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Rozum może robić przeróżne rzeczy, ale te rzeczy. 
które on może robić , nie są najważniejszym i 
rzeczami_ Abstrakcyjna mądrosć umysłu tylko 
oddziela myślącego od rzeczywistego świata, a ten 
świat, Las Prawdziwego Życia , jest w fata lnym 
stanie z powodu zbyt wielu takich. którzy myślą 
zbyt dużo, ale zbyt mało ich wszystko obchodzi. 
Pomimo tego, w co wiele umysłów uwierzyło , błąd 
ten nie może już dłużej trwać, jeżel i wszystko 
ma przetrwać . Jedyną szansą, jaką mamy 
na uniknięcie katastrofy, to zmienić nasze podejście 
i nauczyć się cenić mądrość 1 zadowolenie. Są to 
rzeczy, których poszukuje się tak czy inaczej, przez 
Wiedzę i Inteligencję , ale one nie pochodzą 
z Wiedzy i Inteligencji. Nigdy z nich nie pochodziły 
i pochodzić nie będą. 

Ben1arrun Ho!! . • Tao Kubusia Puchatka" Poznan 1995 



Dla dzieci świat i wszystko , co się w nim znajduje, jest czymś nowym, 
czymś , co budzi zdz1w1enie 
Najsmutniejsze jest to, że dorastając przyzwyczajamy się nie tylko 
do prawa ciążenia . Przyzwyczajamy się jednocześnie także do świata 
jako takiego 
Wygląda na to, że w czasie dorastania tracimy zdolność do dziwienia się 
światem Tracimy wówczas coś bardzo istotnego, co filozofowie 
powtórnie usiłują pobudzić do życia . bo gdzieś w głębi nas samych 
tkwi coś , co podpowiada nam , że życie jest wielką zagadką. 
Wiedzieliśmy to na długo przedtem, zanim nauczyliśmy się o tym myśleć. 

JosteITT Gaarder ,$wiat Zof"~ Wars•awa 1995 



Przeciętny obywatel dąży do wykształcenia 
następującego zespołu cech inteligencja, 
ambicja. zorientowanie na sukces , 
przystosowanie. dynam1cznosć , umieJętnosć 
pracy w zespole , pracowitość, odpo
w1 edzialność , odporność na stres , 
schludnosc, toleranCJa , dyspozycyjność, 
pewność siebie, komunikatywność , lojalność , 
liberalizm , konformizm . Cechy te chara
kteryzuią towar, którym jest osobowość 
- towar o wartości rynkowej, na sprzedaż 
Towar jako charakter produkuje się w procesie 
edukacyjnym Ten, kto uformował społecznie 
pożądany charakter. ma wielką szansę , żeby 

"drogo się sprzedać" A kto nie przystaje 
do szablonu charakteru konform1stycznego. 
temu jako outsiderowi nie najlepiej powodzi 
się w tym systemie. Może pełnić co najwyżej 
rolę bubla, który nie wzbudza niczyjego 
zainteresowania 
Formowanie charakteru polega na wtłaczaniu 
człowieka za pomocą manipulacp z zewnątrz 
w pewien ustalony schemat. do którego musi 
się on dostosować . Musi więc być posłuszny 
musi opanować do perfekcji pożądane 
zachowania - musi być laki jak wszyscy 
dążyć do sukcesu i osiągnięć, być gorliwy, 
pilny 1 egoistyczny, a przede wszystkim 
konkurencyjny 

Peter Lausler .Odwaga bycia sobą Warszawa 1996 



Studiowałam psychologię w dużym , ponurym komunistycznym mieście[ .. . ) 
Gdy puszczaliśmy szczury w labirynt, zawsze był jeden, którego zachowanie 
przeczyło teorii i który za nic miał nasze bystre hipotezy. Stawał na dwóch 
łapkach , wcale nie zainteresowany nagrodą na koricu eksperymentalnej 
trasy; niechętny przywilejom odruchu Pawłowa , omiatał nas wzrokiem, 
a potem zawracał albo bez pośpiechu oddawał s i ę badaniu labiryntu . 
Szukał czegoś w bocznych korytarzach, próbował zwrócić na siebie uwagę . 
Piszczał zdezorientowany. a wtedy dziewczyny, wbrew regułom , wyciągały 
go z labiryntu 1 brały na ręce. ( ... ] 
Uczono nas tutaj , że świat da się opisać , a nawet wyjaśnić za pomocą 
prostych odpowiedzi na inteligentne pytania Że w swej istocie jest bezwładny 
i martwy, że rządzą nim dość proste prawa, które należy wyjaśnić i podać 
- najlepiej wykorzystując diagram. Domagano się od nas eksperymentów 
Formułowania hipotez. Weryfikowania. Wprowadzano nas w tajemnice 
statystyki . wierząc , że za jej pomocą można doskonale opisać wszelkie 
prawidłowości świata-że 90 procent jest bardziej znaczące n iż pięć . 
Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron , z tarcz 
1 zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, 
baszt i fortyfikacji ; państwami bunkrów. 
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów 
obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki 
- zaczynaliśmy rozumieć , że gdyby nie istniały racjonalizacja , sublimacja. 
wyparcie, te wszystkie sztuczki , którymi raczymy samych s1eb1e, że gdyby 
można bylo spojrzeć na świat bez żadneJ ochrony, uczciwie I odważnie 
- pękłyby nam serca. 

Olga Tokarczuk .• B•eguni" Kraków 2007 



Axel Hellstenius 

ELLING 
/Elling og Kjell Bjarne/ 
według powieści lngvara Ambj0rnsena „Bracia krwi" 
przekład : Halina Thylwe 

reżyseria , opracowanie muzyczne: 
Norbert Rakowski 

scenografia: 
Krzysztof Kelm 

obsada: 
Elling - Grzegorz Gromek 
Kjell Bjarne - Marcin Tyrlik 
Frank - Grzegorz Jurkiewicz 
Reidun - Alicja Kochańska 

asystent reżysera · Marcin Tyrłik 
inspicjent: Maria Filipkowska 
suner: Ewa Barczak 
realizator światła : Przemysław Bartnikowski 
rea lizator dżwięku : Marek Kwadrans 

premiera: 18 kwietnia 2009 

Prawa autorskie AgencJa Dramatu I Teatru ADrT 



. ' . ' -
' ł·· 1 '1_,. 

\ I 

/ 

/ 

~ . 
I. 

I 1' 

j,,, I' 

J< I 

premiera: 18 kwietnia 2009 

ul. 1 Ma1a 4. 1O-11 B Olsztyn 

k.ASA TEATRU +48 891527 39 15 
bd i: ty on ·hne· www.tt.>,>tr.olsztyn.pl 

0-ma1I: k<1sa~'teatr.olsztyn.pl 

BIURO OBSLUGI WIDZÓW 
l 9 1 'l P •ndrl · bowr~teatr <Jl">ztyn. pt 

•.--.~.-,~ I- rr,'.'.:I ';!'1 1 .ł [,„.) J1:~:.·1;"'hL'""'.i~.l 

r .. t. (·\o'. -I ··~.:- .,r .\• ol _·qf-· L .':lfy'\.1 M·1l(1fl•f· 


