
Zsolt Zeldung 

PRZEDOSTATNIE 

BILLA DRUMMONDA 



AKTORZY: 
Maria Kierzkowska 

Anna Magalska-Milczarczyk 
Matylda Podfilipska 

Paweł Kowalski 
Grzegorz Wiśniewski 

SPAL SWÓJ MILION 

REŻYSERIA: Marcin Wierzchowski 
SCENOGRAFIA: Matylda Kotlińska 
KOSTIUMY: Agnieszka Kochańczyk 
MUZYKA: Michał Litwiniec 

[Dziel& Twórz] 



MjALAN 
MOORE 

7 marca 1996 r. 
w Northampton, 

w salonie pisarza 
i okultysty 

Alana Moore'a 
K Foundation 

zaprezentowała film 
Watch the 

K Foundation Bum 
a Million Ouid 

(Zobacz, jak 
K Foundation 

pali milion funtów). 
Autorzy byli ciekawi 

zdania Moore'a 
na temat 

magicznego kontekstu 
aktu spalenia. 

Niniejszy tekst jest 
zredagowanym zapisem 

odpowiedzi pisarza. 
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To poniekąd fantastyczne, a poniekąd bardzo zabawne. Wyzwalające. Paliło się 
świetnie - bardzo czystym płomieniem. Zastanawiam się, czy ten na 
pięćdziesiątkach to nie był Newton - w każdym razie jego podobizna widnieje na 
jednym z nominałów: to on przecież organizował Mennicę Królewską. I to 
ciekawe, bo Newton jest swoistym pomostem pomiędzy magią a wiekiem 
rozumu. Z jednej strony był alchemikiem, a z drugiej ojcem całej współczesnej 
nauki. Z ostatniego zachowanego w Londynie kamiennego słupa, jakiego 
używano podczas święta wiosny, kazał sobie zrobić podstawę pod teleskop. 

William Blake nazwał wiek rozumu „Newtonowską drzemką", zamknięciem oczu 
na wszystko, co nie jest racjonalne, co nie jest rozumowe - na wartości 
duchowe. Ten film to pożar Newtonowskich betów. Tym, co istotne w perspekty
wie magicznej, jest to, co pieniądze wyobrażają, ich znaczenie. Każdy zapewne 
odruchowo reaguje, pytając: „A dlaczego nie daliście tego na cele charytaty
wne?" ... Czyli: „Dlaczego nie daliście tego mnie?". 

Wielu magów poświęca masę czasu i energii na zdobywanie pieniędzy. Zawsze 
uważałem to za trochę szemrany interes. Zaglądając do autobiografii Crowleya, 
przekonamy się, że wiele czasu zajęły mu starania, by nakłonić jakąś bogatą 
wdowę do roli kolejnej szkarłatnej kobiety, na której mógłby sporo zarobić ... 
Z drugiej strony Austin Osman Spare całe życie przeżył w ubóstwie. A był pod 
wieloma względami lepszym magiem niż Crowley, cudownym artystą. Raz ktoś 
go spytał: „Skoro jesteś takim wielkim magiem, to czemu nie jesteś bogaty?", 
a on odparł: „Naprawdę myślisz, że wykorzystałbym swoje umiejętności, żeby 
zdobyć choćby marny grosik?". Rozwścieczy/o go, że ktoś mógł tak pomyśleć. 

Pieniądze to zjawisko magiczne. Bo są niczym. Nie paliliście, dajmy na to, 
jedzenia. Większość rządów na całym świecie niszczy żywność każdego dnia, 
żeby nie spadła jej cena rynkowa. Nie paliliście sztuki (wizerunki na banknotach 
są niezłe, ale kto by chciał wieszać je sobie na ścianie), nie paliliście też litertury 
- a pali się je przecież każdego dnia. Nie paliliście ludzi. Spaliliście papier, który 
symbolizuje wartość. 

Ideę pieniądza rozumiem następująco ... posłużmy się systemem amerykańskim ... 
jeśli chce się wyemitować nowe banknoty, konieczna jest gwarancja skarbu 
państwa - emituje on weksle, które są gwarancją dla pieniądza. Ale rząd musi 
przedstawić pokrycie dla takich weksli w postaci obligacji. Pokryciem obligacji 
jest gotówka - i koło się zamyka, nie ma w nim nic realnego. 

Coraz częściej pieniądz jest tylko ideą ... impulsem elektrycznym, który obiega 
świat. Oficjalnie wciąż mamy złoto. Bank nadal obiecuje wypłacić nam za banknot 
pięciofuntowy ekwiwalent w złocie. Ale myśląc racjonalnie: gdybyśmy zebrali 
całe złoto świata, powstałby sześcian o wielkości zbliżonej do kortu tenisowego 
na Wimbledonie. Złota jest za mało. Pieniądze to idea, w której wszyscy mają 
udział, i właśnie dlatego są realne - i nieważne, że same niczym nie są. Nie są 
niczym fizycznym, a mimo to są siłą zdolną zrównać z ziemią całe kontynenty. 

Przyjrzyjmy się społecznościom z epoki kamienia, choćby Indianom. Kiedy 

pojawili się biali osadnicy i oznajmili: „Chcielibyśmy kupić wyspę Manhattan, 
mamy tu dla was sześć sznurów paciorków ... ", Indianie byli przekonani, że robią 
białych w konia, bo posiadanie czegoś na własność nie mieściło się w ich 
sposobie myślenia. Wyobrażenie, że można było posiadać kraj, było czymś 

niedorzecznym. W ich przekonaniu było to tak, jak gdyby próbować wcisnąć 
komuś Most Brookliński: „Dajcie nam paciorki i bierzcie Manhattan". Nie 
przypuszczali, że strona przeciwna potraktuje transakcję nieco bardziej na serio! 
Przed pojawieniem się pieniędzy stosowano barter i wymianę, które w pewnym 
sensie były o wiele uczciwsze. Zawsze znajdą się jakieś siły, które kontrolują 
pieniądz, do których koniec końców większość pieniędzy musi trafić. I kiedy już 
ma się taką wyimaginowaną władzę, można jej zacząć nadużywać. A można jej 
nadużywać straszliwie. 

Jeżeli zatem pieniądz jest tylko symbolem, to jedynym skutecznym gestem 
przeciwko pieniądzom, jaki można wykonać, jest gest symboliczny. Jedyną 

możliwą formą ataku na pieniądze jest ich spalenie. W gruncie rzeczy paląc 

pieniądze, mówicie: „Nie wierzę w nie" - a to niebezpieczne stwierdzenie: 
zadzieracie z magią. Jeśli ludzie przestają wierzyć w pieniądze, pieniądze 

przestają istnieć. Wasza deklaracja zostaje wyrażona w tym, co sam nazywam 
ludową przestrzenią idei zbiorowych. 

Pieniądze są kodem dostępu do całego materialnego świata. Wszystko ma 
swoją cenę. Można sobie kupić sporo życia. Można sobie kupić sporo śmierci. 
Ten akt postrzegam jako zdarzenie niemal prorocze: sam świat materialny 
bardzo przypomina pieniądze przez to, że jest ideą, a nasze idee w ciągu 
nadchodzących 15-20 lat będą się radykalnie zmieniać. 

Sądzę, iż czeka nas swoista zmiana paradygmatu albo masowy, zbiorowy kryzys 
psychiczny „. jakiś wielki krok, zasadnicza zmiana naszego sposobu myślenia. 
W sferze polityki, religii, różnych struktur, które zbudowaliśmy, świat - nie 
sama planeta, lecz stworzona przez nas idea świata - zawali się z hukiem, 
przynajmniej w sensie pojęciowym... nastąpi koniec świata w znaczeniu 
przenośnym, choć nie apokaliptycznym - nie w tradycyjnym znaczeniu 
Armagedonu. Być może zawsze mieliśmy tę katastrofę przed oczami.„ Nie 

, uderzam tu w ton millenarystyczny - nie wieszczę „zagłady i końca świata", tej 
urojonej wizji, którą stale przed sobą roztaczamy. W tym momencie historii, 
kiedy wszystkie nasze systemy tracą równowagę i chwiejnie zmierzają do 

• kulminacji i upadku, powinniśmy wziąć pod uwagę to, jak szybko nasza kultura 
potrafi się uczyć. 

Być może najlepszą ramą pojęciową dla tych idei jest koncepcja podwojenia 
wiedzy okresu. Weźmy jakiś okres wiedzy ludzkiej: od, powiedzmy, wynalezienia 
siekiery (niech będzie to arbitralny punkt, w którym rozpoczyna się wiedza 

ludzka) aż do momentu upadku Imperium Rzymskiego. Te kilkadziesiąt tysięcy 
lat składa się na jeden okres wiedzy ludzkiej. Kiedy policzymy, ile rzeczy odkryto 

i wynaleziono w tym czasie (tworząc tym samym wzorzec, który pozwoli nam 

wyznaczyć kolejny punkt, w którym liczba odkryć i wynalazków od upadku 
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Imperium zrówna się z ich sumą w okresie pierwszym, a więc zasób wiedzy 
ludzkiej podwoi się), stanie się oczywiste, że proces ten nie trwa już 

kilkudziesięciu tysięcy lat, lecz zaledwie tysiąc. 

Pomiędzy rokiem 1960 a 1970 wiedza ludzka podwoiła się . W ostatnim czasie 
podwaja się co osiemnaście miesięcy . Oznacza to, że ilość nabytej wiedzy 
i odkryć dokonanych w ciągu ostatniego półtora roku przekroczyła ilość 

nabytej wiedzy i odkryć dokonanych w ciągu całej dotychczasowej historii 
ludzkości. Nadejdzie moment - około roku 2020 - kiedy zabraknie podziałki, 
kiedy wiedza ludzka będzie się podwajała co kilka tygodni. .. Nie wiadomo, co 
będzie potem. To niewyobrażalne. Docieramy do horyzontu zdarzeń. Człowiek 
staje się osobliwością (prędkość światła staje się bowiem widzialna). 
Oznaczałoby to chyba jakąś istotną zmianę w sposobie myślenia. Miewaliśmy 
już takie zmiany - choćby przejście od rolnictwa do przemysłu itd. - ale tym 
razem chodzi o zmianę, która przynależy do innego porządku , o zmianę 
większego formatu . Komputery wynajdują nowe komputery. To tak, jakby 
wszystko, o czym kiedykolwiek marzyliśmy, stało się możliwe w ciągu 
pierwszej setnej sekundy. A potem, w ciągu kolejnej setnej sekundy, staje się 
możliwy cały ten syf, którego nie chcieliśmy . A potem ... 

To właśnie mam na myśli, mówiąc o końcu świata: nie chodzi mi o planetę czy 
ludzi, ale o koniec systemu idei, do którego de facto sprowadza się świat. 

Sny. Świat jest tylko naszą percepcją świata. 

W systemach kabalistycznych świat fizyczny nosi nazwę malkuth. Istnieje 
specjalne ćwiczenie, które ma uzmysłowić , czym jest malkuth. Weźmy np. 
perfumy - coś, co ma dla nas jakieś znaczenie. Powiedzmy różane. Czujemy 
zapach perfum i myślimy o tym, co się nam z nim kojarzy: o zapachowych 
pocztówkach, Wojnie Dwóch Róż ... o dowolnym symbolu róży . Ale to nie jest 
malkuth. Wąchamy więc ponownie i koncentrujemy się na czystej percepcji 
zapachu. To właśnie jest malkuth . 

Kiedy nasza percepcja świata zmieni się tak, jak w moim przekonaniu na to 

się zanosi, wówczas nastąpi początek czegoś innego, niewyobrażalnego. 

Blask ognia jest symbolem, pieniądze są kodem dostępu do całego material
nego świata . Za pieniądze można kupić wszystko: informacje, wszystkie 
nasze myśli, czyny, życie, śmierć, narodziny, jedzenie, seks, wszystko. 
Ludzki czas. Pieniądze są kodem dostępu do ludzkiego czasu, w tym symbolu 
skupione są wszystkie nasze idee. W rozpalonym przez was ogniu 
dostrzegłem zwiastun swoistego symbolicznego Armagedonu . 

Dzięki sfilmowaniu możecie teraz spojrzeć na niego z dystansu; upłynęło już 
kilka lat, a wciąż możemy go oglądać. Podoba mi się pomysł rozpalenia ognia 
w odległej, naładowanej emocjami przestrzeni osobistej, ale też sfilmowania 
go, by mógł być przekazywany każdemu, kto ma ochotę go zobaczyć. 

To przejmujące, magiczne zdarzenie . Inaczej nie umiem tego wytłumaczyć. 
Posługujecie się pewną formą języka, rozmową, choć nie jesteście pewni, 
czvm ona i est. .. Czekacie na odaowiedź. 

Pieniądz zatem jawi się jako siła destruktywna dla jednostki 
i dla więzi społecznych. Przemienia wierność w niewierność, 
miłość w nienawiść; z cnoty czyni występek, a z występku cnotą, 
ze sługi pana, z głupoty inteligencją, z inteligencji zaś głupotą . 

(Karol Marks, 1818-1883) 

Pieniądze są nabrzeżem, do którego przycumowana jest każda ludzka 
profesja i będzie tak, dopóki ludzkość nie przyswoi sobie największej 
lekcji, jakiej historia jest w stanie jej udzielić: jak żyć przy pomocy 

bardziej duchowych środków wymiany. 

(Max Plowman, 1883-1941) 
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BILL DRLIMMOND I .llMMY CAUTY SPALIU MILION FUNTÓW. 
BILL DRUMMOND I .llMMY CAUTY ZROBILI SWOJE. 
BILL DRUMMOND I JIMMY CAUTY OD 14 LAT W MILCZENIU 
CZEKAJĄ NA ODPOWIEDŹ. 
ODPOWIEDZ. ZOSTAŁO Cl TYLKO 3315 DNI. 

PRZYGOTUJ PASKI PAPIERU O SZEROKOŚCI 23 MM 
I DOWOLNEJ DŁUGOŚCI. 
POŁĄCZ PASKI ZE SOBĄ I ZŁÓŻ W HARMONIJKĘ. 
PONUMERUJ SEGMENTY OD O DO 3315. 
ZAWIEŚ HARMONIJKĘ W PROMINENTNYM PUNKCIE 
TWOJEGO MIESZKANIA, BY NIE MÓC O NIEJ ZAPOMNIEĆ.* 
ODCINAJ JEDEN SEGMENT DZIENNIE. 
ZACZNIJ 3 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU.** 
TNĄC, POWTARZAJ NA GŁOS LUB W MYŚLI SŁOWO "MILION". 

* POZA TYM OZIĘKI NIEJ UNIKNIESZ ROZMÓW O POGODZIE, GDY CIĘ NAWIEDZI RODZINA. 

**JEŻELI ZACZNIESZ PÓŹNIEJ NIŻ 3 PAŹDZIERNIKA 2009, ZMNIEJSZ LICZBĘ SEGMENTÓW 

O ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ ONI. 
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Podmiot nie istnieje w sytuacji przed wydarzeniem -
istnieje jedynie zwierzę, które radzi sobie, jak może 
najlepiej. To „ludzkie zwierzę" będzie trwało w swej 
egzystencji, która nie jest niczym innym jak pogonią 

za zyskiem i konserwowaniem siebie, dopóki nie spotka 
czegoś ponad, czegoś niewytłumaczalnego. Ten 
suplement istniejącej rzeczywistości Badiou nazywa 
WYDARZENIEM. Wydarzenie nie istnieje obiektywnie, 
lecz wyłania się wraz z podmiotem, który je rozpoznaje 
lub definiuje jako wydarzenie. Wydarzenie domaga się 

wierności. Ogólnie pojęta wierność nie istnieje -
istnieje tylko wierność określonemu wydarzeniu, 
oddanie prawdzie ujawnionej. 

Prawdą 
nazywał 

będę 

prawdziwy 
proces 

wierności 

wydarzeniu: 
tym, 

co 
ta 

wierność 

wytwarza 
w 

danej 
sytuacji. 

{Alain 
Badiou, 
1937 
- ) 
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Nie ukladajcie się z tym światem, lecz przemieniajcie się przez odnowę myślenia. 

(list do Rzymian 12 , 2) 

WSZYSTKIE NAGRANIA PRZESZŁY PEŁEN CYKL. 

ZOSTAŁY SKONSUMOWANE, SPRZEDANE, POBRANE Z SIECI, 
ZROZUMIANE, ROZPOZNANE, ZSAMPLOWANE, PRZYSWOJONE, 
ODŚWIEŻONE, OCENIONE I UZNANE ZA KIEPSKIE. 

NALEŻY PORZUCIĆ WSZELKIE DOTYCHCZASOWE FORMY 
MUZYKI I TWORZENIA MUZYKI I ZACZĄĆ OD POCZĄTKU. 

OTO ROK ZEROWY. 

The 17 (SIEDEMNASTKA) JEST CHÓREM. 

JEGO MUZYKA NIE MA HISTORII, NIE KULTYWUJE TRADYCJI, 
NIE UZNAJE TWÓRCÓW WSPÓŁCZESNYCH. 

The 17 MA WIELE GŁOSÓW. 

NIE STOSUJE LIBRETTA. NIE MA TEKSTU, SŁÓW, 
ZNAKÓW METRYCZNYCH, RYTMU, TEMPA; 
NIE ZNA MELODII, KONTRAPUNKTU ANI HARMONII. 

The 17 WALCZY Z CIEMNOŚCIĄ I REAGUJE NA ŚWIATŁO. 

B.D. 

www.penkiln-burn.com 



1eatr 1rn. w11arna Horzycy 
Plac Teatralny 1 
87-100 Toruń 

Telefony: (056) 622·52·22, 622-12-45 (sekr.) 
622-50-21, 622-50-22 (centr.) 
Fax: (056) 622-37-17 
e-mail: sekretariathorzycy@teatr.torun.pl 
www. teatr. torun.pl 

Dyrektor naczelny - Jadwiga Oleradzka 
Dyrektor artystyczny - Iwona Kempa 
Zastępca dyrektora - Andrzej Churski 

Zespół techniczny: 
Kierownik techniczny - Vassil Moskov 
brygadier sceny - Robert Nowak 
światło - Waldemar Boruń 
dźwięk - Tomasz Baranowski 
garderobiane - Izabela Baranowska, Teresa Kończykowska 
prace plastyczno-malarskie - Lech Zakrzewski 
fryzjerka - Elżbieta Gnutek 
rekwizytor - Jerzy Jędrzejewski 
Kierownicy pracowni: 
krawieckiej - Wiesława Wiśniewska 

elektrycznej - Waldemar Boruń 
akustycznej - Tomasz Baranowski 
plastycznej i rekwizytorni - Barbara Poczwardowska 
stolarskiej - Józef Cendrowski 
prace farbiarskie - Brygida Szuluk 

Biuro Obsługi Widzów 
czynne codziennie od 8.00 do 16.00 
Telefony: 622-55-97, 654-90-74, 622-55-66 
e-mail:bow@teatr.torun.pl 

Kasa teatru czynna codziennie (oprócz poniedziałków) 
w godzinach 10.00-14.00 i 15.00-19.00 
Telefon: 622-30-70 

W programie wykorzystano: „K Foundation 
Burn a Million Quit", Wydawnictwo "Ellipsis", London 1997. 
Tłumaczenie - Agencja MAart w Warszawie 

Redakcja programu: Beata Banasik, Marcin Wierzchowski 
Projekt: Izabela Wądołowska 

Licencja na wystawienie utworu została 
wydana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 

~ 
Działalność Teatru im. Wilama Horzycy 
finansowana jest przez Samorząd 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
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