . Dochodzi 
do fuzji - by użyć ekonomicznego terminu - dwóch prze
strzeni: obozu i parku rozrywki. Sytuacje rodzące się w ra
mach stanu wyjątkowego stają się widowiskiem. Również 
społeczeństwo spektakl u znajduje swoje ostateczne spełnienie 
w terrordromie. 

To w nim uzyskuje nowe medialne wcielenie urządzenie 
panoptyczne, w którym niewidzialna władza może bez ogra
niczeń obserwować znajdujących się w zamkniętej przestrzeni 

: ~i.Jdzi. „Niewidoczni sterujący" - o których wspomina Lars 
9i;g~nizują pozornie chaotyczne działania wewn<1trz. Co 
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istotne, tak jak w obozie i tutaj ludzie zostają wyjęci spod 
prawa, zarazem jednak pozostając poddanymi władzy. Jest 
to również władza fikcji medialnej , o której była już mowa. 
Gest oporu, sprzeciwu, przedstawiony zostaje jako czysta roz
rywka. Propaganda i strategia marketingowa terrordromu nie 
pozostawiają wątpliwości: przemoc, która wybuchła w mie
ście, była „just for fun". vV ten sposób władza poradziła sobie 
z zagrażającą jej pozaprawną przemocą. 

W spektaklu terrordromu konsekwencje wydarze11 prze
stały być odczuwane jako realne, choć same wydarzenia ja
wi <} się jako wiarygodne i autentyczne. Służy temu konwencja 
relacji telewizyjnej, kojarzona przez odbiorców z „rzeczy
wistymi" wydarzeniami. Podobnie jak w przypadku obozu 
to „nagie życie" (nuda vita) bezpośrednio poddane zostaje 
władzy. Przedmiotem polityki przestają być podmioty życia 
zindywidualizowanego pod względem stylu, obywatele, a staje 
się samo biologiczne życie. To ono podlega władzy. Każdy 
w każdej chwili może stracić życie, a zabójca pozostanie bez
karny na mocy prawa, które wyłączyło spod prawa określone 
terytorium. Rozrywka polegająca na z~bijaniu, niszczeniu 
biologicznego życia pozostaje bezkarna. Zarazem pomaga 
zrealizować konkretny projekt społeczno-polityczny. 

Media dają do ręki doskonały instrument sprawowania 
władzy nad „nagim życiem": ukrywanie konsekwencji reali
zowanych projektów politycznych za zasłoną fikcji. Dekon
strukcja technik, dzięki którym to czynią, pozwala stawić 
opór współczesnym formom biopolityki. W teatrze istnieje 
możliwość ujawnienia owych konsekwencji na ciele aktora. 
Teatr z jednej strony potraktować można jako analogię biopo
litycznej przestrzeni, w której eksperymentuje się na „nagi1 
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życiu" aktora (a nie tylko, czy nie przede wszystkim, na tym, 
co stanowi o indywidualnym stylu jego życia), z drugiej zaś 
- jako przestrzeń obnażania biopolitycznej władzy. 

Bartosz Frąckowiak 



T 
f- Stan wyjątkowy ...,, 

~ 

W roku 1922 Carl c chmitt nap isał jede n ze swoich najważ

niej szych artykułów Teologia polityczna. Jego pierwsze słowa 

stały się dzi iaj rodzajem zaklęcia, w k.ól któ r go krąż<} kry
tyczne debaty na temat teorii poli ty znej: „Ten, kto de yduje 
o stanie wyjątkowym, jest suwerenny''. 

Połącze nie pojęcia suwerenności ze stanem wyjątkowym 

wydaje ię dość logiczne. Pyta n ie o suwerenno · jest bo
wiem kwestią tego, kto j t os tateczną in stancj ą decydu · ącą 
o poli tycznym obliczu w pól noty. Zdaniem S-hmitta nie jest 
nim ten, kto wype ł nia swoje zapic ane w prawie obowiązki 

i sprawuje władzę zgodnie z jej konstytucyjnym podziałem, 
lecz ten, kto bierze do ręki ster w momencie, w kl rym nor
malne działanie prawa nie wystar za. Stan i,vyjątkowy j 
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momentem, w którym aby bronić państwa przed niebezpie
czeństwem zachwiania jego porządku, trzeba uciec się do 
zawieszenia owego porządku i oddania całej władzy w ręce 
suwe rena. Wówczas nie obowi<}zują już regu ły życia codzien
nego, regulowanego konkretnymi przepisami i ustawam i, lecz 
decyzja s pra\\'lljącego władzę. 

Suwerenem jest więc ten - stwierdza Schmitt - „kto de
cyduje zarówno o tym, czy wys tąpi ła sytuacja wyj<}tkowa, jak 
i metodach jej przezwyciężenia. Stoi ponad normalnie obo
wiązującym porządki m prawnym, a jednocześn ie jest z nim 
związany, ponieważ do niego należy decyzja, czy konstytucja 
może zostać in toto zawieszona' '. Fundamentem porządku 
prawnego, jego ostatecznym gwaran tem okazuje się jego ne
gatyw. Prawda na temat prawa ujawniona zostaje wówczas, 
gdy w im ię jego obrony zawieszo ne zost aj e jego obowiązy 
wanie. A ujmują rze z odrobinę inaczej - gdy utn yma ne 
zo taje jego obowiązywani , tyle tylko że nie ma ono żadnej 
konkretnej t reści, gdyż całość przep isów regulujących życ i ~ 
została za tąpio na suwerenn<) de yzj<) władcy. Taka definicja 
suwerennoś i pokazuje, ż prawo opi ra się na czym , o do 
niego bezpośrednio nie należy. Jego gwarantem je ' t coś, co 
znajduje się ponad - lu b poza - prawem. 

W pismach Schmitta widać nie tylko tę paradoksalrn1 na
turę porządku politycznego, ale ta kże przypuszczenie o jego 
arbitralnoś i. Skoro uweren nie tylk zyskuje pełnię wła 
dzy w czasie tanu wyją tkowego, lecz również sam decyduje 
o tym, „czy panująca sytua ja jest rz zywi cie normalna", 
pojawia się zasadnicza wątpliwość: zy s tan wyjątkow)' nie 

·jest momentem najbardziej sprzyjającym interesom wład
. ów? zy ich największ)'m dążeniem nie jest wprowadzeni 
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za wszelką cenę extremus necessitatis casus (stanu najwyższej 
konieczności)? 

* 
Bardziej lub mniej skrytą polemikę ze Schmittem prowa

dz ił w wielu tekstach Walter Benjamin. Tropy tej niezgody 
na nowoczesną wersję suwerenno ci odnaleźć można w jego 
ostatnich artykułach pisan)'ch już w trakcie ucieczki przed na
zistowską nagonk<}. jak i w tych, które uj rzały światło dzienne, 
zanim III Rzesza stała się faktem, choć młody jeszcze Benja
min już czur na sobie brzemię wład zy prawa nad życiem. 

W napisanej w roku 1921 (w\ ieku dwudziestu dziewię 

ciu lat!) Zur Kritik der Gcwalt Benjamin wyprzedz ił te orię 

Schmitta i przeprowadzi( wnikliwą analizę przemoc)' zawartej 
we wtadz)' prawa. O ile z tekstu Schmitta można byt v, 1esc 
niepokojące przypuszczenia co do rzeczywistej struktu ry\ ła
dq suwerena, o tyle dla Benjamina jest całkow icie jasne, że 
moc prawa w każd)'m przypadku opiera się na przemocy. N ie 
t)'lko dlatego, że jego ostateczne egzekwowanie moż odby
wać się przy uż)'ciu bezpośredniego przymusu . Chodzi raczej 
o to, że prawo z całą stanowczością tłum,i w zelkie próby zdy
stansowan ia się od niego. Mo prawa nie tkwi w nim samym, 
nie tkwi w zastygłej literze jego przepisów i rozporz ądzeń, ale 
w pozaprawnej przemoc)', bezpoś redniej sile, któ rą można 

zmobilizować do jego obron)'. Obowiązywanie prawa polega 
więc , ściśl e rzecz biorąc, na tym, że dciska ono swoje pięt
no na Ż)'C iu podlegaj<1cych mu ludzi bez konkretnej sank
cji i nawet wtedy, gdy nie są oni w konflikcie z p rządkiem 

prawn)'m. 
Aby ukazać tę bezwzględną władzę prawa nad życiem , 

Benjamin odworuje się do rozróżni nia między środkam 
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i celami prawa. „Pewnego rodzaju niepoślednią funkcję prze
mocy, która tutaj wchodzi w grę, można odnaleźć ju ż w co
dziennym doświadczeniu ż ciowym. G niew, na przykład, 
doprowadza człowieka do wybuchów przemocy, która najjaw
niej nie jest środkiem służ<)cym j ak i emuś wytyczonemu sobie 
celowi. ie j st ona środkiem, tylko manifestacj ą. [ „ .] ie 
je t środkiem do celów, w niewielkiej m ierze przejawem wol i, 
a przede wszy: tkim rn an ifesta cj~} samego istnienia tej prze
mo y''. Czemu więc sluży moc prawa? dpowiedź Benjami 
na 111e pozost wia wątpliwości: sam mu prawu. Przemoc nie 
jest środkiem do cel w innych n i ż podtrzym) van ie władzy. 
Jest zatem cel m samym d la iebi - przemocą u twierd zającą 
moc prawa. Prz moc jest zatem czym ', co ustanawia prawo, 
a j dnocze ' nie utrzymuj jeg moc. „ ta nowi en ie prawa jest 
ustan~wianiem wladzy panuj ącej i o tyle aktem bez po' red niej 
manitestacji prz mocy' '. 

ajlepiej ową „ manifes tacj ę" ujrzeć wted y, gdy marny 
do czynienia z oporem wo be władzy prawa. Sprzeciwem 
wobec jego kszt a łtu i domaganiem s i ę zmian. Temat stra jku 
jest z resztą kolcjnyn lynn m W<) lkiem tekstu Benjami.na. 
Problem jest prosty, choć jedno ześnie dr, ma tyczny: jak moż
'.1a sprzeciwiać s i ę przemocy prawa, n ie · tając s i ę natychmiast 
JeJ o fiarą? Jak podj ąć próbę krytyki prLemocy, nie będąc na
tychmiast włączonym w dzia łanie maszyny ustanawiającej 
1 pod trzymującej władzę prawa? Nowoczesny chara kter prawa 
- tu Benjamin jest zgod ny ze ch rn itt ·m - poi ga na jego 
względnej elastyczn ' ci oraz na ty m, że w sytuacji kryzysu 
jego władza n iepomiern i wzra ta, a nie mal je. W związku 

· z tym trajk może być nie tyle oporem wobec prawa, ile pre
t~kstem do wprowadzenia stanu wyjątkowego i mani fes tacji 

.)lim wy;111Kuwy 

pozaprawnego fundamentu porządku - bezpośredniej władzy 

nad życiem . 

W póżnych tekstach Benjamina problem staje się jeszcze 
ostrzejszy. W pisanym w ostatnich miesiącach życia artykule 
O pojęciu historii stwierdza on: „Tradycja uciskanych poucza 
nas o tym, że «stan wyjątkOW}'», w którym żyjemy, jest regu
łą. Musimy dorobić się takiego pojęcia historii, które temu 
odpowiada. Wtedy naszym zdaniem będzie wprowadzenie 
rzeczywistego stanu wyjątkowego''. Stan wyjątkowy, który dla 
Schmitta był momentem odsłonienia prawdziwej „nieogra
niczonej władzy" suwerena, stał się dziś podstawową formą 
rządów. Ich regularnym trybem działania . Jak zatem można 
prowadzić strajk w sytuacji, gdy różnica między regułą i wy
jątkiem została zatarta, a władza działa na co dzień w myśl 
zaleceń stanu najwyższej konieczności? 

Odpowiedzią sugerowaną przez Benjamina jest przejęta 
od Georges'a Sorela idea „proletariackiego strajku general
nego''. Nie jest to działanie prowadzone w imię zgłaszanych 
do władzy postulatów zmian. Nie jest to tymczasowe wstrzy
manie pracy po to, aby podjąć ją w ulepszonych warunkach. 
Drobne korekty nie wpływają bowiem w jakikolwiek sposób 
na strukturę samej władzy, a nawet ją umacniają. Utrwalają 
podległość. Strajk generalny, o jakim śnił Benjamin, byłby 
więc strajkiem pustym i pozbawionym treści, czystym środ
kiem oporu skierowanym przeciw przemocy, która także jest · 
środkiem dla samej siebie. Byłby to strajk bez postulatów, 
manifestów, warunków, negocjacji. Manifestacja niezgody na 
władzę prawa pozbawioną treści i opierającą się na pozapraw
nej przemocy. 



W roku t995 włoski filozof io rgio Agamben opubliko
wał swą naj b rdziej dotąd znaną i najszerzej dyskutowaną 
książkę Homo Sacer. Il patere sovrano e la nuda vita (Homo 
Sacer. Suw renna władza i nagie życie). Zawarł w niej t zy, 
których niewątpliwym punktem wyjścia są re ł1e je Benja
mina o przemocy prawa. 

Stan wyjątkow y s tał s ię s trukt u rą 1 ż ą c ą u podstaw 
współczesnych rządów. Co to właściw i e oznacza? Agam 
ben przekonuje, że wład za ma dz iś charakter parad k ·al ny 
i dzięki temu paradoksowi utwierdza swoją mo . en p d
stawowy paradoks, w którym łychać echa zarówno Schmit
ta, jak i Benjamina, p<)lega na tym, że władza suwe renna jest 
jednocześn ie wewną t rz i na zewnątrz prawa. Sprawuj rzą ly 
i egzekwuje prawo, będąc zarazem z niego wyłączo na. le 
w tym paradoksie kryje · ię jeszcze poważnj j za tre ć . Pam ię

tajmy, że stan wyj ątkowy był momentem zawieszenia prawa 
w jego normalnym k z t ałcie i oddan ia pełnej i nieograniczo
nej władzy w ręce suwerena. Ja kreślić status ludzi podle
gających takiemu zabiegowi? Jak wygląda ich życie w ciągłym 
stanie wyjątkowym? 

Drugi paradoks współczesnej władzy - stwierdza Agam
ben - jest następujący: produkuje ona podmioty, które zo
stają "'')'jęte spod prawa (ponieważ stan wyjątkowy zawiesza 
prawo) i właśnie jako takie utrzymywane są w jego władaniu. 
Gdy obowiązuje permanentny, a zarazem nigdy nieogłoszo
ny stan wyjątkowy, ludzie są wyjęci spod prawa, wykluczeni 
z niego, a jednocześnie podlegają władzy. Ich ekskluzja jest 

'.sposobem na stworzenie relacji między nimi a prawem. Co 
.l~~cej, jeśli suweren ma w czasie stanu wyjątkowego władzę 

Stan ivyjqtkowy 

absolutną i niekontrolowaną, nieograniczoną prawnymi prze
pisam i, człowiek wykluczony z prawa tym bardziej ~u pod 
lega. Władza skupiona na nim jest tym razem bezposredma. 
Nad czym w istocie sprawowana jest władza permanentnego 

stanu wyjątkowego, w jakjm żyjemy? . . . 
Starożytni ,recy rozróżniali dwa poziomy życia. Zycie 

czvsto biologiczne, związane z przetrwaniem (zoe), oraz for
m~ 7.ycia związaną z różnymi przyjmowanymi b wiązkami, 
działaniami i funkcjami społecznymi (bios). Pierwsze było 
kwestią domowych zabiegó\ i troskj o przetrw~n ie, dru_gie 
zaś domeną przestrzen i publicznej , życiem w sterze polity
ki. Współczesna władza za iera różnicę między zoe i bios, 
produkując coś, co Agamb n nazywa „nagim życiem" (nuda 
vita). Władzy stanu wyjątkowego, który sta ł się regułą, me 
podlegamy ju ż jak podmioty indywidualnych i zróżn'.cowa
nych wyborów i stylów funkcjonowania w sp:te zenstwie, 
lecz jako nosiciele nagiego życia. Dlatego wspoł:zesną poli
tykę Agamben nazywa, tym razem za Michelem Foucaultem, 
biopolityką. Jej przedmiotem jest biologiczne życie jednc:
stek, a nie styl ich życia jako obywateli. Homo sacer to włas
nie współczesny obiekt prawa, człowiek wyk\uczon~ z prawa 
i zarazem mu podlegający. Ktoś, kogo wedle rzymskie) regu~y 
„nie można złożyć w ofierze, ale ten, kto go zabije, nie będzie 
skazany za ludobójstwo". 

Skrajnym przykładem biopolitycznej władzy jest dla wio~ 
skiego filozofa obóz koncentracyjny. To tam wyj~tek w pełni 
stał się regułą, a władza sprawowana była bezposre~mo na~ 
nagim życiem uwięzionych. Ludzie żyjący w _obozie tracili 
jakąkolwiek zewnętrzni) przynależność, stawali się_ po prostu 
anonimowymi numerami. Nie byli konkretnymi osobam 
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w konkretnym miejscu, lecz anonimowymi egzemplarzami 
życia zamieszkującymi przestrzei'1 wyłączoną ze świata . Obo
zowy „muzułmanin" - tak nazywano szczególną grupę więź
niów, całkowicie oszołomionych i pozbawionych kontaktu na
wet ze straszną rzeczywistością obozu - jest zaś drastycznym 
i wyrazistym przykładem homo sacer, nagiego życia poddane
go nieograniczonej władzy. Na tym przykładzie widać też, że 
„nagie życie" nie jest prostą redukcją bios do zoe, formy życia 
do życia biologicznego. Trudno bowiem dostrzec w „muzuł
maninie" ślady jakichkolwiek nawet zwierzęcych popędów, 
choćby instynktu przetrwania. Agambenowska nuda vita 

. jest rodzajem sfery merozróżnialności między życiem czy
sto biologicznym i formą życia wypełnionego treścią . Życie 
społeczne i biologiczne stały się jednym. Obywatel i czysty 
obiekt przetrwania są nierozróżnialni - oto prawdziwy triumf 
biopolitycznej władzy. 

Przykłady, które daje Agamben, nie kończą się jednak na 
. obozie koncentracyjnym. Wówczas moglibyśmy zaliczyć jego 
teorię do przeszłości. Stałaby się straszną przestrogą z historii, 
czymś, co nigdy nie może się powtórzyć. Tymczasem w jego 
oczach obóz koncentracyjny nie jest przykładem minione
go etapu nowoczesnej polityki, ale jej wciąż aktualnym pa
radygmatem. „Obóz jest ukrytą matrycą polityki, w której 
wciąż żyjemy" - pisze w zakot'!czeniu swojej książki. Każe 
nam jednocześnie przyjrzeć się innym przykładom życia, 
w którym biologia i polityka, fakt i prawo stały się jednym. 
Czy nie pamiętamy już prawdziwej politycznej batalii wokół 
lóżka nieprzytomnej, podtrzymywanej przy życiu za pomocą 

·.·aparatury Terri Schiavo? Czy nie słuchamy codziennie zapew
. ·en, że przedsięwzięto jakieś „nadzwyczajne środki" w imię 
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bezpieczeństwa naszego życia? Czy nie oddajemy swojej wol
ności w drobnych dawkach w zamian za gwarancję przetrwa
nia? Co tak naprawdę interesuje inżynierów społeczeństwa 
zatroskanych globalnymi skutkami - ekonomicznymi, poli
tycznymi, kulturalnymi - demograficznego niżu? 

Agamben nie stara się w żaden sposób osłabiać szoku 
wywołanego tymi skojarzeniami. Można oczywiście powie
dzieć , że teza, iż wszyscy w pewnym sensie żyjemy w obozie 
koncentracyjnym, jest mocno przesadzona. Ale czy przesada 
i prowokacja nie są ostatnią możliwością prawdziwego strajku 
przeciw władzy, która jest tak wyrafinowana i paradoksalna, 
że nie daje się już odróżnić od naszego życia? Przecież w sta
nie wyjątkowym, który stał się regułą, chodzi właśnie o to, 
abyśmy w oferowanym nam codziennie spektaklu codzien
ności rozpoznawali siebie bez reszty i uznawali, że wiedziemy 
całkiem normalne życie . Uznali wreszcie wyjątek za naszą 
powszednią rutynę? 



/,-~ 
Teatr Okrutny 

Jeśli rytuał jest źródłem teatru, to tr ścią pierwszego spek
taklu była ofiara. Nie opisywana, ale kładana. O fiary nie skła 

dano byle jak. Stosowano się do przep}sów. lie każdy umiał 
składać ofiarę. Trzeba było wtajemniczenia. Należało się tego 
uczyć. a leżało próbować, jak w teatrze. Mistrz ceremonii 
był arcy-aktorem, ofiara też grała przypisaną jej rolę . Koó, 
kozioł czy baranek - nieświadomie , chyba że przypisywano 
im cechy ludzkie bądź boski . Ale człowiek też bywał skła
dany w ofierze - przez pradawnych Indusów, przez Azteków 
i Majów, dzi~ zda rzają się jeszcze takie ofiary na zarnym 
Lądzie . Rytuał ofiarny w cztery oczy nie miał sensu. Potrzebni 
byli świadkowie, widzowie, współuczestnicy ceremonii rytu
alnej. Potrz bna była scena - ołtarz ofiarny. Potrzebne by 
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kostiumy - rytualne stroje ubierane na tę specjalną okazję. 
Potrzebne były rekwizyty, z najważniejszym z nich - narzę

dziem śmierci. Konieczna była scenografia, bywało, że i kur
tyna. Ofiara składana z życia miała zawsze jednoznaczny cel. 
Przebłagać, wybłagać, wyprosić, czyli zmienić coś za sprawą 
·mierci ofiary. Przedstawienia te „grano" okazjonalnie, zgod
nie z pewnym kalendarzem repertuarowym. Arcy-aktor, czyli 
arcykapłan, grał. Ofiara nie grała, lecz przeżywała. W sensie 
dosłownym i biologicznym. Przeżywała życie, czyli kończyła 
je na oczach widzów. 

Z czasem rytuał przeszedł transformację - od dosłow

ności do umowności. Zamiast zabijać kozła, wypędzano go 
na pustynię (gdzie zapewne zdechł z powodu sł011ca, głodu 
i pragnienia). Ale już nie nurzano się w jego krwi. 

Repertuar rytualny poszerzał się . bok śmierci tematem 
obrzędu mogło być na przykład życie, czyli początki jego, 
znowu inicjowane dosłownie, w orgiach. 

Długa droga: od rytuału religijnego. przez teatr świątynny, 
do teatru telewizji. Równolegle do niej biegła droga przemian 
środków komunikacji, czyli recenzji. Najpierw opowiadano 
o ceremonii, później próbowano o niej pisywać, wreszcie 
środki przekazu same stały się przekazem. 

Harold Dwight Laswell w latach czte rdziestych ubiegłego 
stulecia próbował badać przekaz, pytając: kto mówi, co mówi, 
w jaki sposób, do kogo, z jakim skutkiem i w jakim celu. Od
powiedzi na pytania Laswella pozwalają ustalić, czy przekaz 
jest skuteczny. Ten socjolog komunikacji badał z powodów 

. lltylitarnych, a także taktycznych i strategicznych, charakter 
.r eakcji odbiorcy na propagandę polityczną po przystąpieniu 
·~SA ~o II wojny światowej . Nie bez przyczyny, nawiasem 
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mówiąc, używa się w odniesieniu do wojny terminologii ze 
słownika krytyki artystycznej: sztuka wojenna, teatr operacji 
wojennych (europejski, południowoazjatycki), teatr działań 
jądrowych etc. Pytania Laswella dają też odpowiedź, która jest 
opisem spektaklu. Spróbujmy w tym kontekście usytuować 
terroryzm jako rytuał ofiarny oraz przekaz. Poprzez swoje 
formy militarne terroryzm przybliża się do teatru, a Laswell 
ze swymi pytaniami pozwala go badać, podobnie jak bada 
przekaz medialny czy spektakl . 

W definicji terroryzmu zwraca się uwagę na nieskutecz
ność oraz instrumentalny charakter zjawiska. Jest to niesku
teczne manipulowanie cudzym lęk.iem w celach politycznych. 
Brakuje innej jego cechy - widowiskowości . Pochodzący 

z \Nrocławia znawca problemu, autor podstawowych książek 
o terroryzmie współczesnym Walter Laqueur mówi, że akt 
terroryzmu jest niczym, a propaganda aktu jest wszystkim. Je
śli wobec tego do aktu terroryzmu odniesiemy kwestionariusz 
Laswella, to siedZ<}C w fotelu przed telewizorem 11 września 

2001 roku i obserwując wydarzenia na Manhattanie, będzie
my mogli - jak krytyk teatralny - bez trudu powiedzieć, kto 
to zrobił, co zrobił, w jaki sposób, dlaczego. z jakich przyczyn, 
kogo zaatakował bezpośrednio, a kogo uderzył przekazem, 
z jakim skutkiem i w jakim celu. Bo akt terroryzmu nadaje 
i przekazuje komunikat. 

Czym jest sam akt? Jest przedstawieniem. Jest albo te
atrem, jeśli obserwujemy akt czy uczestniczymy w nim bez
pośrednio, albo jest filmem, jeżeli oglądamy wydarzenia za 
pośrednictwem środków elektronicznych. W każdym przy
padku boimy się, bo tak działa na nas przekaz terrorystów. 
Będąc w teatrze, wiemy, że coś n a m bezpośrednio groził 
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i grozi. Będąc w ki nie, wiemy, że to coś grozi nie nam, lecz 
komuś innemu. Widzami w pierwszym p rzypad ku jesteśmy 
przypadkowo. ie kupujemy biletu na spektakl, chyba że jest 
to bilet lotniczy na samolot, który zo tanie porwany. Odbiorcą 

przekazu filmowego lub telewizyjnego możemy już natomiast 
być z wyrachowania. Oglądamy, bo ktoś nam powiedział, że 

warto. 
Bardzo niewielu widzów akceptuje zaczepianie publicz

nośc i ze sceny. Teatr okruci 1'1stwa Antoine'a Artauda nie 
p rzekona źle nastawionych do za zepiania ani powagą naZ\.\'}'. 
ani sławą autora tej teorii. Widz nie lubi tym bardziej teatru 
terrorystycznego, w którym leje się prawdziwa krew i ściele 
się prawdziwy trup. Amator mi takich widowisk są dewian i, 
którzy chodzą na wal ki kogutów, psów i byk6w, a w staro 
żytnym Rzymie chodzil i na zmagania gladiatoró z lwami. 
Prawdziwa przemoc w prawdziwym teatrze nie realizuje wi
dza. Nie realizuje też jako gwałl ni reżysera, ani aktora. Wy
jątkiem może być tylko samo -gwałt , o którym jedna z aktorek 
współczesnego teatru powiedziała, że hętnie podda mu się 
na cenie, jeśli otrzyma dobry scenar iusz. 1ielibyśmy jednak 
wtedy do czynienia z teat rem nie terrory ty znym, a k hi
bicjonistycznym, który - nawi asem mówiąc - też znajduje 
swoich fa nów. 

Na słyn nym Festiwal u Teatru 1łodego w Nancy poka
zywano przed laty sp klaki teatru RA z Anglij, w którym 
aktorzy ubran i 'edynie w opa k i na oczach wymachiwali na 
ślepo kijami, okładając nimi nawzaj m nagie cia ł a partne
rów scenicznych. Krzyki bitych były przy tym autentyczne, 

· ,podobnie jak krew tryskaj ąca na sku tek razów. Część wi
dzów, nie mogąc tego znieść , wyszła ze spektaklu, ponieważ 
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nic więcej się nie działo. Co miało wtedy znaczyć przesłanie 
RAT? Być może była to opowieść o ciosach wymierzany h na 
ślepo przez Irlandzką Armię Republikańską (IRA) w Belfaśc ie 
i Londynie? 

Żeby zaspokoić zapotrzebowanie na przemoc, komercja 
posługuje się thrillerem. Nie ma go \V teatrze, pełno go na
tomiast w kini . Strachu w teatrze nie rn ż na przedstawić 
real istyczn ie, a udawany strach jest śmieszny. (Konstanty Pu
zyna pisał o meksykań skim teatrze: „W Campesino śmieszy 
śm ierć".) Realizowanie spektaklu, podczas którego widz si ę 
boi, wymaga, aby najpierw bal ię aktor. Takiego „prawdziwe
go" teatru poza spektakularnym aktem terroryzmu, w kt rym 
- nawiasem mówiąc - aktor s ię niczego nie boi , nie da się 
zrealizować. Wracamy do korzeni. Jest scena, na niej ofiara, 
obok ofiarnik i jest dusza, która za chwilę uniesie się do nieba. 
W r pertuarze mamy sztuki z modnego dziś nurtu „Dżihad''. 
Jeszcze niedawno panowała moda na „ alkę narodowo-wy
zwole11czą". J szcze wcześniej była to „Rewolucja''. 

Kto mówi? Nie jest to pytan ie rzucone do słuch wki. Mówi 
dziś fundamentalista religijny. \i cześ niej mó ił fun da men 
ta lista ideolog iczny. Co mówi? Że będziemy żyl i według 
literalnie rozumianych wskazail Pisma Świętego (Knranu, 
Marksa, Mao, Giapa, Guevary). Do kogo mówi? Do widza. 
Z jakim skutki em ? Z żadnym. B terroryzm jest nieskuteczny. 
A teatr? Czy teatr może być skuteczny? Oto jest pytan ie. 

Krzysztof Mroziewicz 



Terroryzm I rozrywkowy j 

Terroryzm to teatr, w którym wszyscy jesteśmy nie tylko 
widzami, ale także aktorami. Dla zamachowców każdy z nas 
to zarówno cel, jak i wspólnik. Bez nas, bez naszego zaintere
sowania, strachu, ale także ciekawości i niezdrowej fascynacji, 
zamachy bombowe nie miałyby sensu, nie byłyby skuteczne. 
Nie chodzi tylko o spowodowanie zniszczerl., ale o uczynienie 
z tego globalnego show. Bez publiczności nie ma widowiska. 
Nie łudźmy się jednak - nigdy nie siedzimy wyłącznie na wi
downi, zawsze uczestniczymy. 
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Mamy się przejąć z agrożeniem, opowiedzieć o tym 
znajomym, podyskutować w prac y. A przede wszystkim 
- zaprot stować w manife ta j i lub chociaż wyrazić nasze 
zaniepokojenie w ank iecie ośrodka badania opinii publicz
nej. Boi my si ę, więc chcemy wyrazić nasz strach, najle piej 
wspólnie, z innymi. Wtedy czujemy się raźniej , pewniej, bo 
nie jesteśmy sami w n iepewności . . asz l k i potrzeba jego 
zbiorowego wyrażenia t sukces te rrorysty. mierć anoni mo
wych i przypadkowych ofiar nie jest cel m, tylko środk iem . To 
my jesteśmy najważniej szym celem. Mamy się bać i mamy wy
rażać ten strach. Na ze emocje muszą dotrzeć do polityków, 
którzy w trosce o wskaźn iki poparcia zrobią wszystko, by nas 
uspokoi ć, zapewnić nam ułudę bezpieczeństwa. Zadeklarują 
zdecydowaną walkę z bandytami, ale równo ześnie postarają 
się ich nie drażnić więcej, nie prowokować. Niech wy adza 
j ą gdzie indziej i kogo innego. A przynaj mniej niech nie ro 
bią tego przed najbliższym i wy borami, bo marsze protestu 

. źle wpływają na wskaźniki poparcia. Dzi więtnastowieczny 

t rroryzm miał za traszyć eli tę, w czasach demokracji w ten 
sposób wpływa się na masy. 

Wszystkich nas rażą wybuchy w Bagdadzie, Biesłanie, Ma
drycie, Nowym Jorku. Zasięg metalowych odłamków mie
rzony jest w metrach, strach '"Ywoływany eksplozj<} nie zna 
granic. ·wzmacniaczem eksplozji są masowe media. Bez tele
wizji, radia, prasy, a ostatnio także Internetu o aktach terroru 
wiedzieliby tylko naoczni świadkowie i rodziny ofiar. Fala 
uderzeniowa roznosi się poprzez eter i papier. Dziennikarze 

. relacjonujący krwawe wydarzenia pomagają ich sprawcom 
'~siągnąć właściwy cel - dotrzeć z przerażającym przekazem 

. każdego i wszędzie. 

'/erroryzm rozrywko wy 

Terroryzm to n ie wymys ł Bin Ladena. To zjawisko nie 
jest domeną islam kich ekst remistów. W krajach zachodniej 
demokra ji już w ześniej i czę' ciej wybuchały bomby. Lewi
cowa pai-tyzant ka miejska lat ~iedemdziesiątych ubiegłego 
wieku była może mniej krwawa, ale bardziej wszechobe na. 
Francuzi miel i ction Directe, Niemcy RAF i grupę Baader
-Meinhof, Włosi - Czerw ne Brygady, Japonia - Japoń ką 
Armię Czerwoną. tedy \-vy l atywały w powietrze puste biu
rowce i gin ęli pojedynczy ludzie, dziś ofiar musi być więcej, 
by przekaz stał się media ln ie nośny. W cza ach sztucznej kr wi 
lej<}Cej się strumieniami z ekranów ki nowych i coraz bardziej 
szokujących reali ty show zamachowiec r walizuje o uwagę 
widza z dostawcami rozrywki. Gra na tych samych za adach 
- musi stw rzyć widowisko bardziej atrakcyjne, poru zaj ące, 
zokujące. Rywali zuje z fik y" nymi przekazami, z v,rynikami 

pracy fachowców od efektów specjalnych, musi więc stworzyć 
fak ty bardziej wstrząsające niż zmyślenia. 

Dzisiejszy terroryzm nie byłby możli'"Y bez demokracj i 
i masowych mediów. Nie pojawił się wczoraj i nie znik n.i ju
tro. Stanowi zbyt ważne narzędzie w grze o władzę i wpł}T\"Y: 
tani, prosty i bardzo medialny. I skuteczny. Nie ma równie 
ef ktywnego i niedrogiego sposobu dotarcia z przekazem do 
masowego odbiorcy. Wystarczy stworzyć. kilku fanatyków 
i w nagrodę otrzymuje się naj lepszy czas antenowy za dar
mo. Nowojorskie Wieże w kłębach dymu stały się ikoną XXI 
wieku. 

mierć dobrze się sprzedaje. Pierwszą wojną medial 
ną był Wietnam. Wtedy też okazało się, że zdjęcie prasowe 
z linii frontu jest potężniejsZ<} bronią niż automat Kałasz 
nikowa, choć uderza wyłącznie w państwa demokratyczne 



Terroryzm rozrywkowy 

Autorytarne reżimy, kraje komunistyczne i dyktatury są od
porne na obrazy pokazujące zwłoki żołnierzy i ofiary wśród 
ludności cywilnej. Ta sama zasada obowiązuje dziś w odnie
sien,iu do wszelkiego typu ekstremizmów, chcących zwrócić 
na siebie uwagę za pomocą brutalności. 

Skończył się czas lewicowych partyzantek w Europie, 
przeminie i islamski radykalizm. Pojawi się kolejna ideologia 
usprawiedliwiająca sianie zniszczenia. Być. może jej wyznawcy 
będą stosowali prymitywne materiały wybuchowe, ale z pew
nością wykorzystają najnowsze technologie przekazu. 

Terroryzm to dziś medialny biznes. Masowa śmierć to 
spektakl. Bawimy się więc strachem, okropnością i unice
stwieniem, siedząc na widowni, gdzie wydaje nam się, że 
jesteśmy bezpieczni. Gdzie chcielibyśmy być bezpieczni. Na
\vet świadomość, że granica między nami a sceną jest płynna 
i w każdej chwili możemy stać się aktorem w krwawym spek
taklu, nie zmniejsza fascynacji przemocą. 

Wszyscy płacimy za bilet na to widowisko, nawet jeśli 
w cenę wliczone jest przejście z roli widza w aktora. 

Piotr Dębek 
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Czekając na barbarzyńcó! 
[1Y 

Tegoroczny laureat literackiej nagrody Nobla, turecki pi
sarz Orhan Pamuk, stwierdził gdzieś, że przyznanie mu tej 
zaszczytnej nagrody stanowi uznanie dla jego publicznie wy
rażanej dezaprobaty wobec poglądu o istnieniu „zderzenia 
cywilizacji". W rozmowie z przedstawicielami Komitetu No
blowskiego powiedział: „Idea Wschodu i Zachodu oraz ich 
zderzenia jest jedną z najbardziej niebezpiecznych, jakie po
jawiły się w ostatnich latach". Nie znam argumentacji Pamuka, 
ale jego pogląd podzielam. Odkąd ideę „zderzenia cywilizacji" 
wprowadził do publicznego obiegu swoją powszechnie znaną 
książką Samuel Huntington, stała się ona swego rodzaju kliszą 
poznawczą, za pomocą której człowiek Zachodu orientuje się 
we współczesnym świecie. To, co było dotąd niezrozumiałe, 

nagle w blasku światła tej nowej idei staje się czytelne. 



Czekając na barbarzyńców 

Wojna w Iraku, proszę bardzo, jest wyrazem i zarazem 
dowodem na nieuchronny konflikt między oświeconą cywi
lizacją Zachodu i zapóźnioną, mroczną cywilizacją Wscho
du. Każda akcja terrorystyczna bojowników Al-Kaidy, każde 
barbarzyńskie uśmiercenie jakiegoś nieszczęsnego zakładnika 

wywołują ukryte uśmiechy chorobliwego samozadowolenia 
ze słusznie dokonanej interpretacji: to wszystko z powodu 
odmienności kuhur i tradycji! A głoszone to jest w momen 
cie dziejowym, kiedy różnice kulturowe zmalały jak nigdy, 
sposoby życia w skali światowej zaś jak nigdy się do siebie 
upodobniły. Przeniesione do nieczyteln j abstrakcji pojęcia 
kultury Zachodu i Wschodu wydają się niezmienne i czys
te w swojej odmienności . Mamy więc do czynienia z jakimś 
vvyidealizowanym obrazem pewnych spoistych, „czystych", 
nieprzystających do siebie kultur. 

Zachodnia kultura nie jest czystej krwi potomkiem grec
kiego rozumu i chrześcijaóskiej miłości, jak próbuje nam się 
wmawiać. W jej obrębie odnajdziemy i uczonego racjonalistę, 
i religijnego fundamentalistę, który teorię Charlesa Darwina 
nazywa niebezpieczną bajką i protestuje przeciwko przeszcze
pom ludzkich organów. 

Kto uważa, że kultura Wschodu charakteryzuje się jed
norodnością. jest albo niedoinformowany, albo też doko
nuje wyparcia tej wiedzy i zadowala się poręczną formulą 
Huntingtona. Nie chcemy przyjąć, że chiliastyczna przemoc 
radykalnego islamu nie jest produktem zderzenia wartości 
kulturowych. Jak pisze angielski filozof John Gray: „Dwu
dziestowieczne eksperymenty rewolucyjnego terroru nie były 
atakami na Zachód. Wyrażały one ambicje, które kryły się 

" fylko w kulturze zachodniej". 

Czekając na barbarzy1lców 

W idei „zderzenia cywilizacji" sformułowana została - co
raz mniej prawdziwa - dość banalna i znana skądinąd myśl, 
że samo istnienie obcej kultury jest prowokacją, stanowi bo
wiem dementi naszego przeświadczenia, iż wyznawane przez 
nas wartości są oczywiste i bezwzględnie wiążące. Lecz czy 
może to być wystarczająca przyczyna prowadząca do czoło
wego „zderzenia cywilizacji"? Czy „wojna kultur" oznacza 
koniec znanej od zawsze „kultury wojny·: rozumianej jako 
„przedłużenie polityki innymi środkami" i pocz<1tek „wojny 
cywilizacji"? Wydaje się, że nie. 

Po pierwsze, znamy konflikty, w których strony odnoszą 
się do wspólnej przestrzeni kulturowej, na przykład wojny do
mowe. Po drugie, dysonans poznawczy, jaki powoduje fakt, że 
obce wartości relatywizują nasze, przekształca się w poczucie 
egzystencjalnego zagrożenia i w uczucie wrogości, dopiero 
gdy jakaś kulturowa wspólnota rozpozna w takiej relatywiza
cji symboliczny akt, mający doprowadzić prędzej czy później 
do rzeczywistych działań przeciwko bardziej namacalnym 
dobrom. Żadna wspólnota nie żyje tylko wartościami i żadna 
nie chciałaby poświęcać życia swoich członków w imię war
tości, bez konkretnego egzystencjalnego odniesienia. Byłoby 
czymś nierozsądnym twierdzić, że Japończycy czy Chińczycy 
z Tajwanu będą w przyszłości regulować swoje stosunki ze 
Stanami Zjednoczonymi z jednej strony i Chinami z drugiej 
za pomocą kryterium kulturowego powinowactwa. Pomysł 
Huntingtona jest - to trzeba przyznać - znakomitym orężem 
ideowym do realizacji celów politycznych. Tworząc poczu
cie zagrożenia, daje politykom szerokie pole do działania , 

chroniąc ich jednocześnie przed krytyką ze strony opinii pu
blicznej. W sytuacji tej milkną zwolennicy „zbliżenia kultur 
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a egzotyczne, opłacone przez samych uczestników „multikul
turowe" kongresy odbywają się coraz rzadziej. 

Kres „zimnej wojny" pociągnął za sobą przeniesienie cen
trum ciężkości w politycznej argumentacji. Słownik retoryki 
myśli politycznej coraz częściej opisuje świat w języku kultu
rowych wartości. W centrum tej retoryki znajdują się „prawa 
człowieka". Uniwersalna jakoby ważność i szlachetność tych 
praw legitymizuje misyjne wypady. Stawiaj<}C sprawę radykal
nie, to znaczy rozumiejąc „prawo człowieka" jako takie, z któ
rego mogą korzystać wszyscy ludzie tylko na mocy tego, że są 
ludżmi, bez pośrednictwa sprawuj<)Cych władzę i zbiorowych 
podmiotów (na przykład narodów i pal'lstw), trzeba stwier
dzić, że takie prawa nie istnieją. Istnieją prawa Greka, Polaka, 
Francuza czy Amerykanina, ale nie człowieka, który mógłby 
swobodnie przemieszczać się. osiedlać i mieć poczucie cie
lesnej nietykalności. „Prawa człowieka" - jak każdy utopijny 
projekt - podlegają interpretacji, a monopol interpretacyjny 
posiada ten, kto ma siłę, władzę i pieniądze. 

Od czasów Platona strategia polegająca na tym, że można 
rościć pretensje do władzy, mocy i panowania, jednocześnie 
takie roszczenia deprecjonując, lub nawet głosić - jak w dłuż
nej wobec Platona chrześcija1'1skiej etyce miłości - koniecz
ność ich zniesienia, stała się na Zachodzie niezwykle popu
larna. 

W istocie idea „zderzenia cywilizacji" jest współczesną 
wersją podziału na swoich i barbarzyl'lców. Ogłaszając tę ideę, 
Huntington daje hasło do rozpoczęcia „oczekiwania na bar
barzyl'lców''. Sytuacja staje się - jak w znanym wierszu Kon-

' standinosa Kawafisa - wyjątkowa. Wszyscy szykują się do 
-:vzyjęcia barbarzyl'lców. Oczekiwanie jest tak niecierpliwe, że 

Czekając na barbarzyńców 

obie strony już wychodzą sobie na spotkanie - jakby w oba
wie, że barbarzyl'lcy się nie pojawią . Jak czytamy w wierszu 

Kawafisa: 

Bez barbarzyńców - cóż poczniemy teraz? 
Ci ludzie byli jakimś rozwiązaniem. 

Wątpię, czy kiedyś dojdzie do szokującego odkrycia, że 
barbarzyńcy nie trzeba szukać daleko, że zatem nie jest to ktoś 
na zewnątrz nas. Barbarzy11ca jest ulokowany w pokładach 

naszej duszy. 

Ilias Wrazas 

tłumaczenie wiersza Zygmunt Kubiak 



\ T 
r,M. ' 1dz"k kul ~ 1asto - , 1 a tura 

Kiedy „apologia przypadkowości" przestaje być jedynie 
filozoficznym postulatem i przełożona zostaje na język indy
widualnego doświadczenia, stając s ię koniecznością wpisaną 
we wszystkie życiowe strategie, sformułowanie to zaczyna na
gle niebezpiecznie balansować na granicy czarnego humoru 
i niezbyt już eleganckiego cynizmu. Apologia ta - filozoficznie 
i ironicznie jak najbardziej poprawna - w praktyce niewiele 
ma wspólnego z afirmacją. Nie tylko dlatego, że odzyskana 
wraz z upadkiem „zasady rzeczywistości" wolność staje się 
często niezmiernie nieporęczna, lecz dlatego, że pozbawiona 
„zasady" rzeczywistość wcale nie przestaje istnieć. Przeciw
nie - istnieje, dużo intensywniej zwracając na siebie naszą 
uwagę . 

Rzeczywistość staje się obecna właśnie wtedy, kiedy po
zbawiona zostaje swojej bezpiecznej (ontologicznej) oczywis
tości. Wtedy, kiedy utrwalone i znane strategie obchodzenia 
się z nią zawodzą, wystawione na próbę przypadku. Pochwała 
niewiedzy zazwyczaj kończy się tam, gdzie zaczyna się praw
dziwa bezradność. Doświadczenie utkanej z przypadków rze
czywistości to raczej doświadczenie bólu i lęku niż radośc i 

z kolejnej niespodziewanej przygody. Przygody, której se 



Miasto - dzika kultura 

roz'.11)"".a się także wraz z zanikiem sfery tego, dla czego opo
zycję miałaby ona stanowić, czyli bezpiecznego pobytu w do
brze znanym domu. 

Nostalgiczne diagnozy tej dosyć nieprzyjemnej sytuacji, 
artykułowane w terminach „kryzysu zamieszkiwania" lub 
braku zakorzenienia - czy to egzystencji, czy doświadczenia 
-. zdawać więc mają do pewnego stopnia sprawę z ontolo
gicznego nie-bezpieczeństwa, które jes t z tym brakiem zako
rzenienia zwią zane. Wypływające zeń pos tulaty powrotu do 
'.,dzikiej natury", modelowanie rustykalnej idei domu, w którą 
Jest wpisana nieodmiennie tęsknota za utraconą swojskością 
(i wiedzą), stanowią więc paradoksalne projekty powrotu na 

1 łono dobrze znanej, kontrolowanej i kontrolowalnej kultury. 
Para.doksalne, ponieważ dzikość ta - będąca już tylko interpre
tacy3nym postulatem - ma tu stanowić opozycję dla nieoswo-

, !01'.ej, nieustannie wymykającej się spod kontroli, kłopotliwej 
I nieprzewidywalnej cywilizacji - kultury miejskiej. A zatem 
kultury, która zgodnie z definicją Kanta zdaje się du żo mniej 
podatna na uprawę i pielęgnację niż leżąca odłogiem rola. 
Niemożliwość uprawy (colere), która może artykułować nie
skuteczność strategii w obliczu wszechobecnego w miejskiej 
przest:z.eni przypadku, pozwala więc zapytać 0 to, czy nie 
słuszm_ej byłoby przydawkę „dzika" zastosować do opisu tej 
ucyw1hzowanej, a nie naturalnej rzeczywistości. Miasto jako 
„dzika kultura" byłoby więc tą przestrzenią, która - w odróż
nieniu od oswojone}, znanej, biernej i uległej przestrzeni wsi 

· czy choćby działkowego ogródka - kryje w sobie niewyczer
. . .Palny potencjał zaskoczenia wynikającego z pracy przypadku. 
"' Zawsze pozostaje przynajmniej w jakimś stopniu unheimlich 

nieswoje). 
' . 

Miasto - dzika kultw·a 

Zmienność, wpisana w strukturę miejskiej przestrzeni, 
jest generowana nie tylko przez dokonujący się w niej nie
ustannie ruch , który wiąże się z ciągłą gotowością na szok 
i dezorientację. Nietrwałość kształtów-, ich płynność i efeme
ryczność, nagłość zmian zachodzących w miejskiej tkance, 
niespodziewane „braki" i „nadwyżki" w ramach miejskiej 
zabudowy stanmvią zawsze wyzwanie dla przyzwyczajenia, 
torującego sobie drogę przez miasto. Krótkotrwałość znaczeń, 
które są w iązane z kon kretnym i miejscami, ich zdarzenio
wość, przypadkowość i przemija l ność, sprawia, że jednego 
miasta - choćby słynną Wenecję z opowieści Marco Polo - nie 
można zawsze nazywać tym samym, własnym imieniem. Brak 
trwałej „substancji" problematyzuje jednoznaczne określenie 
tego, o czym mowa, nie wspominając już o możliwości użycia. 
Przypadkowość i nietrwałość często idzie w parze z niezbyt 
komfortowym brakiem zrozumiałości tego, z czym ma się 
do czynienia. Dzikość więc to zmienność, nieprzewidywal
ność, dynamika, brutalność i nieokrzesanie, które stawiają 
to, co konwencjonalne i utarte, pod znakiem zapytania. Co 
więcej, nie tylko kwestionują, ale i podważają jakiekolwiek 
roszczenia do konwencjonalizacji. Podobny efekt wiąże się 
z koniecznością nieustannej, a przecież nieuniknionej w miej
skiej przestrzeni, konfrontacji z obcością, udziałem w nieza
planowanych i niemożliwych do zaplanowania interakcjach. 
Zwykły spacer to wyzwanie dla wiedzy, która staje nie tyle 
w obliczu wszechobecnego nadmiaru (informacji), mogącego 
przyprawić o niebezpieczny zawrót głowy, ale przede wszyst
kim w obliczu własnego niedostatku. Braku narzędzi, pozwa
lających z powodzeniem uporządkować nieuporządkowaną, 

nie tylko znaczeniowo, przestrzeń. 



Miasto - dzika kultura 

Chaos może być także przyjemny. Zazwyczaj jednak im
plikuje potencjalny ład czy potencjalność ładu - możliwość 

kontroli nad niesubordynowaną rzeczywistością. Miejska 
przestrzeń jednak kontroli takiej poddaje się niechętnie nie 
tylko na poziomie indywidualnych strategii wypracowywa-

, nych przez zagubionych mieszkaóców miasta, ale i projek
tów skrupulatnie tworzonych przez architektów i urbanistów. 
Ostatecznie kontroli tej zwykle się wymyka. Doświadczenie 
miejskiej przestrzeni jest więc zazwyczaj doświadczeniem da
jącym się artykułować w kategoriach lęku i ryzyka . „Apologia 
przypadkowości" zaś jest tu raczej strategią krótkoterminową, 
której optymistyczny potencjał wyczerpuje się dosyć szybko 
w konfrontacji z przewlekłym i nieodwracalnym stanem za
grożenia, wywołanym choćby tylko frustrującym brakiem 
żrozumiałości. 

Brak strategii domaga się wypracowania strategii, która 
podpowie, jak sobie z tym brakiem radzić. Kiedy optymistycz
ny zachwyt dla niewiedzy i przypadkowości znika i sytuacja 
obnaża swój frustrujący charakter, strach motywuje do uciecz
ki albo do ataku. Masowa migracja do bezpiecznych i swoj
śkich przedmieść, do górskich chat i leśnych zagród stanowić 
może symptomatyczny przykład tego, jak powrót do uporząd
kowanej, zrozumiałej prostoty i kontrolowanej „naturalności" 
minimalizuje zagrożenia związane z życiem w dzikim mie
ście . Strategia ta przypomina bardziej odwlekanie niż rzeczy
wisty ratunek - dzika kultura ma imperialistyczne ambicje, 
a ekspansja nieodwołalnie wpisana jest w logikę jej rozwoju. 
Odrzucenie jej nie neutralizuje wcale destrukC)jnego wpływu. 

· :Pozostaje więc strategiczny atak - zakrojony na szers'zą skalę 
· siłek, by to, co najbardziej niezrozumiałe i przypadkowe, 

ilfoisto - dzika k11lt1mi 

usytuować w urbanistycznym bądź kulturowym zoo. Ogro
dzić, odizolować, skoncentrować w jednym miejscu, a następ
nie poddać kontroli zewnętrznej, ponieważ wewnętrzna jest 
niemożliwa. Miejskie getta stanowią najdoskonalszy model 
zastosowania takiej strategii. Ale nie tylko one. Parki rozryw
ki, parki tematyczne, miejskie centra to paradoksalne gated 
communities (odgrodzone społeczności) tworzące się wokół 
coraz ciaśniej zamykających się murów, wyznaczających „teo 
retycznie" granice zadomowionej, ogrodzonej normalności. 
Te przestrzenie generowanej przypadkowości, o mniej lub 
bardziej wyraźnie zaznaczonych granicach, stają s ię więc ob
szarem, w którym rządzi to, co nieoczekiwane, potencjalnie 
ryzykowne i niebezpieczne. Obszarem, który można w każdej 
chwili odwiedzić i równie szybko w razie potrzeby opuścić, 
jeśli przypadkowość stanie się za bardzo męcząca i o ile moż
liwość taka jest w ogóle gwarantowana. 

Wspomniane dwie proste strategie nie wyczerpują poten
cjalnej listy, która zawierać by mogła wskazówki, jak radzić 
sobie z tym, co niezrozumiałe, niedookreślone i niepoddające 
kontroli. Oswajanie nawet metaforycz~ej dzikości - dającej 
się tu określić m ianem nauki „zamieszkiwania" w mieście 

- stanowi niemożliwy czy niewykonalny proj kt. A jednak to 
właśnie ta ostentacyjnie eksponująca się, nieporęczna dzikość 
zdaje się d z iś najpilniejszym zadaniem „nie-do-\vykonan ia". 
Zadaniem oznaczającym nauk~ swojenia nie tyle dzikości, 

co lęku. 
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- Wszystko, co Szygalew zapisał w swoim zeszycie - mówił 

dalej Wierchowienski - jest absolutnie słuszne. Fundamentem 
jego systemu jest szpiclowanie. W tym systemie każdy członek 
społeczeństwa ma obowiązek śledz ić drugiego i donosić na 
niego. Każdy należy do wszystkich, wszyscy zaś do każdego. 

Wszyscy są niewolnikami, równymi sobie w niewolnictwie. 
W skrajnych przypadkach stosowane są fałszywe oskarżenie 
i eksterminacja, zasadą jest jednak równość. Przede wszyst
kim trzeba więc obniżyć poziom wykształcenia , uniemożliwi 
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dostęp do nauki i wyeliminować talenty. Zdobywanie wiedzy 
i rozwijanie uzdolnień jest niepotrzebne, gdyż pragnie tego 
tylko kilka najwybitniejszych jednostek, które społeczeI'lstwu 
są przecież zbędne! Ludzie zdobywają bowiem wiedzę wy
łącznie z żądzy, by stać się despotami. Przy czym zasadą jest, 
że ludzie utalentowani nie mog<1 nie być despotami i zawsze 
przynoszą więcej szkody niż pożytku. Trzeba więc albo skazać 
ich na banicję , albo wymordować. Cyceronowi wyrwiemy 
więc język, Kopernikowi wyklujemy oczy, Szekspira ukamie
nujemy - oto czym jest szygalewszczyzna! Niewolnicy zawsze 
powinni być niewolnikami. Bez despotyzmu nigdzie jeszcze 
n.ie udało si, zaprowadzić ani wolności, ani równości, ponie
waż równość może i stnieć jedynie w stadzie - oto istota po 
glądów Szygalewa! Cha-cha-cha! Pan się wystraszył? Jestem 
gorącym orędownikiem szygalewszczyzny! 

Stawrogin przyspieszył kroku, chcąc jak najszybciej zna
leźć się w domu. 

„Jeśli jest pijany - zastanawi a ł ię w duchu - to kiedy zdą
żył się upić? Czyżby podziałał na niego ten koniak?" 

- Niech pan łucha dalej Stawrogin! Sprowadzenie wszyst
kich ludzi na ziemi do jednego poz i mu to my§! przepiękna 
i wcale nie śmieszna! Dlatego jestem za systemem Szygalewa! 
1 Tie potrzeba wykształcen ia, precz z nauką! I bez nauki wy
starczy nam materiału ludzkiego na dobre tysiąc lat, trzeba 
tylko wszystko oprzeć na za adzie posłuszeńst\ a. Dzi iaj jeśli 
czegoś na świecie brakuje, to wła śnie moresu. Pęd do wiedzy, 
skoro o nim mowa, nie jest niczym innym, jak tylko arysto
kratyczną fanaberią. Z kolei, kiedy ktoś założy rod zinę, czy 

' ·choćby tylko się zakocha, od razu pojawia się u niego skłon
. ~o. ć do gromadzenia dóbr doczesnych, pragnienie posiadania 
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czegoś na własność. Wykorzenimy z ludzi te chętki. Rozpije
my ich, opleciemy pajęczyną intryg, sterroryzujemy za pomo
cą strachu przed denuncjacją. Każemy im pławić się w niewy
obrażalnej rozpuście. Każdemu geniuszowi ukręcimy głowę 
jeszcze w kołysce . \l\T szystko ma być pod jeden st rychulec, ma 
zapanować całkowita równość. Czytałem niedawno \V jakiejś 

gazecie oświadczenie angielskich robotników stwierdzające, 
iż „wdzięczni są za to, że wyuczono ich rzemiosła , gdyż jako 
uczciwym ludziom nic więcej nie je ·t im do szczęścia potrzeb
ne''. Potrzebne więc jest wyłączn ie to, co niezbędne. Słowa te 
powinny być hasłem, które od dzisiaj rozbrzmiewać będzie na 
całej kuli ziemskiej. Ale od czasu do czasu potrzebne są rów
nież wstrząsy. O to jednak postaramy się my, ich władcy. Prze
cież niewolnicy muszą mieć panów. Absolutne posłuszeństwo, 
absolutna bezosobowa anonimowość, ale raz na trzydzieści 
lat jakiś Szygalew rozbudzi wśród nich emocje, żeby zaczę
li się nawzajem pożerać; oczywiście trzeba pilnować, by nie 
przekroczyli określonych granic. Chodzi o to, że niewolnicy 
nie powinni się nudzić. Nuda jest bowiem uczuciem arysto
kratycznym. Marzenia i cierpienia zare~erwowane są dla nas, 
dla niewolników jest monotonia szygalewszczyzny. 

- Siebie uważa pan za kogoś lepszego' - ponownie mimo 
woli odezwał się Stawrogin. 

- Siebie i pana. Nie wiem, czy panu mówiłem, ale nosi
łem się kiedyś z zamiarem oddania świata papieżowi. Niech
by wyszedł przed tłum bosy, w łachmanach i pokazał się 
ludmvi, mówiąc: „Patrzcie, do jakiego stanu mnie doprowa
dzili!". I wtedy ruszą za nim wszyscy, nawet wojsko. Papież 
więc będzie na samym szczycie nad wszystkimi, wokół niego 
my, a pod nami szygalewowskie stado. Trzeba tylko, aby te 
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pomysł z papieżem zaakceptowała Międzynarodówb. . Może 

i to zrobi. Sądzę bowiem, że ten staruszek błyskawicznie by na 
coś takiego przystał. Innego wyj ści przecież ni ma. iech 
pan sobie zapamięta moje słowa. 'ha-cha-cha! · waża pan to 
za głupi pom ysł? No niech pan szczerze powie, czy jest w nim 
coś nied rzecznego, czy nie? 

- Dość tej bzdurnej paplan iny - mruknął gniewnie Staw
rogin. 

[. „] 

- Jeszcz trochę cierpl iwości ! Zaczniemy od szerzenia 
zamętu - Wierchowienski niebywale podeks owany, po
spiesznie wyrzuca ł z siebie l av,ri n ę słów, co eh~ ilę nerwowo 
zaciskając palce na lewym rękaw ie Miko łaja Wsiewołodowi 

cza. - Już panu przecież mówiłem: przede w zystkim mu i
my pozyskać sobie najzwyklejszych ludzi. Czy pan wie, jaką 
jesteśmy strasz liwą potęgą? Nasi to nie tylko ci, którzy pod
rzynają gardła i wzniecają pożary, ani też ci, którzy posługują 
się klasycznymi metodami w rodzaju strzału z pistoletu, ani 
ci, którzy kąsają swoich przełożonych. Tacy wyłącznie prze
szkadzają . Nie wyobrażam sobie organizacji bez dyscypliny. 
Może jestem nikczemnikiem, ale nie socjalistą! ha-cha-cha! 
Niech pan tylko uważnie mnie słucha. Porachowałem ich 
sobie \vszystk ich dokładnie. Naszym jest nauczyciel, który 
drwi sobie przy uczniach z Boga, od najmłodszych lat, nie
mal od kołyski, siejąc w ich duszach spustoszenie. Adwo-

„ kat, który w sądzie podejmuje się obrony wykształconego 
":.tnordercy tylko dlatego, że pod względem intelektualnym 
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przerasta on ofiarę, i dowodzi, że tak musiał zrobić, gdyż po
trzebował pi niędzy - również jest nasz. Sztubacy mordujący 
n iepiśmiennego wieśniaka wyłącznie po to, by przeżyć ja
kiś silne wrażenie - też są nasi. Sędziowie przysięgli, którzy 
uniewinniają przestępców, po prostu jak leci - to wszystko 
nasi ludzie. Prokurator drżący ze strachu, żeby przypadkiem 
nie zarzucono mu braku liberalizmu i tylko dlatego żądający 
wyroków uniewinniających - też należy do naszego grona. 
Czy muszę vvymieniać wszystkich? Urz~dnicy paóstwowi, li 
teraci i wielu, wielu innych tworzących niesk011czenie wielką 

gromadę, choć sami jeszcze o tym nie wiedzą , są przecież nasi! 
Z drugiej zaś strony, trzymanie w ryzach freblowskiej dyscy
pliny zalęknionych półgłówków osiągnęło niespotykane dotąd 
rozmiary. Wśród mentorów chyba rozlała się bania z żółcią. 
Wszędzie panoszy się zachłanność, wszyscy mają wręcz wilcze 
apetyty„. Czy wyobraża pan sobie tę przeogromną ilość goto
wych już hasełek i formułek, jaką będzie można od nich prze
jąć? I ileż już dzięki tylko temu będzie można załatwić! Kiedy 
wyjeżdżałem za granicę, rozpowszechniony był tutaj pogh}d 
Litte'a, że przyczyną zbrodni jest obłęd„Wracam - i zbrodnia 
już nie jest szalel'lstwem, lecz przejawem zdrowego rozsądku, 
niemal obowiązkiem człowieka, a przynajmniej szlachetnym 
protestem. „Jakże właściwie rozwinięty umysłowo człowiek 
ma nie zamordować, skoro potrzebuje pieniędzy? " To jednak 
dopiero początki. Bóg rosyjski jest już bezsilny wobec upad
ku na samo „dno upodlenia''. Mężowie piją, żony piją, dzieci 
piją, cerkwie są puste, a w sądach słyszy się jedynie: „skazany 
na dwieście razów rózgami" albo „zakuć takiego a takiego 
w kajdany i do taczek". Och, żeby tak jeszcze jedno pokolenie 
mogło dorosnąć w takich warunkach! Szkoda, że nie możem 
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dłużej czekać, a pogrążyliby się w pijaństwie jeszcze bardziej! 
Żal serce ściska, że nie ma u nas proletariuszy! Ale nastan<), 
na pewno nastaną, wszystko ku temu zmierza ... 

- Żałować też należy, że do tego stopnia zgłupieliśmy 
• - mruknął Stawrogin i ruszył przed siebie. 

- Niech mnie pan mimo wszystko wysłucha do ko11ca! Na 
własne oczy widziałem, jak sześcioletni może berbeć prowa
dził do domu pijaną do nieprzytomności matkę, która obrzu
cała go stekiem najplugawszych wyzwisk. Czy pan S<)dzi, że 
taki widok mnie ucieszył? Gdyby ten dzieciak wpadł w nasze 
ręce, to najpierw chyba posłalibyśmy go do szkoły ... A potem, 
gdyby zaszła taka konieczność, to i przez czterdzieści lat poku
towałby na pustyni ... Tak jednak będzie dopiero w przyszłości. 
Na razie trzeba dwa, a co najmniej jedno pokolenie utopić 
w straszliwym pijaństwie, pogrążyć w rozpuście tak upadlają
cej, że istota ludzka przekształci się w bydlę, w odstręczające, 
mrożące krew w żyłach swoim plugastwem, tchórzliwością, 

·. okrucieństwem i samolubstwem - bydlę. A więc stanie się 
tym, kim jest w rzeczywistości! Ale do tego, żeby człowiek 
pokazał swoje prawdziwe oblicze, trzeba jeszcze upuścić sporo 
„zdrowej juchy': bo właśnie rozlew krwi jest jedynym środ
kiem, który sprawi, że pozbędzie się on wszelkich zahamowań. 
I dlaczego się pan śmieje? Przecież w rym, co mówię, nie ma 
żadnej niekonsekwencji. A sprzeczne jest jedynie z poglądami 
różnych filantropów, więc i Szygalewa, ale nigdy nie moimi 
własnymi. Jestem tylko łajdakiem, a nie jakimś socjalistą! 
ćha! Cha! Cha! Szkoda tyko, że czasu mamy tak mało. Obie
całem Karmazynowi, że zawierucha zacznie się w maju i do 

. )lwięta Matki Bożej Opiekuńczej będzie po wszystkim. Szybko 
··· ię uwiniemy, co? Cha-cha! Powiem panu jeszcze jedną ważną 

\ '· 
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rzecz, Stawrogin. Naród rosyjski nigdy nie był narodem ze
psutym, chociaż pod względem dosadności przekler'lstw nie 
ma sobie równego na świecie, co zewnętrznie może świadczyć 
o jego upodleniu. A wie pan, że pierwszy lepszy przypisany do 
ziemi chłop ma w sobie więcej godności własnej niż taki na 
przykład Karmazynow? Choćby nie wiem jak go katowano 
i poniżano, swoich bogów nigdy się nie wyparł i nie wyprze, 
a Karmazynow swojego bez bicia sprzedał. 

- Słucham pana, Wierchowienski, z największym zacie
kawieniem i przyznać muszę, z podziwem - rzekł Mikołaj 

Wsiewołodowicz. - Pan rzeczywiście nie jest żadnym socja
listą, a co do polityki ... Czy nie szuka pan w niej wyh1cznie 
zaspokojenia własnej ambicji? 

- Proszę pana, jestem tylko zwyczajnym łajdakiem i n i
kim więcej. Chce pan wiedzieć, co się we mnie kryje? Do
brze, zaraz panu wyjawię. Przecież cały mój wywód właśnie 
ku temu zmierza. Nie bez koz,ery pocałowałem pana w rękę. 
\V pierwszej kolejności trzeba, żeby lud uwierzył, że wiemy, 
czego chcemy, nie tak jak tamci, i wcale nie zamierzamy, jak 
oni, tylko „machać kijem po omacku i bić kogo popadnie". 
Ach, gdyby tak mieć więcej czasu! Cały szkopuł w tym, że 
musimy się spieszyć. Na początek pójdzie apel o destrukcję ... 
Nie wiadomo, dlaczego w samej idei niszczenia zawsze jest coś 
atrakcyjnego, nęqcego i naród ogarnia zapał, chęć działania. 
Zaczną wybuchać pożary. .. Puścimy w obieg legendy. .. Wte
dy każda parszywa „pi<}tka" może być przydatna. Wyszukam 
panu z, nich takich ludzi, którzy na ochotnika pójdą na pew
ną śmierć i jeszcze będ<) to sobie poczytywali za największy 
zaszczyt. I wtedy dopiero zrobi się zawierucha! Zrobi si ę 
taki zamęt, jakiego świat nie widział ... Ruś stanie w dymac 
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zniszczenia, zatęskni ta ziemia do dawnych Bogów ... I wtedy 
się pojawi on ... Domyśla się pan - kto? 

iodor Do tojewski 

przełożył Zbigniew Podgórzec 
Wydawnictwo Dolnoślqskie, Wrocław 2004 
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TIMSTAFFEL 

Dramatu rg, powieściop isa rz (1965). W la tach 1987- 1991 
. tud iowa t te a tro l og i ę s t osowa ną m. in . na u n iwe rsytecie 
w Giessen u Andrzeja W irtha. Od roku 1993 miesz a i pra
cuj e w Berli nie. Oprócz pisania zajmuje s ię reży · e r i <) teatraln<} 
i organizacj ą pe rformance'ów z udziarem muzyków hipho
powych . Występuj e wspólnie z grupami Spin -O oraz SMAT. 
Współpracuj e z dz ien nikiem „Die Zeit''. W Polsce zosta ł p 1-

znany dzięk i pierwszej powi ·ci Terrordrom, opublikowanej 
w Niemczech w r ku 1998, w naszym kraju zaś dopi ro osiem 
lat późn iej , oraz sztuce Werter w Nowym fork11 wyreżyse ro -

. wanej w marcu 2006 roku przez Tomasw Wysockiego w kra
k~)\vsk im Teat rze im. J. SI wack.iego. Terrordronz od razu st ał 
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si ę wydarzeniem w Niemczech. Już \ roku wydania powieść 

tę ins enizowal Frank Castorfw berl i11 kiej Volksbiihne. Staf
fel del iutował w roku 1992 s z tuką Stadt der Krieger. Kolej
nej go dra maty to poza wymienionym j uż Wertere m także : 

1/·uppen, Bla ue He/den oder Die Dame mit dem nackten H.1!.s, 
Das Madchen m it dem Flmnmenwerfcr, Titanic, oparty na 
motywach Zamku a ~k i Schloss, feanne d'A rc - die ]lmgjim1 , 
Hau sarrest, Vo n Cowboys und Elfen, Kindlzeitserinnenmgen, 
All Blaz• oraz El/a und Lisa. Napi ał trzy powieśc i : Heimwelz, 
R.auhfaser oraz wspomniany Terrordronz. Je t autorem kjlku 
s łuchow isk rad iowych. Op racował ponad to dr, maturgicznie 
powie ść tanis ława Le ma Solaris dla potrzeb przedstawienia 
Katki Sch roth w , taatstheater Ni.i rnberg (prem iera w lutym 
2005 roku). 

Staffel real izuje w swej hvórczośc i postulat Hansa-Th.iesa 
Lehmanna i konsek\.ventnie dąży do stworzenia „nowej wie
lopostaci wej fi rmy dysku rsu teatralnego, określan ej mianem 
teatru p std ramatycznego". W jego d ra maturgii znacza to 
odejście od tekstu oraz wszelkiej interpretacji i skup ienie s ię 

na zdefon nowanej rzeczywi sto ści. 

Te rrordrom taffela zagościł już w formie perfo rmance'u 
literacko -muzycznego na Scenie m Świebodzkim Teatru Pol
skiego we v rodawiu - było to w lutym 2006 roku w ram ach 

ni Literatury Niem i eckoj ęzyczn ej „Wro cław ki KROKI". 
Aktor naszego teatru Micha ł C horosi1'tski przeczyta ł wówczas 
w obecnośc i autora fragmenty powieśc i, a towarz, zyli mu 
Marian Szczebak na ak rdeonie i Alexancira H ltsch w roli 
DJ-ki . 
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WIKTOR RUBIN 

(W f·aściwie Paweł Vlojtczuk.) Reżyser (1978). Ukończył 
socjologię na Uniwersytecie Jagiello1'lskim i reżyserię w kra
kowskiej Par'lstwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Trzykrot
nie otrzymał stypendium ministra edukacji narodowej i raz 
stypendium Estreichera. Asystował przy spektaklach Pawła 
Miśkiewicza, Mikołaja Grabowskiego i Krystiana Lupy. Za
debiutował spektaklem Mojo Mickybo Owena McCafferty'ego 
(Teatr Krypta w Szczecinie), który na szczeci ń''kim XLI Ogól 
nopolskim Przeglądzie Teatrów Małych Form Kontrapunkt 
.2006 otrzymał Grand Prix i nagrodę ministra kultury, a na 

'; ' Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy (1006) kolejne Grand 
· ,PJ!ix. Jego Tramwaj zwany pożądaniem Tennessee Williamsa 

I, 
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był ostatnią przed wakacjami w roku 2006 prem ie rą Teatru 
Polskiego w Bydgoszczy i dużym wydarzeniem medialnym. 
Po premierze Terrordromu Breslau ma w najbliższych planach 
wystawienie Pana Poduszki Martina McDonagha w kaliskim 
Teatrze im. W Bogusławskiego oraz Lilli Wenedy Juliusza ło

wackiego w gdańskim Teatrze Wybrzeże. 



, y/wetki twórców Terrordmmu 

BARTOSZ FRĄCKOWIAK 

D ramaturg (1982). Absolwe n t Międzywydziałowych 
Indywidualnych Studiów Humanistycznych w Warszawie 
oraz Akademii „Artes Liberales''. Współpracował z redakcja
mi „Didaskaliów" i „Teatru''. Jako jeden z czterech młodych 
dramaturgów uczestniczył w sezonie 2003/ 04 w Teatrze Dra
matycznym w Warszawie w projekcie Małgorzaty Dziewul
skiej Ibsen. Fragmenty. W czerwcu 2006 roku pełnił funkcję 
dramaturga Tramwaju zwanego pożądaniem Tennessee Wil 
liamsa w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Z Wiktorem Rubi 
nem planują kolejne wspólne realizacje. Interesuje się nowymi 

, 'mediami i kulturą miasta. 

Sylwetki twJrcJ w Tcrrordromu 

, 
MIEJ W'1TPLIW0Sct 
COl>OSAHEGO S!Ei3JE[ J 
I NĄDAL. PODEJNUJ 

KONFO R M1:,r;cz.tv1: f)EćYZ-JE. 
JESTE'ii l~Tor1 AS PO t.E'<..:z. w1 , 
NAWFr JE5'LI US/1:.. UJ€SZ 

OOWIEśc c.2c60Ś Pt2E~1wNE60. 
Por>t)NuJ #A~ rE swoJe
l<DNFoR.M6TYć2NE DECYZJE. 
t1JEJ WĄ/PL.IWOŚć /, 



Sylwetki twórców Terrordromi1 

PAWEŁ WODZIŃSKI 

Scenograf (i968). Ukoóczyl 'Wydział Aktorski i Wydział 
Reżyserii Dramatu warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły 

Teatralnej. Choć był aktorem, asystentem reżysera, a później 

reżyserem w Teatrze Dramatycznym w Warszawie (zreali
zował tam m .in. Woyzecka Georga Buchnera oraz Letników 
Maksima Gorkiego) , znany jest głównie jako scenograf. Re 
żyserował i był autorem scenografii w Teatrze Polskim w War
szawie, w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie oraz w Teatrze 
im. A. Mickiewicza w Częstochowie. W roku i998 założył 
.wraz z Pawłem Łysakiem Towarzystwo Teatralne. Razem 

dkryli i wprowadzili do polskiego teatru m .in. Sarah Kane, 
łuma.cząc i wystawiając w roku 1999 Zbombardowanych. 
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\i\T latach 2000 - 2 0 03 był dyrektorem naczelnym i artys cz
nym Teatru Polskiego w Poznaniu . Wyreżyserował tam Rober
to Zucco Bernarda-Marie Koltesa. \i półpracował z Maciejem 
Prusem jako scenograf przy spekt kiach operowych : Lukre
cja Borgia Gaetano Donizett iego w Ti atrze Wielkim w Ł dz i 
( 1 0 0 4), Gracze Dymitra Szostakowicza i Krzysztofa M y ra 
w Teatrze ielk im i Poznaniu ( 1005) czy Fedra Dobrom iły 

Jaskot w eatrze Wielkim -Operze N rod ' ej ( 1 0 06) . Pro
jektuj e również dekoracje dla przedsta i eń ramatycznych 
- ostatn io m.in. Wesela Stanisława vVyspiailskiego w Teatrze 
Wybrzeże w Gdaósku (reż. Rudol f Zioło) czy Iwanowa Antona 
Czech wa w Teatrze im. S. Jaracza w Łodz i (reż . Paweł Lysak), 
w Teatrze Polskim we Wrocławiu za ś do Woyzecka Buch nera 
w reżyserii G rażyny Kani . Jego nonkonfo rmistyczna wizja 
teatru została doceniona nagrodą za promocję teatru jako 
przestrzeni sporu (Poznań - Medal Młodej Sztuki przyznawa 
ny przez Oficynę Wydawniczą „Głos Wielkopolski", 2002) . 
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PIOTR BUKOWSKI 

Kompozytor (1981). Realizat r nagrar\., gitarzysta poszuku
j ący, członek warszawskiej formacji Stworywodne. Wykorzy
stuje instrument jako bezpośrednie źródło informacj i, które 
poddaje następnie cyfrowej obróbce. Zafascynowany post roc
kiem, mathrockiem i muzyką free -impro. Ściśle w. półpracuje 
z muzykami z kraju (m.in. z: DJ Lenarem, Dagną Sadkowsk<}, 
Mikołajem Pałoszem) oraz z plain.mu. ie i wytwórnią lado
abc. Grał koncerty u boku rn.in. takich wykonawców, jak: Le 
Quan Ninh, Andrew Sharpley, Luc Ex, Thomas Lehn, Axel 
L)orner, Birgit Uhler, Noel Achote, Maciej Śłedziecki i Marion 
Worl, Seji Morimoto, Ute Wassermann, Frederic Blondy, Pas

[ Battus, Sevket Akinci oraz David Chevall ie r. 
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THOMAS HARZEM 

Autor projekcji ( 1973). Pochodzący z Berlina scenograf 
i filmowiec. Zajmuje się organizacją przestrzeni w ramach 
rozmaitych projektów artystycznych (instalacje wideo, kon
certy, filmy, spektakle). Podczas tegorocznego V Międzyna
rodowego Festiwalu Filmów Wideo w Kai'lsku (Rosja) poka
zywano dwie jego krótkometrażowki: włosko-polską Termini 
(2004) i niemiecko-polską Playground (2006) . W Polsce przy
gotował projekcje do opartego na Księdze Ozeasza musicalu 
krakowskich dominikanów Zazdrosna miłość (reż. Piotr Ję
drzejas, 2004), do Szalonej lokomotywy Witkacego w Nowym 
t~atrze w Słupsku (reż. Jan Peszek i Michał Zadara, 2004), 

·.do Matki Witkacego w Teatrze STU w Krakowie (reż. Piotr 
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Chołodzióski, 2006) i do Carmen Georges'a Bizeta w Gli
wickim Teatrze Muzycznym (reż. Paweł Szkotak, 2006). 

Zaprojektował scenografię do Zimnego dziecka Mariusa von 
Mayenburga w PWST w Krakowie (reż. Jan Peszek, 2005), 

7 Seconds - In Cod We Trust Falka Richtera w Teatrze im. 
S. Jaracza w Olsztynie (reż. Piotr Jędrzejas, 2005), Sinobrodego 
- marze1i kobiet Dei Loher w Starym Teatrze w Krakowie (reż. 
Arkadiusz Tworus, 2005) i do Wesela Stanisława Wyspiar'tskie
go w Teatrze STU w Krakowie (reż. Michał Zadara, 2006) . 

Jest też autorem przestrzeni wizualnej do spektaklu Marii 
Peszek i Piotra Lachmanna miasto mania w Teatrze Nowym 
Praga w Warszawie (reż. Maria i Jan Peszkowie, 2005) i do 
Inge Bartsch Konstantego Ildefonsa Gałczyr'lskiego w Teatrze 
Narodow-ym w Warszawie (reż. Michał Zadara, 2006, w cyklu 
liryka.reaktywacje) oraz scenografii i wideo do inspirowanego 
scenariuszem komedii Pół żartem, pół serio przedstawienia 
Na ostro w Teatrze Współczesnym w Szczecinie (reż. Michał 
Zadara, 2006). Wraz z Katarzyną Michalkiewicz zrealizował 
film Witkacy. We Wrocławiu pracuje po raz pierwszy. 
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PIOTR PAWUK 

Reżyser światła (1965). Od 1995 roku prowadzi w Kaliszu 
firmę PPAS Swiatło i Dźwięk. Potrafił oświetlać inscenizacje 
w tak odmiennych repertuarowo i estetycznie teatrach, jak 
stołeczne Rozmaitości z jednej stron (spektakle Grzegorza 
Jarzyny: Bzik tropikalny wg Witkacego, 1997; Ksiqżę Myszkin 
wg Idioty Fiodora Dostojewskiego, 2000; Uroczystość Tho
masa Vinterberga i Mogensa Rukova, 2001; Krzysztofa War-
likowskiego: Hamlet Williama Shakespeare'a, 1999; Bachantki 
Eurypidesa, 2001) i Syrena w Warszawie z drugiej (Królowa 
'niegu Hansa Christiana Andersena, reż. Barbara Borys-Da-

' 'mięcka, 2001; Taka noc nic powtórzy się więcej Kaspra Stefa
. · ;11.Gwicza, reż. Artur Barciś, 2001; Sinatra, reż . Lena Szurmiej, 
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2001; In flagranti Robina Hawdona, reż. ezary Morawski, 
2002; Party Ryszarda Marka Groóskiego, reż. Barbara Borys
-Damięcka , 2003) . W ostatnich latach współpracował z taki
mi reżyserami, jak rn.in . Paweł Lysak (Noc Helvera Ingmara 
Villq ista w Teatrze Polskim w Poznaniu, 2000; Książę Nie
złomny Juliusza ' łowackiego w Teatrze Polskim w Poznaniu, 
2001; Helmucik Ingmara Villqista w T at rze Polski m w Po
zna niu i Teatrze im. W. Horzycy w Torun iu , 2002 ), Zbigniew 
Zamachow ·ki ( Żaby Ar ystofanesa w Teatrze Narodowym 
w Warszawie, 2002), li kołaj Grabowski (Tango Gombrowicz 
w Starym Teatrze w Krakowie, 2003), Michał Kotaóski (Po la 
roidy Marka Ravenhilla w Starym Teatrze w Krakowie, 2003), 

Robert zechowski (Jak wam się podoba Williama Shakespe
are'a w Teatrze im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, 2003), Paweł 

'vVodzióski (Roberto Zucco B.-M. Koltesa w Teatrze Polskim 
w Poznaniu, 2003), Michał Siegoczyóski (Wieje - recital Se
bastiana Pawlaka w Teatrze im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, 
2004; Uwaga, z łe psy! Remigiusza Grzeli w Teatrze Wytwórnia 
w Warszawie, 2006; autorski .„syn Siegoczyńskiego w Bał
tyckim Teatrze Dramatycznym w Kosz~linie, 2006), Norbert 
Rakowski (Sinobrody - nadzieja kobiet Dei Loher w Teatrze 
im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, 2004; Flow - spektakl ta
neczny inspirowany Czekając na Godota Samuela Becketta 
w Fundacji Kino Ta11ca w Poznaniu, 2006), Paweł Kamza 
(Portowa opowieść wg Williama Shakespeare'a w Teatrze im. 
H. Modrzejewskiej w Legnicy, 2004; autorski Romeo + Julia 
Kan1Zy wg Williama Shakespeare'a w Teatrze im. W. Bogu
sławskiego w Kaliszu, 2006), Maja Kleczewska (Makbet Wil
liama Shakespeare'a w Teatrze im. J. Kochanowskiego w Opo
lu , 2004), Agata Duda-Gracz (Wybrani wg Parawanów Jean 
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Geneta w Teatrze im. v\I. Bogusławsk iego w Kaliszu, 2004; 

Prze( d)stawienie wg lvlerlina Tankreda Dorsta w Teatrze Stu
dio w Warszawie, 2006), Krzysztof Kelm (Lakme Leo Deli
besa w Opera lova w Bydgoszczy, 2005), Marcin Sławiilsk i 

(Śluby panieńskie Aleksandra Fredry w Teatrze Powszechnym 
w Łodzi, 2005), Jacek Papis (Komponenty Małgorzaty Owsia
ny w Teatrze Wytwórnia w Warszawie, 2005; Pa w królowej. 
Opera praska wg Doroty Masłowskiej w Teatrze Wytwórnia 
w Warszawie, 2006), Marek Kalita (Kalim01fa wg Johna fow
lesa w Teatrze Wytwórnia w Warszawie, 2006), Daria J ędra 

(taneczne Zwn beispiel w Teatrze Wytwórnia w Warszawie, 
2006), Henryk Baranowski (Makbet Williama Shakespeare'a 
w Teatrze Śląskim w Katowicach, 2006) czy Monika Powalisz 
(Planeta Jewgienija Griszkowca w Teatrze Wytwórnia w War-
zawie, 2006). Oświetlał ponadto liczne koncerty, festiwale, 

wystav.ry i imprezy specjalne. 
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BARBARA PROKOPOWICZ (Annette) 

Absolwentka Wydziału Aktorskiego Pa11stwowej 'Nyż
szej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu (2005), obecnie aktorka 
Teatru Polskiego w Poznaniu. Debiutowała w spektaklach 
dyplomowych: Decydujące zwarcie, czyli próby na podstawie 
utworów Bogusława Schaeffera w reż. Wojciecha Ziemiań
skiego oraz Moralności pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej 
w reż. Krzesisławy Dubiel-Hrydzewicz. Przez sześć lat była 
związana z Młodzieżowym Teatrem „Derywacje" we Wrocła
wiu, wystąpiła również gościnnie jako Jewdocha w Sędziach 
tanisława Wyspiańskiego w Teatrze im.). Osterwy w Lublinie 

.(r:eż. Anna Augustynowicz, 2005). W Teatrze Polskim w Po
. ~r.aniu zagrałam.in. Klarę w Zemście Aleksandra Fredry (reż. 
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Piotr Cieplak, 2005), Dziewczynę, która ma takie nagłe impul 
sy„. w Hysterikonie Ingrid Lausund (reż . Piotr Kruszczyóski, 
2006) , Dziewczynę (Siv) w Odwiedzinach Jona Fossego (reż. 
Paweł Szkotak, 2006) i atalię Hald in we W oczach Zachodu 
wg Josepha C onrada (reż . Mateusz B narkiewicz, 2006). 

Brała udział w Konkursie Piosenki rancuskiej w Lubinie oraz 
Ogólnopolsk im Konkursie Prozy i Poezji Francuskiej w Byd

goszczy (zajęła III miejsce). 
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KATARZYNA STRĄCZEK (Anna) 

Absolwentka Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej w Krakowie (2001), zatrudniona w Teatrze 
Polskim we Wrocławiu od września 2001 roku. Jej ważne role 
na naszej scenie to: Waria w Wiśniowym sadzie Antona Cze-
chowa (reż . Paweł Miśkiewicz, 2001) , Agata w Kubusiu Fata
liście i jego Panu Denisa Diderota (reż. Rudolf Zioło, 2001), 

Zosia w Weselu Stanisława Wyspiańskiego (reż. Mikołaj Gra
bowski, 2002) , Anne w Mary Stuart Wolfganga Hildesheimera 
(reż. Remigiusz Brzyk, 2003, również realizacja TV), Poko-
jówka Pani Borkman w Johnie Gabrielu Borkmanie Henrika 

· bsena (reż. Grzegorz Wiśniewski, 2005) i Thomasina Cover
.· ~) A,rkadii Toma Stop parda (reż. Krzysztof Babicki, 2005) . 
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Jej talent doceniono nagrodami: Grand Prix za rolę Matki 
w przedstawien iu Rajski ogródek Tadeusza Różewicza (dy
plom PWST w Krakowie w reż. Pawła M i śkiewicza ) w Łodzi 
w 2001 roku oraz nagrodą maczałka województwa dolno
śląsk i e go z okazji Międzynarodowego nia Teatru. za rolę 
w przedstawieniu Dialogi o zwierzętach leksandra Zelezco
wa, graną goś innie w Teatrze Jelen iogórskim im. C. 1orwida 

(re ż. Krzysztof Rekowski, 2005). 
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MICHAŁ CHOROSIŃSKI (Sinan) 

Absolwent Wydziału Aktorskiego Pa1'1stwowej Wyższej 
Szkoły 'D atralnej w Krakowie (1999), zatrudniony od 2003 

roku w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Wrocławskiej publicz
ności znany jako: Huckleberry Finn i Shcpherdson w Przygo
dach Hucka Finna Romana Kołakowskiego (reż. Jan Szurmiej, 
2001), Widmo w Weselu 'tanisława WyspiaI'lskiego (reż. Mi
kołaj Grabowski, 2002) , Brat Paweł w Od dziś będziemy dobrzy 
Pawła Sali (reż. Łukasz Kos, EuroDrama 2002), Poeta w Bajce 
o sercu ze strychu Macieja Kowalewskiego (reż. Maciej Kowa
lewski, 2004), On w wariacjach bernhardowskich przemysława 

· t (reż. Gabriel Gietzky, Euro Drama 2004), Lew we Wszystkim 
' Z7gm~ntom między oczy!!! według powieśc i Czwarte nie/Jo 
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Mariusza Sieniewicza (rei. Marek Fiedor, 2006) oraz z ról 
w serialach (Adam i Ewa , Sukces, Mjak miłość). Wcześniej był 
związany z Teatrem im. W. Bogusław kiego w Kaliszu, gdzie 
zagrat m. in. w Krwawych godach Federi a Garcii Lorki ( reż . 
Jan Nowara, 1999) . vVystępował także gościnnie w Teatrze 
im. J. Słowackiego w Krakowie i tamie w Teatrze Ludowym, 
a ponadto w Wrocławskim ·· eatrze Współczesnym, Teatrze 
Muzycznym-Operetce Wrocławskiej, "!} atrz Jeleniogórskim 

im. C. Norwida i wielu fil mach. 
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ADAM CYWKA (Paul) 

Absolwent Wydziału Akto r kieg Pai1stwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej we Wrod awiu (1991). W Teata c Polskim we 
Wrocławiu pracuje od ukończenia studiów. Jego dotychczaso
we role na tej scenie to m.in. ·waclaw w Zemście Aleksandra 
Fredry (reż. Andrzej Makowiecki, 1991), 1laitre d'hotel w Pu 
łapce 1~1deusza Różewicza (reż. Jerzy Jarocki, 1992), Postać 
w Złowionym Tadeusza Różewicza (reż. Jerzy Grzegorzew
ski, 1993), Benvolio w Romeo i Julii Williama Shakespeare'a 
(reż. Tadeusz Bradecki, 1994), Steward w Immanuelu Kancie 
Thomasa Bernharda (reż. Krystian Lupa, 1996, również re
:~lizacja TV), Autor w Improwizacji wrocławskiej Tadeusza 

,0żewicza (reż. Andrzej Wajda, 1996, również realizacja TV), 
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Fantazy w Fantazym Juliusza Słowackiego (reż. Maciej Prus, 
1997), Demetriusz we Śnie nocy letnie; Williama Shakespe
are'a (reż . Rudolf Zioło, 2000), Łopachin w Wiśniowym sa
dzie Antona Cze howa (reż. Paweł Miśkiewicz, 2001), Byczek 
w Kubusiu Fataliście i jego Panu Denisa Diderota (reż. Rudolf 
Ziol , 2001), Henryk w Zyciu: trzech wersjach Yasminy Rez 
(reż. Maciej Sobociński, 2002) , Doktor w Woyzecku Georga 
Bi.ichnera (reż. Grażyna Kania, 2004) i Ch rles de Foucauld 
w Pusty ni Tan kreda Dorsta (reż. Witt - Michałowski, 2005). 
Otrzymał nagrodę marszałka województwa dolnośląskiego 

z okazji Międz narodowego Dnia Teatru w roku 2005. Jest 
pedagogiem w PWST we Wrocławiu . \Nspólpracuje z wro
cławskim Teatrem K2. Ma na koncie role w filmach i serialach 
T V, m.in . Życie jak poker i M_iak miłość. 
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MIROSŁAW HANISZEWSKI (Nico) 

Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej 
Szkoły Filmowej, Telewiz}0nej i Teatralnej w ł.,odzi (2005). 

Jego role dyplomowe to Satin w Na dnie Maksima Gorkiego 
(reż. Andrzej Domalik, 2004) i tytułowa postać w Swidrygaj
łowie wg Zbrodni i kary fiodora Dostojewskiego (reż. Janusz 
Gajos, 2005). Jeszcze jako student wystąpił w rolach epizo
dycznych w Dożywociu Aleksandra Fredry w Teatrze Nowym 
w todzi (reż. Szczepan Szczykno, 2003). Po szkole został 
w sezonie 2005/06 etatowym aktorem w Teatrze im. S. Jara-
cza w todzi, gdzie zagrał m.in. Doktora Lwowa w Iwanowie 

' 'Antona Czechowa (reż. Paweł tysak, 2006) i Edwarda Sear
'• a.nta w Prze.~wicie Davida Hare' a (reż. Jacek Orłowski, 2006). 
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Pojawił się także na ekranach telewizyjnych w serialu l\!I jak 
miło.{ć. Z ról filmowych warto wspomnieć występ w Odzie do 
radości - w części l\!Iorze, reżyserowanej przez Macieja Mi
gasa (2005). Od września 2006 roku w zespole artystycznym 
Teatru Polskiego we Wrocławiu, rola Nica w Tcrrordrornie 
Breslau jest jego pierwszą na naszej scenie. 
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MARIUSZ KILJAN (Feliks) 

Absolwent Wydziału Aktorskiego Pa1'lstwowej Wyższej 

Szkoły Teatralnej we Wrocławiu (1994). W Teatrze Polskim 
we Wrocławiu pracuje od uko!'lczenia studiów. Jego dotych
czasowe role to m.in.: Józek w Pułapce Tadeusza Różewicza 
(reż. Jerzy Jarocki, 1992), Węglarz, Jakub Pech w Kasi z Heil
bronnu Heinricha von Kleista (reż. Jerzy Jarocki, 1994, rów
nież realizacja TV), Tomek Sawyer w Przygodach Tomka 
Sawyera Marka Twaina (reż . Jan Szurmiej, 1995), Konstan 
ty Trieplew w Me wie Antona Czechowa (reż. Marek Fiedor, 
1995), On w Improwizacji wrocławskiej Tadeusza Różewicza 
(re ż. Andrzej Wajda, 1996, również reali zacja TV), Deme
~et w Kuszeniu cichej \Veroniki Roberta Musila (reż. Krystian 
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Lupa, 1997, również realizacja TV), Jegor Dmitrycz Głumow 
w Naszym człowieku Aleksandra Ostrowskiego (reż. Walerij 
Fokin, 1998), Gregor Samsa w Przemianie Franza Katki (reż. 
Zbigniew Brzoza, 1998), Rudolf Schwerdfeger w Doktorze 
Faustusie Thomasa Manna (reż. Grzegorz Jarzyna, i999), Ko
stia w Czwartej siostrze Janusza Głowackiego (reż. Agnieszka 
Glir'lska, 1999), Filostrates i Puk we Śnie nocy letniej Williama 
Shakespeare' a (reż. Rudolf Zioło, 2000 ), Tomek w Przypadku 
Klary Dei Loher (reż . Paweł Miśkiewicz, 2001), Ja w Trzech 
kobietach wokół mojego łóżka Przemysława Nowakowskie
go (reż. Bogdan Hussakowski, EuroDrama 2002), Woyzeck 
w Woyzecku eorga Bi.ichnera (reż. Grażyna Kania, 2004), 
Septimus Hodge w Arkadii Toma Stopparda (reż. Krzysztof 
Babicki, 2005), Hector i Mężczyzna w okularach słonecznych 
w Pustyni Tankreda Dorsta (reż. Witt-M ichałowski, 2005), 
Rubin we Wszystkim Zygmuntom między oczy!!! według 

powieści Czwarte niebo Mariusza Sieniewicza (reż. Marek 
Fiedor, 2006) i Icchak Lewi w Amszelu Kafce P. Passiniego 
i T. Gwinci!'lskiego (reż . Paweł Passini, 2006). Współpracuje 
z Teatrem K1. Znany jest również z ról ,w filmach i serialach 
(m.in. Magneto, fań. cio wodnik, Cudowne miejsce, Życie jak 
poker, M jak miłość, Na dobre i na złe). Jest laureatem I na
grody na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej w 1994 roku, w roku 
2002 otrzymał zaś Odznakę Zasłużonego Działa.cza Kultury, 
a w roku 2006 nagrodę aktorską za rolę w przedstawieniu 
\Vszystkim Zygmuntom między oczy!!! na V Festiwalu Pra
premier w Bydgoszczy. 
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ADAM SZCZYSZCZAJ (Lars) 

Absolwent Wydzia ł u Aktorski go Pail ·twowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej \ Krakowie (2005). Od września 2005 

roku aktor Teatru Polskiego we Wrocławiu. Wcześniej zagrał 
w Makbecie Williama Shakespeare'a w reż. Waldemara Śm iga
siewicza (Teatr Bagatela w Krakowie, 2000) i w Pragmatystach 
Witkacego w reż . Marcina Wierzchowskiego (PWST Kraków, 
2004) . W Teatrze Polskim jego dotychczasowe role to: zastęp 

stwo Idioty w Woyzecku Georga Biichnera (reż. Grażyna Kania, 
2004), Laperrine i Fotograf w Pustyni Tankreda Dorsta (reż . 

Witt-Michałowski, 2005) i Zygmunt Drzeźniak we Wszystkim 
_Zygmuntom mirdzy oczy!!! według powieści Czwarte niebo 

· Mariusza Sieniewicza (reż. Marek Fiedor, 2006) . 
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MARIUSZ ZANIEWSKI (Tom) 

Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyż zej 
Szkoły Teatralnej w Krakowie ( 2003). 1rał dotąd m.in. w: Nie-

• -Boskiej komedii Zygmunta rasińskicgo w Starym Teatrze 
w Krakowie (reż. Krzysztof Nazar, 2000), Romea w Romeo 
i Julii Williama Shakespeare'a w Teatrze Powszechnym w Ra
domiu (reż. Adam Sroka, 2001), Adama w Kształcie rzeczy 
Neila LaBute'a w Teatrze Powszechnym w Warszawie (reż. 
Grzegorz Wiśniewski, 2002), Komputerowca w Po deszczu 
Sergi Belbela w PWST w Krakowie (reż. Jan Peszek, 2002), 

l;-łenryka w Ślubie Witolda Gombrowicza w Teatrze Zagłębia 
o'w Sosnowcu (reż. Jacek Bunsch, 2004), Hamleta w Hamlecie 
'l\Vj~Jia.ma Shakespeare'a w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu (reż. 

Sylwetki twórców Jerrordro111t1 

Bartłomiej Wyszomirski, 2005), Księdza Marka w Księdzu 
1\!Iarku Juliusza Słowackiego w Starym Teatrze w Krakowie 
(reż . Michał Zadara, 2005) i w Weselu Stan i ·ława Wyspiaó
skiego w Teatrze STU w Krakowie (reż . Mi hał Zadara, 2006) 

oraz w filmach, m.in . w Wieży Agnieszki Trzos oraz w offo
wym filmie krótkometrażowym Michała Zadary Ma recki. Od 
wrześn ia 2 006 roku w ze pole arty · cznym Teatru Polskiego 
we Wrocławiu , rola 'Ii ma w Terrordronzie Bresla u jest jego 
pierwszą na naszej scenie. 



Sylwetki twórców Tcrrordro111u 

l(RzyszTOF ZARZECKI (Hakan) 

Absolwent Wydziału Aktorskiego Par'! lwowcj Wyż. zej 
Szkoty Teatral nej w Krakowie (2004). Gra ł rn .in. w: Trzecim 
akcie 1vedlug „Szewców" Witkacego (r ż . 1erz r Jarocki, PWST 
w Krakowie, 2 0 02), Electronic City Falka Richtera (reż. Redbad 
Klynstra , TR Warszawa, 2003), Pit-bullu Lionela Spychera (re ż . 

Arkadiusz Tworus, TR War zawa, i.004 ), w opartym na Księ 

dze zeasza musicalu krakowskich domin ikanó\ Zazdrosna 
miłośc' ( reż . Piot r J ędrzej as, 2004) i w Weselu Stani ława Wy
spiar1. kiego w Teat rze STU \ Krakowie ( reż . M ichał Zadara, 
2006) oraz w kil ku film ach, m.in. w ta rej baśn i Jerzego Hof
fmana. Za najważniej sze doświadczenie z kinem uważa jed
lla,k rolę Marcina w Katatonii (reż . Jacek agłowski). d roku 

Sylwetki lwórcuw Tc rrordro111 11 

2005 jest aktorem Starego 'D atru w Krakowie, gdzie zagrał 
role: Rubla w Komponentach J\fałgorzaty Owsiany ( reż. Mi
chał Borczuch, 2005) , Karola w Wielkim człowieku do małycil 

in teresó w Aleksand ra Fredry ( reż. Mich ał Borczuch, 2005), 

Piotra w Ósmym dniu tygodnia wg Marka Hłaski (reż .. rmin 
Pet ras, 2005) i Demetriusza we Śn i e nocy let11iej wg Williama 
Shakespeare'a (reż. Maja Kle zew ka, 2006). Wystąpił również 

w se rialach Kasia i To 111ek oraz M jak miłość. 
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Akcja miciska 





Koncepcja akcji miejskiej oraz forma materiałów 
propagandowo-promocyjnych: 

NICZERO 

Ak<ja miciska 

two żywo 
więcej na www.twozywo.art.pl 



Lech Twardowski 

Malarz, instalator, autor akcji plastycznych (1952). Studio
wał w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w pracowni 
malarstwa prof. Zbigniewa Karpińskiego. Od 1983 roku pra
cuje w Paryżu. Od 1996 roku mieszka i·pracuje we Wrocławiu 
i Paryżu. Wystawia w Polsce, Francji, USA, Niemczech, Da
nii, Szwecji i Szwajcarii. Uprawia malarstwo, instalacje i per
formance, współpracuje z muzykami. W swojej twórczości 
stosuje różne techniki i media . Interesuje go kompozycja 
przestrzeni teatralnej . Buduje obiekty. Jego obrazy i obiek
ty znajdują się w Musee d'Art Moderne de la Ville de Paris, 
Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym 
we Wrocławiu, Dolnośląskim Towarzystwie Zachęty Sztuk 
Pięknych i w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą . 





--G>rużyna teatru }-1 
zastępca dyrektora naczelnego: Robert Gawłowski, dyrektor 
ds. finansowych - główna księgowa : Jadwiga Zgrzebnicka, 
kierownik literacki: Piotr Rudzki, sekretarz literacki: Jaro
sław Minałto , dramaturg: Janusz Margański, czynne ponie-
działki: Kasia Majewska, główny specjalista ds. organizacji 
pracy artystycznej: Aleksander Rudkowski, kierownik działu 

' marketingu i impresariatu: Bogusława Sobiczewska, kierow
nik administracji: Tadeusz Tworek, kierownik techn iczny: 
Henryk Lidtke, kostiumy i wnętrza: Jadwiga Ziemińska, 
Adam Sadura, brygadier scen Teatru Polskiego: Adam Bu
raczek, kierownicy pracowni: krawieckiej damskiej: Maria 
Stupak, krawieckiej męskiej : Grzegorz Ragan, perukarskiej: 
Daniel Szczerba, szewskiej: Jerzy Ponyczek, modelatorskiej: 
Andrzej Gemborys, stolarskiej : Józef Gromadzki, malar
skiej: Marian Kmieciak, tapicerskiej: Włodzimierz Pomor
ski, ślusarskiej: Leszek Nowak, elektroakustycznej: Tomasz 
Zaborski, elektrotechnicznej: Dariusz Bartołd 
specjalista ds. public relations: Aleksandra Guła 
tel. kom. ( +48) 502 52 29 77 

aleksandra.gula@teatrpolski. wroc. pl 

Teatr Polski we Wrocławiu 
ul. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław 

• centrala - tel. (071) 316 07 oo 
~ekretariat - tel. (071) 316 07 01-02 

:f.\ks ( 071) 316 07 03 

.w- ~eatrpolski.wroc.pl 

Informacje o repertuarze i rezerwacja biletów: dział mar
ketingu i impresariatu czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00-16.00 

tel. (071) 316 07 77-78 
ma rketing@tea trpolski. wroc. pl, 
bilety@teatrpolski. wroc. pl 

Kasy biletowe czynne od wtorku do soboty w godzinach: 
u .00-14.00 i 15.00 - 19.00. W niedziele i święta dyżury kasowe 
dwie godziny przed spektaklem. 

Kasa biletowa Sceny na Świebodzkim czynna tylko dwie 
godziny przed spektaklem 
pL Orląt Lwowskich 2oc 
tel. (071) 341 29 54 

Organizatorami Teatru Polskiego we Wrocławiu są: 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Samorząd Województwa Dolnośląskiego 

Teatr jest członkiem Unii Polskich Teatrów 

redakcja programu: Jarosław Minałto, Piotr Rudzki 
projekt plakatu, opracowanie graficzne programu: 
hvożywo/niczero 

zdjęcia: Natalia Kabanow 
zdjęcie Tima Staffela: © Jochen Jezussek 
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Ostatnia strona 

... Axer Lupa Stein Kantor Grotowski Nekrosius 
Schiller Warlikowski Klata Jarzyna Rubin Zadara 
Kleczewska Pęcikiewicz Brook Jarocki Wojcieszek 
Grzegorzewski Komuna Otwock Hans Kloss 
Teatr Ósmego Dnia Czterej Pancerni i Pies Grabowski 
Biuro Podróży Castorf Ostermeier Raczak Dejmek 
Marthaler Simons Strehler Olsten La Fura Opinogóra 
Tomaszewski Bausch Dziemaszkiewicz \Vilson Bolek i Lolek 
Lepage Hermanis Roll Dodin Strzępka Rzeszowska 
Staniewski Grine Lampe Bergman i ąsocin Swinarski 
Miśkiewicz Fiedor Białoszewski Barba Czarne Chmury 
Perceval... 

Krzysztof Mieszkowski 
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