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Szanowni Państwo, 

po raz pierwszy w dziejach częstochowskiego teatru (a może teatru polskiego w ogóle?) 
zdarza się następująca sytuacja: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych zapragnęło 
zrealizować przedstawienie teatralne z premierą podczas Dni Kultury Chrześcijańskiej. 
Zrealizować i .. . podarować teatrowi. Super! Grzechem byłoby nie skorzystać. Duszpas
terstwo, oczywiście, jako producent sprostać musi uciążliwościom (jak choćby pokrycie 
wszelkich kosztów realizacyjnych), ale korzysta także z przywilejów (wybór twórców i 
tematu). 
Te producenckie przywileje mogłyby- mimo pokusy posiadania dodatkowej premiery 
stać się dla teatru nie lada kłopotem. Mogłyby, ale nie staną się. Po wstępnych bowiem 
rozmowach dyrekcji teatru z naszym duszpasterzem księdzem Piotrem Zaborskim i z 
głównym organizatorem Dni Kultury Chrześcijańskiej, dyrektor OPK "Gaude Mater" -
Małgorzatą Nowak, okazało się że "nadajemy na tych samych falach". Że nasze wyczu
cie teatralne, estetyka i wrażl lWość są w sumie podobne. 
Stąd otrzymujecie dziś Państwo mądry teskt i sprawnie zrealizowany spektakl. Tekst 
i spektakl mówiące, w gruncie rzeczy, o konieczności ocalania podstawowych wartości, 
stawiające proste pytania, które wymagają wcale nie prostej odpowiedzi. 
I chociaż być może niektórym z Państwa przedstawienie wyda się nieco drastyczne, jak 
na taką okoliczność, pomyślmy wspólnie, czy nie jest tak, że silniej do refleksji pobudza 
sztuka, która nas uwiera i nie pozwala na obojętność? 
A przecież o tę refleksję tak naprawdę chodzi ... 
Dziękujemy za teatralny prezent i polecamy sie na przyszłość. 

Robert Dorosławski, Piotr Machalica 
Dyrektorzy 
Teatru im. A. Mickiewicza 

11Chodzi o sprawy ludzkie, o sprawiedliwość ." To jedna z wypowiedzi pani prokurator 
w sztuce Edny Mazyi 11 Zabawy na podwórku". Czy bohaterowie sztuki, nastolatki 
bawiący się w zapuszczonym zaułku wielkiego, niespokojnego miasta, myśleli o 
sprawiedliwości , moralności bądź przyszłej karze? 
Stało się. Ktoś sprowokował, ktoś podpuścił, komuś puściły nerwy, ktoś był zbyt podeks
cytowany, ktoś za mało ostrożny. Do tego : wieczór, upał, odosobnione miejsce, 
podniecająca atmosfera niedozwolonej wyprawy. Bardzo wiele złożyło się na to, co 
zdarzyło się tamtego wieczoru. Ale się zdarzyło . Tego faktu nie da się wymazać. 
Teraz podlega on ocenie dorosłych prawników. Przepisy, kodeksy, okoliczności czynu, 
dowody. W trakcie rozprawy oddala się ludzki wymiar tragedii na rzecz wygranej 
któregoś z przedstawicieli stron. Wszystkie chwyty dozwolone, z upokarzaniem na 
czele. 
Gdzie przebiega granica między dobrem a złem? Żaden kodeks na świecie nie jest jej w 
stanie precyzyjnie określić. Paragrafy odwołują się do złudnego pojęcia sprawiedliwości. 
Urzędowej sprawiedliwości , która ma uspokoić sumienia, dać poczucie, że jesteśmy 
sprawiedliwi. 
A po wszystkim, gdy w majestacie prawa wymierzono 11 sprawiedliwość", pozostają: 
upokorzona dziewczynka, poranieni emocjonalnie chłopcy, cyniczni obrońcy, 
zamyślona pani prokurator. Na końcu słyszy: 11To tylko sprawa sądowa, to nie jest nasze 
życie. " 

Czyżby? 
Katarzyna Deszcz, reżyser spektaklu 

Co może mieć wspólnego Dekalog z Zabawami na podwórku? 
Czy jest to kolejna próba wciskania na siłę pobożności w tzw. „ normalne życie " ? 
Decydując się na tę sztukę, na pewno niełatwą, poprzez szeptane Dziesięć 
Przykazań Bożych w kontekście zdarzeń nie mających nic wspólnego z pobożnością, 
chcieliśmy pokazać, gdzie jest właściwe źródło oceny moralnej. 
Spektakl Katarzyny Deszcz nie daje gotowych odpowiedzi, wskazuje natomiast, 
gdzie ich szukać. Chciałbym za to podziękować i Pani Reżyser i aktorom, ale także 
naszemu Teatrowi i OPK Gaude Mater, bo bez nich nie byłoby tego spektaklu . 

Ks. Piotr Zaborski 
Duszpasterz Środowisk Twórczych 

Edna Mazya-ur. 1949, izraelska dramatopisarka, absolwentka wydziału filozofii i wiedzy o teatrze na 
Uniwersytecie w Tel Awiwie, gdzie obecnie wykłada dramatopisarstwo. W 1997 r. debiutowała jako 
autorka powieśc i . 

Licencja na wystawienie sztuki została wydana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 
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