












Do nsłam Bogusław Cichocki (ur. 1957) - artysta plastyk, sceno
graf, niezwykle ceniony w środowisku teatralnym. Absol
went Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie. 
Uzyskał również dyplom Akademii Sztuk Pięknych im. 
Jana Matejki w Krakmvie w zakresie projektowania sce
nografii. Jest twórcą i realizatorem wielu projektów sceno
graficznych. Współpracuje z teatrami w kraju i za granicą. 
W olsztyńskim Teatrze przygotował scenografię do spekta
kli „Palec Boży'; „Książę i żebrak'; „Szatan z siódmej klasy''. 
„Franz K''. „Człowiek-śmietnik''. „Niech żyje bal!", „Mistrz 
i Małgorzata" oraz „Bóg. Komedia w jednym akcie''. Jedno
cześnie pełni funkcję asystenta dyrektora Teatru Jaracza 
do spraw scenografii. Projekty jego kostiumów teatralnych 
i scenografii można było oglądać podczas wystawy w war
szawskiej Galerii Abakus. 
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Jerzy Satanowski (ur. 194 7) - kompozytor, aranżer, pia
nista, reżyser teatralny i muzyczny, absolwent filologii pol
skiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
„Człowiek-orkiestra': którą sam jednocześnie dyryguje. Na 
początku lat 70. zaczął współpracę z Edwardem Stachurą, 
owocującą utworami na miarę głosu pokolenia. Twórca 
piosenek wykonywanych przez Edytę Geppert, Krystynę 
Jandę, Piotra Fronczewskiego, Hannę Banaszak, Ewę Ka
sprzyk i wielu, wielu innych; reżyser spektakli muzycz
nych: „Miłość, czyli życie ... ", „Decadance", „Nie żałuję", 
kompozytor muzyki do spektakli: „Operetka': „Ballady
na': „Walka karnawału z postem': „Olśnienie': ,,Życie jest 
cudem''. Swoimi brzmieniami wzbogacał również świat 
filmu („Magnat'; „Kobieta w kapeluszu': „Jezioro Bodeń
skie", „Siekierezada", „Dzieó. świra" - a wszystko to ledwie 
niewielka część jego imponującego dorobku. W tym roku 
twórca obchodzi 40-lecie pracy artystycznej. 



reJ_yseria smiateł 

Jakub Kijowski (ur. 1979) - operator filmowy, reżyser 
świateł, autor zdjęć do filmów i spektakli Teatru Telewizji. 
Absolwent Wydziału Operatorskiego PWSFTviT w Łodzi. 
Realizował takie filmy jak: „W ciemności': „Podróż': „Mała 
matura': „Doskonałe popołudnie''. W 2007 roku otrzymał 
Nagrodę Specjalną za zdjęcia do „Podróży" na festiwa
lu w Ludwigsburgu. W Teatrze Telewizji pracował przy 
realizacjach „Oskarżyciela publicznego': „Króla Edypa': 
„Wyzwolenia" i „Najweselszego człowieka''. 
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Do~tajemy podobno niezly lomot od ogólnoświato\\'e
go kryzysu. Znokautował no\\·ojorsk<) giddt;>. a Jeszcze mu 
mało - ponoć clKL' polożyć na 1.!eski firmy \\'agi piórkowej, 
choćby taki zakbd produkcji dżemów pod Olsztynem. 
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„Boski spór" Felixa 1\!itlerera dotyczy sądu nad ludz
kością, który przeprowadza Bóg Ojciec, Syn, Duch oraz 
doproszony\\' roli adwokata Szatan. Do dyskusji pragnie 
wl~)CZ)'Ć się :-.ratka Boska. jest komplctnk ignorowana, co 
\\')'nagrodzi sobie w finale ut\\'oru. ,\!itterer ~ytuu_ie akcję 
\1 ' dużej sali, pośrodku której stoi tm~zydialny stól, na stole 
- 11·oda, bll'b, ciastcczb i inne umilacze nasiadówek ... 
Po11·('1d spotkania jest jeden: kryzys „!Irmy''. 

*** 
Istnieje mnóstwo literackich dzieł, \1' któq·ch Stwór

ca rozprawia się z rodzajem ludzkim, racząc go klęskami 
swojej wybu_ialej zlości,_ied nak i\1 itkrero\\'ski koncept do 
zludzenia przypomina :-.potkanie Zarzqdu \\'ielkiej kor
poracji. To Jobry trop. rzuca więcej światla na ziemski 
krvzvs. Bowiem struktura boskiego norzadku, zw!aszll.a , . ~ r 4 

widziana z perspektywy instytucjonalnej, pod wieloma 
względami zdradza cechr ogólnoświatowej spółki. Święty 
Pawel z 'forsu to clwba mial wlaśnie na mvśli, udv usta-, ' ~' ' 

nawial uniwersalizm. Dobra Nowina miala być nie tylko 
Dobrą, ale przede wszystkim No\\'iną Globaln<) i niczym 
literatura - rniala trafić pod strzechy. Oczywiście, święty 
Pawel nie znal slowa „korpor<lcja", lecz intenc.ia byla po-

dobna. /\h·ś lc, że analiza struktun· bo~kiej firnw, umożli -
, ~ • • I 

wia lepsze zrowmienie świata na Ziemi. Oczy\,·iście jedno 
pytanie pozostaje otwarte: czy świat ludzi Jest emanacj~1 
boskiego norzadku, CZ\' \\Tecz odwrotnie: może Boski 
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świat jest jedynie projekcją ludzkich wyobraże11? 

*** 
Na samym szczycie firmy znajduje się ZarZ<)d z Bo

giem \1' roli Prezesa i dwoma Wiceprezesami - Synem 
i Duchem. Pon iż ej menedżerowie - kardynalowil' 11· czer
\1·onych piuskach i maklerzy 11· czarnych sutannach. Naj
niżej : akcjonariusze firmy, jako tak 1.1\'any ludy Boży. 
\\'idoczn\' 11olvm okiem kn'Z\'S, \1"\'1m1sza na Zarzadzie 
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konieczność drastycznych posunięć, które tak przenikliwie 
opisala Naomi Klein 11· „Doktrynie szoku''. Sqd nadzwy
czajne posiedzenie. 

1\le cóż to za Zarz<!d? Bóg jest typowym sl'.efcm 
- za bessę ob\\'inia wszystkich, tylko nie siebie, i wci<)i. 
utwierdza się 11· swojej nieomy l ności. Owszem, założy! 
firmę, jednak okazal się deistycznym Szell:m. Przez wiele 
wieków firma prospcrowala na tyle dobrze, że nie musial 
interweniować. 

Z kolei Syn stoi na stanowisku, że i tak zbyt \1·iele zain
wcstowal 11· rnz111'1j firmy, l<)CZllie z poświęcrnil'm wlas11ego 
życia na krzyżu, i nie wie, co więcej móglby zrobić. Szatan 
podsuwa mu myśl, że dostatek tirmy gwarantuj~~ spekta
kularne in\\'estycjc, ale Syn jest uparty. l'\a\\'et gdyby mial 
cofn<}Ć czas, lo nie rzucilby sit; 11' przepaść , nil' zburz.ylby 

















źródło . . -
cier ie 

W świecie skrojonym na ludzką miarę i kierującym 
się wyłącznie ludzkimi potrzebami, którego nieuchron
ne nadejście pionierzy humanizmu ogłosili, nie wszystko 
miało poddać się ludzkiej woli; to raczej wola ludzka miała 
się kierować li tylko na takie sprawy, które mogą być pod
dane ludzkiej kontroli, wzięte pod ludzką kuratelę, ulep
szone przez ludzi dla powiększenia ludzkiej szczęśliwości. 
Wbrew sugestii Carrolla, że wizja humanistyczna czerpała 
natchnienie z marzeń Archimedesa, obróciła ona raczej 
filozoficzną obserwację Protagorasa - że „człowiek jest 
miarą wszechrzeczy" - w nakaz praktyczny. 

Nie dziw, że na sporządzonej przez Carrolla liście 
wszystkiego tego, co człowiek wedle humanistów osią
gnąć może, gdy się do sprawy porządnie przyłoży, zabra
kło jednej rzeczy, o zgoła centralnej w wizjach religijnych 
pozycji: życia wiecznego. Humanizm polegał na mierzeniu 
zamiarów wedle sił, nie sił na zamiary. Dotyczył on nie 
tyle możliwości stania się czymkolwiek dusza zapragnie, 
ile tego, by pragnąć takich tylko rzeczy, które zważywszy 
bogaty, ale nie bezgraniczny przecież arsenał ludzkich 
możliwości - ludzkich możliwości - dadzą się posiąść. 
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Życie pozagrobowe wyraźnie do tych „rzeczy" nie nale
żało. Nadzieja czy obietnica ludzkiej samowystarczalności 
podcinała korzenie kościelnego panowania nad duszami 
nie przez to, że otwierała alternatywną drogę do wiecz
ności, lecz przez to, że odwracała od wieczności uwagę 
i odmówiła jej uroku; i przez to, że ogniskowała zamiast 
tego uwagę na hodowaniu owoców, jakie za życia można 
jeszcze spożyć, na zadaniach w zasięgu dłoni, na sprawach, 
jakie ludzie potrafią własnymi siłami załatwić - sprawach, 
których rozwiązaniem będą się mogli cieszyć już w tym 
czasie, w jakim zdolni są jeszcze doznawać i radować do
znaniami - czyli tu i teraz, za tego życia, w tym świecie. 

Zauważmy też, że entuzjazm pionierów humanizmu 
nie spowodował nadejścia nowoczesności. Był on raczej 
refleksją filozoficzną nad uwiądem starego ładu i coraz 
wyraźniejszym kiełkowaniem nowego, tym się od daw
nych porządków różniącego, że od pierwszej chwili jawił 
się jako ład stanowiony - jako układ rzeczy, które trzeba 
budować, projektować i ze szkicami konstrukcyjnymi po
równywać, a nie zastany, odziedziczony w stanie gotowym, 
bezdyskusyjny, bo też wykraczający poza zasięg ludzkiej 

mocy. Dla pokoleń, które były świadkami rozpadu ładu 
zastanego - jedynego, jaki znały - było oczywiste, że tyle 
będzie w świecie sensu i ładu, ile jego ludzcy mieszkańcy 
potrafią weń wstrzyknąć, a i to stawało się coraz bardziej 
oczywiste, że odgórnemu nadzorowi nad przebiegiem 
konstrukcji musi towarzyszyć równie wytężony wysiłek 
„oddolny" - ludzi zmuszonych do kształtowania własnej 
tożsamości i nadawania sensu własnemu życiu, które bez 
zabiegów z ich strony pozostałyby w nowych warunkach 
bezkształtne i bezsensowne. 

Zygmunt Bauman Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000. 








