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N Nocą na pewnym 
osiedlu Za Hitlera byłoby to niemożliwe, 

ale powiedz głośno, 

to okrzyczą cię faszystą 

- Herman w: „Gdy mały ptaszek 

wypadnie z gniazda" 

Herbert Berger 

czyli 
farsa bawarska 

Herbert Berger, reżyseria Piotr Sieklucki, scenografia lukasz Błażejewski 

Za 
to 

Hitlera byłoby 
niemożliwe ••• 

Jako społeczeństwo polskie nader 
często bywamy ksenofobiczni, konser
watywni, dajemy się uwodzić politycz
nym hasłom populistycznym. Niejed
nokrotnie trawią nas: wrodzony anty
semityzm, nienawiść do wszystkiego, 
co obce i nieznane. Podejrzliwość, 

brak wzajemnego zaufania, katolicyzm 
spod znaku skrajnych ugrupowań i in
stytucji - to nasza choroba przewlekła. 
Obżarstwo, lenistwo, narodowa fru
stracja z szabelką w dłoni ... Wszystko 

to co piętnuje, niszczy, rozrywa na ka
wałki mój ulubiony Gombrowicz -
płynie w naszych żyłach wraz ze szla
chetną krwią. 

Wydawało mi się, że nie ma tak 
wielkiej hipokryzji, wzajemnej nie
chęci i podejrzliwości, jak w naszym 
małym społeczeństwie, w naszym 
przedmurzu chrześcijańskiej Europy, 
w kraju środka, w maleńkim pań

stewku, „w Polsce, czyli nigdzie". 
A jednak! cd s. 2 
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Za Hitlera 
byłoby to nie1nożliwe. •• 

Znalazłem jeszcze jeden kraj raki. 
Kraj mniejszy od naszego, kraj bar
dziej nieufny od naszego, gdzie więk
sze triumfy święci poliryczny popu
lizm, jeszcze bardziej ksenofobiczny. 
Kraj maleńki terytorialnie. Kraj ma
leńki w swych grzeszkach. Oto na 
mapie ksenofobii wyrasta Austria. 

I gdyby Gombrowicz nie w Ame
ryce łacińskiej się ostał, a na austriac
kiej ziemi, nie ogarnąłby ogromu 
tamtejszych zdarzeń i nie ogarnąłby 
ogromem mentalności rych ludzi. 

Herbert Berger w groteskowy, wy
krzywiony, a nieprawdopodobnie za
bawny sposób kreśli obraz austriac
kiego społeczeństwa. Wykrzywione 
twarze ludzi, nie-ludzi, ludożerców, 

pedofilii spod znaku Josefa Frirzla, 
podglądaczy, podsłuchiwaczy, gwałci

cieli i morderców, hitlerowców, ha
iderowców, katolików, imigrantów, 
jugoli, turków, polaczków - oto od
siania nam się obraz farsy bawarskiej. 

Pozostaje rylko pytanie, czy należy 
się z tego śmiać? Dokąd sięga granica 
parodii i paranoi? Jak daleko można 
się posunąć w obśmiewaniu tego, co 
na pozór nie śmieszne, a straszne? Czy 
należy się bać Austrii, czy z niej śmiać? 

Kara śmierci dla pedofili, gwałci
cieli dzieci, morderców i psychopa
tów? Nie! Niech sobie żyją w świętym 
spokoju! Przynajmniej można się 

z nich od czasu do czasu pośmiać! 

Tylko, kto potrafi się z tego śmiać? 
Nie wiem. Ja na pewno! Mnie to ba
wi, mnie to śmieszy! 

Dystans do całej tej historii, ha
niebnej i krwawej, poczucie humoru 
nie rodem z Jelinek, a raczej Bergera, 
nie Mickiewicza i Różewicza, a Gom-

browicza i Mrożka. Czy wypada się 

z tego wszystkiego śmiać? Tak, bo cza
sami nic na to nie poradzimy. A gdy 
ktoś chce zaradzić temu wszystkiemu, 
co się samo kręci, staje się współcze

snym Hitlerem, czyli Haiderem - na 
którego to społeczeństwo austriackie 
zagłosowało w ostatnich wyborach. 

Tylko władza już nie ta i siła nie ta. 
Więc spokojnie śmiejmy się do woli 
z rych, którzy podsłuchują, podgląda
ją, gwałcą, zjadają własne dzieci, mo
dlą się i strzelają, zabijają dla pienię
dzy. Witamy w Bawarii nie tylko pi
wem, ale i krwią płynącej! 

Piotr Sieklucki 

Piotr Sieklucki, rocznik 1980, aktor, reżyser, absolwent krakowskiej PWST. Stworzył i prowadzi w Krakowie Teatr No
wy. A historia tego teatru zaczęła się, kiedy grupa studentów krakowskiej PWST w 2002 roku wystawiła w klubie „Alche
mia" „Grigę" - spektakl na podstawie opowiadań Antoniego Czechowa. Sukces przedstawienia spowodował, że grupa po
stanowiła dalej razem pracować. I tak powstały kolejne spektakle: „Historie Petra Zelenki" według dramatów i scenariu
szy P. Zelenki, „Bliżej" Patricka Marbera, „Emigranci" Sławomira Mrożka. 

„Pijany na cmentarzu" według prozy Marka Hłaski był debiutem reżyserskim Siekluckiego na kieleckiej scenie. Potem 
powstał „Trans-Atlantyk" wg Gombrowicza, który został uznany zarówno przez publiczność jak i dziennikarzy za najlep
szy spektakl w ubiegłym sezonie teatralnym. 
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NOCĄ NA PEWNYM OSIEDLU, REŻ. PIOTR SIEKLUCKI 

Drobnomieszczanina 
portret własny 

(. „) Jednoaktówki Bergera wydarzają się w przestrzeni 
teatralnej o charakterystycznym tle: meble w starym nie
mieckim stylu, zaciągnięte kotary, które nie przepuszczają 
słońca, leżący na komodzie testament i biała peruka obok 
starej biżuterii. Drobnomieszczański gust, marzenia o lep
szym życiu, Paryż, Rzym, Teneryfa, cmentarne rekwizyty -
ubranie nieboszczki, laska spacerowa zmarłej. Czynszowa 
kamienica, kredens, bibeloty, kiczowary Landschaft na 
ścianie, rani dywan, komplet wypoczynkowy - to ze
wnętrzność, pod którą kryje się ohyda. „polityka mnie nie 
interesuje, zauważa Kurt, „już nie będzie drugiego Fran
ciszka Józefa". To prawda - chodzi w gruncie rzeczy o cał
kiem prywatną małość i budzący wstręt portret własny 
wiedeńskiego drobnomieszczaństwa. („.) 

( ... ) Właściwym motorem akcji jest drapieżne obnażenie 
drugiego dna konformizmu. Za fasadą przystosowania wy
zutego z wszelkiego myślenia czai się żądna sensacji cieka
wość, drapieżna chęć ulżenia własnym kompleksom. („.) 

(„.) Ważnym elementem jego sztuki dramatycznej jest 
budowa postaci. Berger stwarza galerie rypów, mających 
swym jestestwem stanowić wyzwanie dla istoty mieszczań
skiej kultury. Są to jednak posracie o raczej naszkicowa
nych konturach, cechach charakterysrycznych niż umory
wowane wewnętrznie charaktery, kierujące się w działaniu 
ideą. Sam autor był wielbicielem Leibnirza. Można by 
przyjąć, że jego teatralny świat to niekończąca się, sharmo
nizowana konstrukcja, w której postaci są elementami, 
cząstkami składowymi. Powstaje w ten sposób galeria ty
pów scenicznych wyrazisrych , dookreślonych i zamknię
rych. Stąd też płynność konstrukcyjna, zamknięta logiczna 
forma. I jeszcze jedno: magia rekwizytu. Jest to u Bergera 
banalny przedmiot, nabierający metafizycznych właściwo
ści. (.„) 

Mała forma dramaryczna, jak pisze Peter Schuster 
w przedmowie do jednego z wydań jednoaktówek Berge
ra, zyskuje głębszy wewnętrzny wymiar niż sama maka
bryczność lub chociażby figlarność. Dokonuje się w nich 
złamanie realnego oglądu świata przez element grozy 
i nieprzewidywalności. Często ukazuje się za nią zaprze
czenie człowieczeństwa, autor portretuje fascynację ziem 
i niskie insrynkty. Dodać by można, iż czyni ro w sposób 
nie pozbawiony dobrego smaku i poczucia humoru. 

Marek Ostrowski w: Herbert Berger „Dziesięć sztuk 
scenicznych", Kraków 2000 

Wojciech Niemczyk - debiutant 
Na kieleckiej scenie debiutuje w spektaklu „Nocą na pewnym osiedlu" Herberta 

Bergera w reżyserii Piotra Siekluckiego. W roku 2007 ukończył Państwową Wyższą 
Szkolę Teatralną im. L. Solskiego w Krakowie, wcześniej studiował archeologię na UJ. 
Podczas studiów w PWST angażował się w szereg projektów teatralnych, ma za sobą 
role w telewizyjnych produkcjach. Śpiewa, gra na gitarze (elektrycznej, basowej, kla
sycznej, jeździ na nartach, snowboardzie, łyżwach (trzy lata trenował w klubie hokejo
wym), zna sztuki walki, tańczy. Poza zainteresowaniami wynikającymi z uprawiania za
wodu aktora - lubi archeologię, historię, sport, fotografię i gotowanie. 
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Godność? 

To takie 
anachroniczne ... 
Wpisując swoje sztuki w szeroki kontekst dawniejszej dramaturgii Herbert Berger reanimu
je poetykę dramatu realistycznego z elementami naturalistycznymi (przede wszystkim przez 
język, przez sytuacje), podejmuje także próbę odbudowy określonych wartości humanisty
cznych, godności człowieka. Nasuwa się tylko pytanie: czy współczesny człowiek chce 
godności wynikającej z anachronicznego dla wielu kodu znaków moralnych? 

Austriacki dramaturg, autor wielu 
sztuk, zajmuje dość odrębną pozycję 
we współczesnym teatrze, bowiem 
przywraca do łask tradycje dramatur
gii klasycznej, realistycznej, bez kom
binacji i nadzwyczajnych gagów, które 
miałyby ekscytować znudzonego wi
dza. Pisze dużo, a tematyka jego sztuk 
jest bardzo współczesna; obejmuje 
szeroki zakres - od spraw wręcz pro
zaicznych (np. Nie strój zdobi niebosz
czyka czy Podsłuch) do trudnych ocen 
historycznych (Obłąkany czyli upadek 
Trzeciej Rzeszy). W tej ostatniej sztuce 
samo miejsce akcji mówi wiele: rzecz 
bowiem dzieje się w zakładzie dla 
umysłowo chorych, co wymagało spe
cjalnego języka. Bohaterowie, pozo
stawieni bez opieki po ucieczce perso
nelu, opowiadają o warunkach ich ży
cia i systemie, który ich stworzył. Au
tor wybrnął z tych trudności neolo
giczno-leksy kalnych dość sprytnie. 
Ten język jest oryginalny, czasem 
dziwny, ale doskonale oddaje psychi
kę bohaterów, którzy niby prowadzą 
ze sobą dialog, ale w rzeczy samej każ
dy mówi swoją kwestię dla siebie. Ist
nieje - jak się wydaje - wyraźna ana
logia między Obłąkanym ... i Pozdro
wienia dla wujka Hansa. Bohater tej 
sztuki, wujek Hans, był lotnikiem 
Luftwaffe, na strychu przechowuje 
model Messerschmitta. Teraz opowia
da słuchaczom (członkowie rodziny) 
o wyczynach wojennych, opowiada ze 
swadą, dowcipnie, akcentując własne 

bohaterstwo, wzbudzając we wszyst
kich podziw i uznanie. 

Herbert Berger ma bogatą biogra
fię: studiował teatrologię, zrobił dok
torat z tej dziedziny, był dziennika
rzem wiedeńskich gazet. Prowadził 

kronikę kulturalną, uprawiał też pu
blicystykę polityczną. Debiut teatral
ny w Volkstheater Wien sztuką Das 
Ultimatum (2 listopada 1961) sukces 
odniósł dopiero po kilku latach, gdy 
odbyła się premiera trzech jednoaktó
wek w wiedeńskim Theater In der Jo
sephstad. Były to: Gdy mały ptaszek 
wypada z gniazda, Pozdrowienia dla 
wujka Hansa i Nie strój zdobi niebosz
czyka. Kilkanaście lat był kierowni
kiem do spraw dramatu telewizyjnej 
stacji ORF (1976-1992); w styczniu 
(1999) otrzymał nagrodę austriackie
go PEN-Klubu; w lutym tegoż roku 
zmarł w Wiedniu. 

Berger, oprócz tekstów scenicz
nych, jest także autorem opowiadań, 
powieści, aforyzmów. Przetłumaczo

nych na język polski jest dziesi ęć 

sztuk, dziewięć pozostaje w języku 

niemieckim. Czytając sztuki Herberta 
Bergera odnosi się wrażenie, że autor 
jest doskonałym obserwatorem nade 
wszystko ludzi, bo przecież oni stwa
rzają sytuacje, w których ujawnia się 

ich mentalność, charakter, poziom 
kultury, stopień ucywilizowania. Te 
cechy ujawniają się w sposobie mó
wienia, w dialogach, w których autor 
wcale nie stroni od kolokwializmów 
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i wulgaryzmów, ale jednocześnie są to 
niezwykle dramatyczne i dynamiczne 
dialogi. W sztuce Nie strój zdobi nie
boszczyka odnaleźć łatwo te wszystkie 
elementy lingwistyczne i jednocześnie 
zauważyć wyraziście zarysowany sto
sunek pisarza do ludzi i świata. 

Dwoje młodych ludzi, Monika 
i Kurt, małżeństwo, przychodzą do 
domu staruszki i zastają ją martwą 
(Monika: Starą szlag trafił.). W ten 
dzień listonosz przynosi emeryturę, 

więc Kurt, pod presją żony, przebiera 
się w suknie nieboszczki, podpisuje 
czek i odbiera odpowiednią kwotę. 
Sytuacja komediowo-tragiczna, tak 
zwany czarny humor, śmiejąc się od
czuwamy także strach, niesmak, na
wet obrzydzenie do owych ludzi. 
Okrutna jest ta ocena, gorzka i zjadli
wa satyra na ludzką zachłanność, na 
upadek moralny. Nasuwają się skoja
rzenia z lady Mackbet. 

Wpisując swoje sztuki w szeroki 
kontekst dawniejszej dramaturgii 
twórca reanimuje poetykę dramatu 
realistycznego z elementami naturali
stycznymi (przede wszystkim przez ję
zyk, przez sytuacje), podejmuje także 
próbę odbudowy określonych warto
ści humanistycznych, godności czło

wieka. Nasuwa się tylko pytanie: czy 
współczesny człowiek chce godności 
wynikającej z anachronicznego dla 
wielu kodu znaków moralnych? 

Stanisław Żak, profesor polonista 

TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH 

Mieszkańcy 

Straszne mieszkania. W strasznych mieszkaniach 
Strasznie mieszkają straszni mieszczanie. 
Pleśnią i kopciem pełznie po ścianach 
Zgroza zimowa, ciemne konanie. 

Od rana bełkot. Bełkocą, bredzą, 
Że deszcz, że drogo, że to, że tamto. 
Trochę pochodzą, trochę posiedzą, 

I wszystko widmo. I wszystko fantom. 

Sprawdzą godzinę, sprawdzą kieszenie, 
Krawacik musną, klapy obciągną 
I godnym krokiem z mieszkań - na ziemię. 
Taką wiadomą, taką okrągłą. 

I oto idą. Zapięci szczelnie, 
Patrzą na prawo, patrzą na lewo. 
A patrząc - widzą wszystko o d d z i e l n i e: 
Że dom ... że Stasiek ... że koń ... że drzewo ... 

] ak ciasto biorą gazety w palce 
I żują, żują na papkę pulchną, 
Aż, papierowym wzdęte zakalcem, 
Wypchane głowy grubo im puchną. 

I znowu mówią, że Ford ... że kino ... 
Ze Bóg ... że Rosja ... radio, sport, wojna ... 
Warstwami rośnie brednia potworna 
I w dżungli zdarzeń widmami płyną. 

Głowę rozdętą i coraz cięższą 
Ku wieczorowi ślepo zwieszają. 
Pod łóżka włażą, złodzieja węszą, 
Łbem o nocniki chłodne trącając. 

I znowu sprawdzą kieszonki, kwitki, 
Spodnie na tyłkach zacerowane 
Własność wielebną, święte nabytki 
Swoje, wyłączne, zapracowane. 

Potem się modlą „ ... od nagłej śmierci ... 
... od wojny ... głodu ... odpoczywanie" 
I zasypiają z mordą na piersi 
W strasznych mieszkaniach straszni mieszczanie. 

Julian Tuwim 

(z tomiku „Biblia cygmiska i inne wiersze" 
1933) 
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O, k ... , ja pier ... ę, 
jak tu zaje •.. 
czyli o wyrażaniu emocji 
Kiedy ze sceny pada tzw. mocne słowo - widz (nie każdy) bywa skonsternowany, ba, nawet zgorszony. 
Bo w wyobrażeniu widza (nie każdego) nie mieści się, by w tak szacownym miejscu taki język był w uży
ciu. Tymczasem on jest i we współczesnym dramacie, i w poezji, i na ulicy. Jest i był w przeszłości, ale 
o tym, jak nasi pradziadowie swoje emocje wyrażali - innym razem. 

Często sądzimy, że używanie wul
garyzmów jest cechą naszych czasów. 
O nadużywanie „wyrazów nieprzystoj
nych", łamanie kulturowego tabu i na
ruszanie norm obyczajowych zazwy
czaj posądzamy młodzież. Jednak roz
powszechnienie wyrazów wulgarnych 
w tzw. żywej mowie jest bardzo znacz
ne i nie ogranicza się do jednej grupy 
pokoleniowej czy środowiskowej. 
W świadomości społecznej wulgary
zmy wiązane są w dużej mierze ze 
spontanicznością użytkowników języ

ka, wielką chęcią wyrażenia emocji, ale 
także z brakiem kontroli nad słowem 
i niskim poziomem intelektualnym. 

Kiedy w show telewizyjnym „Mam 
talent" Agnieszka Chylińska, ocenia
jąc możliwości wokalne jedenastolet
niej dziewczynki, powiedziała: „Byłaś 

zajebista", zastanowiłam się nie tylko 
nad jakością naszej polszczyzny pu
blicznej, ale także nad rolą środków 
masowego przekazu w upowszechnia
niu słów uznawanych za obelżywe 

i niegodne wykształconego Polaka 
(przymiotnik zajebisty i przysłówek 
zajebiście zrobiły w mediach prawdzi
wą karierę, por. wypowiedzi Michała 
Wiśniewskiego, Kayah, Miśka Koter
skiego, Kuby Wojewódzkiego). 

Encyklopedia językoznawstwa 
ogólnego określa wulgaryzm jako „jed
nostkę systemu językowego (wyraz, 
zwrot frazeologiczny) nieakceptowany 
przez ogół użytkowników języka, za
równo ogólnego, jak i dialektów, ze 
względu na swą ordynarność, nieprzy
zwoitość albo wyraźną przynależność 
do języka grupy społecznej uwazanei 
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za niższą". Encyklopedia języka pol
skiego zaś definiuje wulgaryzm jako 
„wyraz, wyrażenie lub zwrot odczu
wany współcześnie przez użytkowni
ków ogólnego języka narodowego ja
ko ordynarny, prostacki". Definicję 
wulgaryzmu poda! także w swoim 
Slowniku polskich przekle1istw i wul
garyzmów Maciej Grochowski (ostat
nie wydanie: Warszawa 2008). Jest to 
„jednostka leksykalna, za pomocą któ
rej mówiący ujawnia swoje emoqe 
względem czegoś lub kogoś, łamiąc 
przy tym tabu językowe" (por. usrać, 
flet, fujara) . Warto pamiętać, że to 
konwencja społeczna decyduje o uzna
niu jakiegoś określenia za wulgarne 
(por. nazwy niektórych części ciała, 
np. dupa). Grochowski wyróżnia także 
przekleństwa (jednostki, za pomocą 
których mówiący może w sposób 
spontaniczny ujawniać emocje, nie 
przekazując przy tym żadnej informa
cji, np. kurwa, holender) i wyzwiska 
(wyrażenia spontaniczne, ujawniające 
emocje względem adresata, używane, 

gdy mówiący chce, by adresat czul się 
źle, np. Ty chuju!). 

Z powyższych definicji wynika, że 
szeroko pojętym wulgaryzmom przy
pisuie się wyraźne - zazwyczaj nega
tywne - nacechowanie emocjonalne, 
a także niestosowność, przynależność 
do niższych kręgów społecznych, chęć 
zdyskredytowania odbiorcy. 

Media wiedzą, że jedynym sposo
bem przyciągnięcia uwagi jest szoko
wanie odbiorcy, a wtedy wszystkie 
chwyty są dozwolone. Cóż zaś bul
wersuje nas w języku bardziej niż wu!-

r 
'-
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garyzmy? Taśmy z wypowiedziami Józefa Oleksego 
pokazały, że człowiek, nawet publiczny i znany, funk
cjonuje na dwóch poziomach komunikacyjnych: ofi
cjalnym i prywatnym, przy czym poziom prywatny 
może być prawdziwym królestwem wulgaryzmów. 
To, że obecnie w języku polskim używanie wyrazów 
dosadnych i nieprzyzwoitych nie ogranicza się już do 
środowiska przestępczego i tzw. żulii, nie ulega żad
nej wątpliwości. Co więcej, można zauważyć, że obo
jętniejmy i systematycznie stępia się nasza wrażliwość 
na „słowo brzydkie" (por. dla wielu ludzi „zajebiście " 

jest już neutralne). Dlatego przesrają dziwić niektóre 
wypowiedzi polityków, aktorów, piosenkarzy, dzien
nikarzy ... 

Czy \vulgaryzmy są potrzebne w języku? Na pew
no są, język jest tworem ekonomicznym: rozwija 
i utrzymuje tylko te elementy, które są mu potrzebne. 
Wniosek: jeśli czasami martwimy się o nadmiar wul
garyzmów w polszczyźnie potocznej, znaczy to, że 

wulgaryzmy są wręcz niezbędne użytkownikom języ
ka. Zastanówmy się, czy da się opowiedzieć niektóre 
kawały bez użycia chyba najpopularniejszego pol
skiego słowa, czyli „kurwa"? Czy niektórzy Polacy 
w ogóle potrafiliby się bez tego słowa komunikować? 

Słowo „kurwa" pełni wiele funkcji: może wyrażać 
zaskoczenie (O kurwa! Aleś mnie przestraszył!), złość: 
(0 kurwa! Chyba nie wytrzymam i ci lutnę!), niena
wiść (To jest najprawdziwsza kurewska kurwa nad 
wszystkie kurewskie kurwy!), a nawet podziw (O kur
wa! Ale foczka!; O kurwa! Ale z niego zajebisty facet!). 
Czy wyobrażamy sobie filmy, np. słynne „Psy'', w któ
rych zamiast słynnego „Już nikt przez ciebie nie zginie, 
ubeku pierdolony! Nikt więcej! Kurwa! Nikt!" pada 
coś w rodzaju: „Już nikt przez ciebie nie zginie, ubeku 
niedobry! Nikt więcej! Naprawdę! Nikt!"? Wszyscy 
wiemy, że słowo „kurwa" stanowi rodzaj uniwersalne
go elementu (tzw. parentezy), który można wstawiać 
w dowolnym miejscu zdania, modyfikując jego wymo
wę, ale nie zmieniając znaczenia ogólnego (por. zdanie 
Anka poszła do sklepu: Kurwa, Anka poszła do sklepu. 
Anka, kurwa, poszła do sklepu. Anka poszła, kurwa, 
do sklepu. Anka poszła do sklepu, kurwa!). Co więcej, 
Polak jest zdolny niesłychanie, co sprawia, że nie cof
nie się także przed zabiegami słowotwórczymi w po
staci tzw. śródkurwienia, por. Ale wczoraj była zaje
kurwa-bista impra! 

Trzeba z całą odpowiedzialnością przyznać, że cza
sami „rzucanie mięsem", „bluzganie", „przeklinanie" 
itd., jest nie tylko konieczne, ale wręcz niemożliwe do 
zastąpienia. Nadmiar emocji nie pozwala ludziom za
panować nad sobą i słowem, srosowanie przekleństw 
i wulgaryzmów jest więc w wielu wypadkach swo
istym wentylem bezpieczeństwa. Mając świadomość 
naruszania norm, usiłujemy stosować eufemizmy, czy
li niby-grzeczniejsze zastępniki, np.: dla „kurwa"
„kurde", „kurczę", „kurka", „kurka siwa", „kurka 
wodna", „kuchnia'', „kurtka", „kurtka na wacie", „ku-

rza twarz", „kurtyna", „kur zapiał" itd. Co więcej, wydaje nam 
się, że lepiej zastosować przekleóstwa obce, np. zapożyczone 
z angielskiego „fuck!", by mieć czyste sumienie. Nam ro „robi 
różnicę", z pragmatycznego jednak punktu widzenia między 
„kurwa", „kurtka" a „fuck" różnicy nie ma żadnej. Musimy tak
że zdawać sobie sprawę, że stosowanie eufemizmów jest niebez
pieczne: sprawia bowiem, że użytkownik języka nieświadomie 
akceptuje również bardziej wulgarne odpowiedniki eufemizmu 
i nie ma przy tym poczucia łamania normy kulturowej. 

Jadwiga Kowalikowa za czynniki mające wpływ na szerzenie 
się wulgaryzmów uznaje m.in. upodobanie Polaków do dosad
nego humoru; modę na zachowania populistyczne wśród osób 
znanych, którym zależy na zyskaniu uznania w określonym śro
dowisku, np. młodzieżowym; akcentowanie prawa do wolno
ści, dewulgaryzację wulgaryzmów. Badaczka ta wśród przyczyn 
korzystania ze słownictwa wulgarnego wymienia powody psy
chologiczne (chęć zaimponowania i popisania się; pragnienie 
przypodobania się określonej grupie; wzbudzenie w partnerach 
strachu, szacunku, posłuszeństwa; rozładowanie napięcia psy
chicznego; ukrycie własnej niepewności; neutralizacja stresu; 
wyrażanie negatywnych lub pozytywnych emocji; wyładowanie 
agresji, gniewu, złości, nienawiści; element humoru itd.), języ
kowo-komunikacyjne (chęć zminimalizowania wysiłku komu
nikacyjnego, braki w słownictwie służącym wyrażaniu uczuć 
szczególnie intensywnych; bezrefleksyjne sięganie po wulga
ryzm jako tzw. przerywnik i wypełniacz, podobnie jak używa 
się tzw. wyrazów natrętnych (prawda, właśnie itp.), kulturowe: 
(moda na niektóre określenia, np. zajebisty; przejmowanie ro
dzinnych i środowiskowych wzorców językowych zachowań; 
przyzwyczajenie). 

Jak widzimy, powodów sięgania przez użytkowników języka 
po wulgaryzmy jest wiele, może nawet zbyt wiele. Trzeba więc 
pamiętać, że w tym wypadku umiar jest niezwykle pożądany, 
wręcz niezbędny. 

Marzena Marczewska, 
doktor językoznawca 

Panu Krzysztofowi Jackowskiemu dziękujemy za możliwość 
wykorzystania obrazów. 
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Premiera wrzesień 2008: 

ZabaMfY na pod1Mórku 
(Pokój Becketta) 
Edna Mazya, przełożył Michał Sobelman, reżyseria Julia Wernio, scenografia Elżbieta Wernio 
Obsada: DVORI MACHNES, PANI PROKURATOR -Aneta Wirzinkiewicz, ASAF SACHAROW, OBROŃCA ASAFA -
Hubert Bronicki, SZMULIK KUPPER, OBROŃCA SZMULIKA - Bogusław Kudłek, SELA BOROCHOW, OBROŃCA SELI -
Artur Słaboń, GIDI BATZER, OBRROŃCA GIDIEGO - Michał Węgrzyński 
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Podwórko 
pełne 

pytań 

• Najnowsza premiera w kieleckim te
atrze, „Zabawy na podwórku" Edny Ma
zya, porusza, często powracający w ostat
nim czasie, problem przemocy i agresji 
wśród m/odych ludzi. Autorka, opierając 
się na faktach - gwałcie dokonanym na 
kilkunastoletniej dziewczyn ie z kibucu 
Shomrat, przedstawia wydarzenia 
w dwóch planach czasowych. Na zmianę 
oglądamy to, co dzieje się na podwórku 
i późniejszy finał na sali sądowej. (. „) 
W kieleckim przedstawieniu podwórko, 
na którym rozgrywa się akcja dramatu 
jest miejscem dość obskurnym i klaustro
fobicznym. Brązowo-brudne ściany, 

uschnięte drzewo, zardzewiała rynna, ma
ło świat/a i niewiele miejsca. To robi przy
tłaczające wrażenie. Świadczy o tym, że 
pobliscy mieszkańcy nie należą do uprzy
wilejowanych. (. .. ) Nuda panująca na za
niedbanym podwórku - podkreślona 
zresztą przez reżysera dzięki długim sce
nom bez slów, brak perspektyw na cieka 
we spędzenie czasu, wydają się być 
w spektaklu głównymi powodami tragicz
nego wydarzenia. (. . .) Przedstawienie sta
wia ca ły szereg trudnych pytaii, na które 
sami musimy sobie odpowiedzieć. Twórcy 
spektaklu nie ułatwiają nam tego. Wręcz 
przeciwnie. Wprawdzie scenografia suge
ruje, że problem dotyczy tylko pewnego 
środowiska, ale reżyser ustawia tak sytu
acje a aktorzy tak prowadzą swoje posta
ci, że trudno o jednoznaczną wymowę. 

Grzegorz Cuper, Teraz, świętokrzyski 
miesięcznik kulturalny 
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fot. Maciej Żórawiecki 
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• „Zabawy na podwórku" powinni 
obowiązkowo oglądać rodzice dzieci, któ
re na podwórkach się wychowują . Bo 
w tym spektaklu jest łopatologicznie, jak 
w poradniku psychologicznym pokazane, 
do czego prowadzi brak miłości, zaintere
sowania, poszukiwanie akceptacji za 
wszelka cenę. 

Pozostawione samym sobie dzieci szu
kają rozrywki a potrzeba akceptacji przez 
grupę obie strony prowadzi do dramatu. 

Niestety, „Zabaw)' na podwórku" nie 
zaskakują, wszystko jest w ich przewidy
walne, postacie czytelne. jest dobro, zło, 
manipulacja a główna bohaterka, nasto
latka zgwałcona przez kolegów, naiwna 
i czysta jak z podręcznika. Nie ma mowy 
by prowokowala kogokolwiek. (. „). Sce
ny w sądzie sq też oczywiste: oskarżeni jak 
zmieszane dzieci, adwokaci brutalni i jak 
mówi jeden z nich: w sądzie nie chodzi 
o sprawiedliwość, lecz o prawo. A prawo 
nie jest sprawiedliwe czy moralne. Wyrok, 
który zapada, jest więc taki właśnie -
zgodny z prawem, ale nie sprawiedliwy. 

Lidia Cichocka, Echo Dnia, 
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• Kielecki spektakl składa się 

z dwóch wątków zmienianych bezpo
średnio na scenie - poznajemy historię 
tragicznego dnia, dowiadujemy się jak 
doszło do gwałtu i jesteśmy widzami 
rozprawy sądowej. 

Nastolatków i dorosłych grają ci 
sami aktorzy. Zgwałconą czternasto
latkę Dvori a jednocześnie prokurator 
oskarżającą nastolatków gra Aneta 
Wirzinkiewicz - świetna jako prokura
tor, mniej czytelna jako pokrzywdzo
na dziewczynka. (. .. )Bardzo czytelnie 
grają z kolei aktorzy: Hubert Bronicki, 
Bogusław Kudlek, Artur Słaboń i Mi
chał Węgrzyński potrafili doskonale 
przekazać groźne połączenie podwór
kowej nudy z testosteronem i adrena
liną. Wypełnia ta mieszanina małą 
przestrzeń kameralnej kieleckiej sceny 
tak intensywnie, że niemal namacal
nie, że niemal da się to nożem kroić. 
Agresja, zwierzęcość młodych ludzi, 
impulsywność, nieobliczalność 
uśpione i co jakiś czas wybuchające 
gwałtownymi i krótkimi bijatykami -
doskonale na scenie udało się pokazać 
psychikę i fizyczność prawie dorosłych 
mężczyzn ( ... ). 

Ryszard Koziej 
Radio Kielce SA 

GAZETA TEATRALNA NR I I. PAŹDZIERNIK 2008 

Huśtawka banalna, 
podwórkowa zabawka 

-
w sztuce „Zabawy na podwór- na suknia, fruwający w powie

ku" (premiera 27 i 28 wrze- trzu pantofelek wprawiają 

śnia, Pokój Becketta) na uwa- w zachwyt obserwatora. Scena 
gę zasługuje scenografia au- o bardzo przestrzennej kompo
torstwa Elżbiety Wernio. zycji, rozgrywa się wokół buj
W obskurnym, klaustrofobicznym nej przyrody, która niczym 
podwórku, o odrapanych murach, 
walających się rupieciach 
kulminacyjnym akcentem jest 
prosta huśtawka - stara opona 
zamontowana na linkach. Wła

śnie ona, jako przedmiot zaba
wy bohaterki sztuki, stanowi 
ważny atrybut w całym spekta
klu i odgrywa rolę rekwizytu 
mającego wpływ na rozwój póź

niejszych, dramatycznych wy
padków. Nastolatka na huśtaw

ce, w odpowiedniej garderobie, 
dynamiczny wahadłowy ruch, wo
kół czterej krążący rówieśni

cy, niekiedy odpowiednio się 

ustawiający i zerkający z ko
rzystnej widokowo perspektywy 
na pozornie beztroską zabawę 

koleżanki. Sama huśtawka i za
bawa na niej, wydają się być 

głównym impulsem do później

szych zachowań młodzieńców. 

Koncepcja scenografa z tym 
kulminacyjnym na scenie, dyna
micznym atrybutem jest bardzo 
trafna i przekonująca. 

Warto wspomnieć, że 

huśtawki odnajdujemy 
w sztukach pięknych 

motyw 
także 

jednak 
tworzy on zupełnie odmienną 

atmosferę emanującą z obrazu. 
Mam na myśli „Huśtawkę" z ok. 
1766 r. Jean Honore Fragonar

da ( 1732-1806), przedstawi
ciela francuskiego rokoka. Ma
lowidło o bardzo czytelnej, 

erotycznej atmosferze pokazu
je pełną radości scenę w pała

cowym ogrodzie, gdzie huśtają
cej się, rozbawionej, wykwint
nie ubranej damie towarzyszy 

odpowiednio usytuowany wobec 

scenografia teatralna czyni 
dzieło pięknym i radosnym. 

Radość z zabawy ogrodową 

huśtawką zmysłowo dostrzegał 

patron kieleckiego teatru Ste
fan Żeromski. Dwudziestoparo
letni pisarz w czasach swoich 
guwernerskich peregrynacji po 
dworach tak pisał w 1888 r. w 
„Dziennikach": 

„Śliczna to rzecz huśtawka: 
widzisz rdzawe pończoszki aż 

do podwiązek, huśtając, gdy 
się ławeczka z taką osóbką 

zbliża do ciebie, możesz bez
karnie całować w ramię, czasem 
przez nieuwagę ujmować za pan
tofelek, za co czeka cię od
wrócenie główki i groźne „ej", 
zresztą możesz szeptać cicho 
do ucha, co ci przyniesie na 
usta radosny uśmiech duszy". 

A w sztuce Endy Mazyi tak 
banalna, podwórkowa zabawka -
huśtawka znalazła się „między 

zabawą a zbrodnią". 

Piotr Rosiński, 
historyk sztuki, adiunkt 

w lnst;ytucie Filologii Polskiej UJK 

huśtawki młodzieniec. Rozwia- Wesołe igraszki na huśtawce z ok. 1766 r., Jean Honore Fragonard 

- IO - - 11 -



TEATR IM . STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH 

• Spektakl Piotra Siekluckiego „NOCĄ NA PEWNYM OSIEDLU" 
powstał w oparciu o następujące jednoaktówki: „Nie strój zdobi nie

boszczyka", „Podsłuch", „Tam gdzie kląska wilga", „Gdy mały ptaszek 

wypada z gniazda", „Nocą na pewnym osiedlu". 

Cztery z wymienionych były pokazywane na scenie, natomiast piąta, 

z której reżyser zaczerpnął tytuł JEST ŚWIATOWĄ PRAPREMIERĄ. 

Prawa autorskie Autora i Tłumacza do sztuki reprezentuje w Polsce Agencja ADIT. 

dyrektor naczelny i artystyczny Piotr Szczerski • zastępca dyrektora Elżbieta Pędzik • kierownik literacki Jerzy Sitarz 
• koordynator pracy artystycznej Halina Łabędzka • kierownik Impresariatu Władysław Jankowski• promocja, kontakt 
z mediami Justyna Żukowska • inspicjent Barbara Sobczyk • kierownik techniczny Henryk Dubowik • światło Ryszard 
Zając, Mariusz Ciesielski • realizacja akustyczna Tomasz Pierzak • brygadier sceny Ignacy Abram • rekwizytor Zofia 
Zając • garderoba damska Agata Radek • garderoba męska Agnieszka Ozimina • prace perukarskie Idalia Lang, 
Krystyna Wolańczyk • pracownia krawiecka damska-męska Teresa Karyś • pracownia plastyczna Tomasz Smolarczyk, 
Iwona Jamka • pracownia stolarska Leszek Macias, Krzysztof Juszczyk• prace tapicerskie Jacek Pomarański • obsługa 
sceny Wiesław Brzyszkiewicz, Edward Gola, Leszek Sobura 
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