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David Drabek (I.Jr. 1970) - c;zeski dramatopisarz„ (eżyser, dyrektor artystyczny Teatru 
Klicpery w. Hradec r<ralove. lJKończył Wiedzę o filmie i teatrze· na ·wydziale filozoficz
nym Unjwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Czechy). Jako student zóstał laureatem kon
kursu_ im. Alfr~da Radoka .na najlepszą ztukę teatralną w 1994 (Joanna z parku) oraz 
w 2003 (Pływanie synchroniczne). W latach 2001- 2003 był kierownikiem studia teatralne
go Płonące Żyrafy, przy Teatr.ze Morawskim w Ołomuńcu, gdzie wystawiał swoje sztuki. 

• •• W swoich dramatach często odwołuje się do anegdoty i epigramatu, a inspiracje do 
niCh ~zerpie -z: tflewizji i filmów. Rzeczywistość ukazuje w kabaretowym i groteskowym świe
tle. Poruszając ~roblemy kultury masowej i mediów - śledzi bolesne .uwikłania współczesnego 
'złowieka. „OdĆzuwam wstręt do rzeczy ekstremistycznych - mówi - ale właśnie dlatego, że 
tal<ie rzeczy, np. cirobnomiesz~zańs!vfo i mai;s media - nam zągrażają, ludzie musza się bronić, 
muszą krzyczeć. Teatru, który teg_o nie robi, nie rozumiem." . 

DRABEK ODPOWIADA 

Uprawiałeś kiedyko-,wiek jakieś wodue sporty? 
Im trudniej choqzi/o mi się po zie~i, tym zwinh·i,-0panowywa/em swoją tusźę w wod7ie. ~ytrzy

·mywalem w stawach i rzekacf'I ·nawet kilkadziesiąt minut. Machałem nogami prz..y dnie i prze
·Wracaiem się nad powierzchnią wody: Nie chcąc wyjśt, wymyśl?lem akrobacje, dzieki·którym 
wyćwiczy/em „~posób wydry" polegający na utrzymywaniu rąk wzdłuż ciała i machaniu stopami, · 
co umożliwia/o mi długie przeby.wanie na dnie. · •• . • • • 

. „„ .\ „ !> „ • 

Czym d/a1ciebie jest woda?' . -. 
Jest dla mnie dość cool do picia7J.jeżeli mentalnie jestem v.ydrą, to safTli się domyślcie, o co chodzi. 

„ • • „ 

Która z postaci „Pł'fwania synchronicznego" jest ci najbliższa?. f którą się uto"źsamiasz? -
.. Niestety, jestem pewien, że jest nią Kajetan, ale ł'a~że trochę Filip. .· • • 
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' . Woda jest ż y w i o I . . • . .--./· 
~kw1e~onej; a także w dramatac~ m sm1er~i młodej, pięknej, 

- Jest z y w i o ł e m s· m· . rzeczywistych i literack1'ch 
ś · . 1erc1 wyzb t · 

: m1~rc1 masochistycznej. Woda to y e1. pychy, czy zemsty, 
- kobiety, która potrafi p ł a k a ć głęboki, o_rganiczny symbol 
. ocz~ tak łatwo „toną we Izach" W nad sw.01.ą niedolą i której 
mę~czyzna pojmuje tę ostatec~n ob~c tak1eJ kobiecej śmierci 
w nim samym 1·est k b' ą niedolę tym wszystk' . o 1ece Gdyż ' dl im, co 
znow mężczyzną . ro o łez wysycha - sta1· -. - e się 

' ~-""~aston Bachelard W b . . , yo razma poetycka 
Warszawa 1975 ' 

W XX wieku określenie PRYWATNOŚĆ bylo 
rozumiane przede wszystkim jako przeciw
stawne wobec określenia PAŃSTWO. Wspól-

. cześnie jesteśmy świadkami stopniowego 
l zaniku państwa, a więc wraz z nim zanikać: 
będzie pojęcie p r y w a t n o ś c L Już dziś 

" jesteśmy świadkami powszechnej otwartości 
za pośrednictwem internetu. Relacje między 

. ludźmi się globalizują, następuje medializacja 
intymności. Komu dziś dobrze z jego prywat-

Jutro w kierunku świeżych lasów, 
nowych pastwisk. 

John Milton 
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Fun-system albo przymus rozkoszy 

Jednym z najmocniejszych dowodów na 
poparcie tezy, że zasady i celu konsumpcji nie sta
nowi bynajmniej rozkosz, jest fakt, że ta ostatnia 
zyskuje dziś postać przymusu czy nakazu i zosta
je zinstytucjonalizowana nie jako uprawnienie czy 
przyjemność, lecz jako obywatelski obowiązek. 

Purytanin uznawał siebie, własną oso
bę za rodzaj przedsiębiorstwa, które powinno 
przynosić dochody dla większej chwały boga. 
Jego „osobiste" przymioty, jego „charakter", na 
wytwarzaniu których spędzał swe życie, stanowi
ły dla niego kapitał, który należało odpowiednio 
zainwestować, którym należało zarządzać bez 
spekulacji ani marnotrawstwa. W odróżnieniu od 
niego, choć w taki sam sposób, człowiek-konsu
ment uznaje rozkosz za swój obowiązek, a sie
bie samego za przedsiębiorstwo rozkoszy i za
spokojenia. Za obowiązek poczytuje sobie bycie 
szczęśliwym, zakochanym, musi podziwiać i być 
podziwianym, uwodzić i być uwodzonym, uczest
niczyć, żyć w stanie euforii, nieustannie działać. 
Jest to zasada maksymalizacji egzystencji za po
mocą pomnażania kontaktów, relacji, związków, 

za pomocą intensywnego użytkowania znaków 
i przedmiotów, za pomocą systematycznego ko
rzystania ze wszelkich możliwości czerpania roz
koszy. 

Konsumentowi, nowoczesnemu obywa
telowi, nie chodzi o to, by uchylić się od owego 
obowiązku szczęścia i rozkoszy, w ramach no
wej etyki stanowiącej odpowiednik tradycyjnego 
nakazu pracy i produkcji. Nowoczesny człowiek 
coraz mniejszą część życia spędza produkując w 
miejscu pracy, a coraz większą stale produkując 
i wynajdując nowe potrzeby i sposoby na zapew
nienie sobie dobrobytu. Musi nieustannie czuwać 
nad pełną mobilizacją całego swego potencjału, 
wszystkich swych konsumpcyjnych zdolności 

i mocy. Jeśli choćby na chwilę o tym zapomni, 
przypomina mu się uprzejmie, acz w trybie bez
warunkowego żądania, że nie ma prawa nie być 
szczęśliwym. Nie jest zatem prawdą jakoby był 
on bierny, jest to nieprzerwana aktywność, cią
głe działanie, które zmuszony jest podejmować. 
W przeciwnym razie ryzykuje zadowolenie się 

tym, co posiada, a tym samym stanie się istotą 
aspołeczną. 



Stąd wynika owa odżywająca uniwersalna ciekawość (koncepcja, której 
na leżałoby się bliżej przyjrzeć) , zainteresowanie kuch nią, ku lturą, nauką, relig ią, 

seksualnością i tym podobnymi. „Try Jesus" - jak głosi jedno z amerykańskich 
haseł reklamowych. „Spróbujcie Jezusa! Spróbujcie z Jezusem!". Trzeba wszyst
kiego spróbować, gdyż człowieka konsumpcji nawiedza i prześladuje lęk, że coś 

przegapi, zmarnuje, utraci, choćby szansę na tę czy i nną przyjemność. Nigdy nie 
wiadomo czy dany kontakt, dane doświadczenie (Boże Narodzenie na Kanarach, 
węgorz w whisky, wizyta w Muzeum Prado, zażycie LSD, seks w japońskim stylu) 
nie wywoła w nim jakiegoś „wrażenia''. W grę wchodzą tutaj już nie pragnienie 
ani nawet „upodobanie" czy specyficzna skłonność, lecz ogólna ciekawość, po
budzana przez jakiś powszechnie odczuwalny nieuchwytny i obsesyjny lęk - oto 
tak zwana fun morality, imperatyw zabawy, wykorzystania do cna wszelkich moż

liwości wprawienia się w drżenie , osiągnięcia rozkoszy czy nagrodzenia samego 
siebie. 

Jean Baudrillard , Społeczeństwo konsumpcyjne, Warszawa 2006 
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Kilka uwag na marginesie „Pływania synchronicznego" 

Gdy „zmieniła się skóra świata" - pojawiły się nowe, nieznane zagrożenia . Co się z nami stało? 
Upłynęło właśnie 20 lat, gdy w naszym rejonie wypalił się dawny porządek społeczny, 

obumarł model fasadowej aktywności zbiorowej i dużo więcej zaczęło zależeć od woli jednostki. 
Również jej ubóstwo, bo gwałtownie skurczyła się troska państwa o los obywatela. Amerykański mit 
self - made mana, przeszczepiony do środkowo - wschodniej Europy, zbiera już swe okrutne żniwo . 
I nawet hektolitry coca-coli nie są w stanie go osłodzić, gdy coraz więcej odrzuconych i wyplutych przez 
system - przechodzi obok witryny, z pustą kieszenią. Frustracja wielu zawiedzionych i radość nielicz
nych, są źródłem zaskakujących ocen tego, co się stało i niejednokrotnie powodem indywidualnych 
tragedii. A miało być inaczej i lepiej. Dziś wielu mówi, że lepiej to już było i nie wróci więcej . 

Trzeba będzie jeszcze nie jedno stare zburzyć i inaczej odbudować- powiedziałbym raczej . 

2 
Sztuka zawsze próbowała rozświetlić ludzką egzystencję; los zbiorowy i los indywidualny. Była 

jak chciał tego Stendhal „zwierciadłem przechadzającym się po gościńcu" . Dziś coraz częściej to zwier
ciadło jest rozbite, porozbijane na kawałeczki, a obraz jaki się jawi, jest krzywy i fragmentaryczny, coraz ~ 
trudniej o spójną wizję i moralną nieskazitelność. Synem tego rozbitego świata jest rozbitek. Obywatel po I 
katastrofie. Mam wrażenie, że takim rozbitkami są bohaterowie „Pływania synchronicznego", choć samiJ 
nie bardzo wiedzą, dlaczego tak się stało. Pył się osypuje ze wszystkiego, czego dokonali i coraz trudniej 

~pokonać zwątpienie i pustkę. 
Po katastrofie nawet krzyczy się nieortograficznie. 

\ _... 
Wcale nie jestem pewien, czy wszystkie wymienione zjawiska da się wytłuma-

czyć wyłączn ie zmianą społecznego systemu. Mam wrażen ie , że w tym względzie kłopot 

Drabkowych postaci nabiera cech kłopotu egzystencjalnego i przekracza historyczny 
kontekst. I w tym sensie przesłanie „Pływania synchronicznego" dotyka kategorii uniwer
salnych, odsyłających do osobl iwości rodzaju ludzkiego. 

4 
Obecność i obfitość wody w dramacie Drabka jest zadziwiająca , może to wyraz 

nadziei, że przyjdzie ktoś , kto okaże się uzdrowicielem, przyniesie ocalenie, wodę życia 

z baśni. Woda płucze rany, wypłukuje brud. Jak blisko stąd do oczyszczających nadziei, 
jakie człowiek zawsze z wodą wiązał. 

, I 
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Brano Mazuch- słowacki reżyser, ukończył ekonomię na 
Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) 

oraz reżyserię alternatywnego i lalkowego teatru na DAMU 
w Pradze. Był dyrektorem artystycznym w Teatrze Zachodnio
czeskim w Chebu. Zrealizował ok. 20 spektakli teatralnych. 
Do najważniejszych należą: „Woyzeck" G. Buchnera i „Gra" 
S. Becketta w PWST we Wrocławiu, „Prafaust" J.W. Goethe
go i „Merlin albo ziemia jałowa" T Dorsta w ZĆD w Chebu 
oraz „Dziewica orleańska" F Schillera w Teatrze Klicpery 
w Hradec Kralove. 

Jan Polivka -scenograf, reżyser światła. Absolwent Wydziału 

Scenografii Alternatywnej i Lalkowej, praskiej Akademii Sztuk 
Dramatycznych. Do jego ważniejszych realizacji na leżą: „ Ver
klaerte nach!" M.Bajer, Teatr Polski we Wrocławiu, 2004, „Hy
sterikon" l.Lausund, Teatr Polski w Poznaniu, 2006, „Historia 
przypadku" A.Morgan, Teatr Współczesny we Wrocławiu , 

2006, ,,Libertyn" E.E.Schmitt, Teatr im.W.Bogusławskiego 

w Kaliszu, 2006, „Teremin" P.Zelenka, Teatr Współczesny 
w Warszawie, 2007. Otrzyma! nagrodę za scenografię do 
przedstawienia „Iwona, księżn iczka Burgunda" W.Gombro
wicza na 31 Ogólnopolskich Konfrontacjach Teatralnych 
w 2006 roku . 

Elżbieta Terlikowska - stud iowała na Wydziale Projektowania Form Przemysłowych w PWSSP we Wro
cławiu. Obroniła również dyplom z malarstwa w pracowni profesora Józefa Hałasa . Zajmuje się m.in. grafi
ką użytkową i małą formą graficzną. Jako scenograf zadeb iu towała w 1986 roku, projektując i dekoracje, i kostiu
my do ,Nowego Wyzwolenia" według Witkacego w reż . Jerzego Bielunasa. Brała udział w licznych wystawach 
indywidualnych oraz realizacjach scenograficznych i telewizyjnych. Autorka wielu prestiżowych nagród z zakre
su plastyki i scenografii w kraju i za granicą, m.in.: stypendium Rządu W/oskiego , Nagroda i stypendium 
W. Cwenarskiego we Wrocławiu , Nagroda na X Festiwalu Malarstwa Współczesnego w Szczecinie, Nagroda Dzienni
karzy w Westfalii za najciekawszą ekspozycję roku - Hannover, Wszechrosyjska Złota Maska za spektakl „Don Juan" 
- Sankt Petersburg, Nagroda za kostium na Quadriennale, Praga. 

Hanna Klapacka (Hanna Kayser) - ukończyła PWST we Wrocławiu w 1998 roku i została aktorką Lubuskiego Teatru. 
W 2002 roku śpiewała w rock operze „Wilgefortis" W. Wróblewskiego i A Mrożka , do słów B. Łuszczyńskiej. W 2003, 
w Czarnym Salonie, odbyła się premiera jej autorskiego recitalu „Szkoda czasu na h isterię". Scenarzystka i reżyserka 
koncertu „Wstęp do Zappy" (Wrocław, 2004). W 2006 debiutowała jako kompozytorka muzyką do spektaklu „Paw 
Królowej - Opera praska", wyróżnioną w XIII Ogólnopolskim konkursie na wystawienie polskiej sztuki współczesną 
Współpracowała z Teatrem Wytwórnia (Warszawa), lażnią Nową (Kraków), Teatrem im. H. Modrzejewskiej (Legnica), 
BTD (Koszalin) oraz Teatrem Polskim (Wrocław) 

Iwona Pasińska - założycie l ka Movements Factory. Przez 11 lat pierwsza solistka Polskiego Teatru Tańca , w którym 
zrealizowała 3 autorskie spektakle: Gra I. czas (2003), Moment. gra (dwójka) (2006), Gra. my x 3 (2008). Doktorantka 
i wykładowca Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Zakładu Dramatu i Teatru. W 1997 wyróżn iona medalem 
im. L.Wójcikowskiego dla najwybitniejszego polskiego tancerza młodego pokolenia, współpracowała z Teatrem Usta 
Usta/2xU, Teatrem Witkacego w Zakopanem, Teatrem Polskim w Poznaniu i Teatrem Wybrzeże. Pedagog M iędzyna

rodowych Warsztatów Tańca Współczesnego w Poznaniu. Tańczyła m.in. w spektaklach: E.Wycichowskiej R. Dziemi
doka, T Vergera, J Przybyłowicza , S. Jaresand, Y Berga, V Pahkinen i M. Reiter. 



Specjaliści ds. pro~ocji, reklamy, 
sprzedaży spektakli 
Aneta Michałowska 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
Magdalena Pawlak 

Robert Czechowski Specialista ds. projektów 

Kierownik literacki 
Justyna Spiak 

I 
Wojciech Śmigielski 

Dział literacki 
Aleksandra Maliszewska 

Główna księgowa 

Anna Konaszyk 
Księgowość 

Kierownik działu impresariatu 
Ewa Nowak 
Marzena Serednicka 

Krzysztof Polus Elżbieta Sokołowska 

Kierownik techniczny i transportu Specjalista ds. widowni 
Helena Bondyra 

Alicja Fic 

Kierownik działu administracji Pracownia stolarska 
Ryszard Napierała Jaroslaw Woź:niak 

Referent administracyjny 
Mirosław Perwiński 

Katarzyna Bujarska Pracownia modelatorska 

i plastyczna . 
Kadry i sekretariat Mariusz Osmulski 
Anna Tytuła Jarosław Dulęba 

Główny specjalista ds. promocji, Pracownia krawiecka 
reklamy.sprzedaży spektakli Ewa Obrębska 
Agnieszka Hryniewicz Zofia Michalak 

Pracownia fryzjerska 
Maria Kaczmarowska 

Garderobiane 
Dorota Przewłocka 
Danuta Długoń 

Montażyści 

Marek Rogowski 
Robert Prus 
Krzysztof Bielewicz 
Piotr Karasiewicz 

Światło 
Mieczysław Chreptak 
Krzysztof Wójcicki 
Michał Gilka 
Jacek Kwaśnica 

Dźwięk 

Piotr Dura 
Pawel Syposz 
Bartłomiej Zaborowski 

Kasa biletowa 
Elżbieta Najdek 

Magazyn główny 
Joanna Wożniak 

Zaopatrzenie 
Grzegorz Wamberski 
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