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Mówisz, że wiesz wszystko o świecie? 
Nic nie wiesz o sobie samym. 

Zacznij czuć, by zrozumieć świat 
Musisz zrozumieć siebie samego zanim zaczniesz rozumieć świat. 

Sri Nisargadatta Maharaj 



MAJA KLECZEWSKA 
SZKOŁA Studiowała psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. a później reżyserię w warszawskiej AkademiiTeairalnej. Ukoń

czyti Wydział Reżyserii PWST w Krakowie (2001 ). KARIERA Debiutowała w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie sztuką Jordan 
Ann Reynolds i Moiry Buffini 12000). Kolejne realtzilcje to Elektra Hugo von Hofmannstahla w Teatrze im. C. K. Norwida w Jeleniej 
Górze (2001 ), Noż1' w kurach Davida Harrowera w Teatrze im. J Słowackiego w Krakowie (2002). Lot nad kuku/czym gniazdem Ke
na Kesey a w Teatrze im. J. SL;niawskiego w Wałbrzychu (2002), Czyi nie dobiJa się koni? Horacego McCoy' a w Teatrze im. J. Sza.. 
niawskiego w Wałbrzychu (2003), Czajka Antoniego Czechowa w Teatrze im. C. K. Nrnwida w Jeleniej Górze [2004 ), MakbetWi Ilia ma 
Shakespeare' a w Teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu (2004], uznawany przez wielu polskich krytyków teatralnych za najwy
bitniejszy spektakl teatralny sezonu 2004/2005 w Polsce, Woyzeck Georga Buchnera w Teatrze im. W. Bogusławskiego w Kaliszu 
(2005),Sen nocyletniejWilliama Shakespeare'a w Starym Teatrze w Krakowie (2006), Fedra wg Eurypidesa, Seneki i Enquista w Te

atrze Narodowym w Warszawie (2006), Zbombardowani Sarah Kane w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie (2007), Opowieści lm/ru Wiedeńskiego ódiina von 
Horvatha w Teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu, Marat/Sade Petera Weissa w Teatrze Narodowym w Warszawie (20091. Płatonow Antoniego Czechowa w Te
atrze Polskim w Bydgoszczy 12000), Babel Elfriede Jelinek w Teatrze Polskim w Bydgoszczy (2010), Sudden Rain/Between w Teatrze Wielkim-Operze NarodoweJ 
w War2awie (201 O), Ore!>teja Ajschylosa w Teatrze Narodowym w warszawie (2012), Burza Shakespeare'a w Teatrze Polskim w Bydgoszczy 12012). Na Maltafesti
val Poznań 2012 odbyła się światowa prapremiera opery Slow Man Johna Maxwella Coetzee i Nicholasa l en5il w jej reżyserii. Jest uznawana za jedną z najwybit
niejszych młodych polskich reżyserek teatralnych. Nagrody: Laur Konrada oraz Nagroda Dziennikarzy za reżyserię przedstawienia Woyzeck na VI li Ogólnopolskim 
Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje w Katowicach 12006). Złota Maska za spektakl roku ()pc1łłieSd Lasku Wiedeńskiego (2000). Laureatka Paszportu,Polity
ki" (2006) w dziedzinie Teatr .• Nagroda za bezkompromisowe, ale i mądre, wpisywanie w klasyane fabllły zagubienia współczesnego alowieka oraz za malar
ską wyobraśnię, pozwalającą budować na scenie fascynujące światy". 

WKASZ CHOTKOWSKI 
Ukończył Akademię Teatralną w Warszawie. Pracuje w Teatrze Polskim w Bydgoszczy na stanowisku dramaturga. Au
tor sztuk Pall ml 1Jsra, Dziewczynka bez rąk. Opublikował sztu kę Niestqd (Dialog 3/2006) oraz Performatykę moty/iw do
datku do pisma literackiego Lampa (łato 2005). Był kuratorem festiwalu.Express EC 47, odcienie polityki"(kwiecień 2006, 
Warszawa), kuratorem festiwalu,Postdrama Pro)ect'(kw1ecień 2005, Warszawa), poświęconego teatrowi postdrama
tycznemu. Drukował teksty teoretyczne o Marinie Abramović, Sarah Kane, Elfriede Jelinek m.ln. w.Dialogu'; książceMO
wlę I mówię. Teatralne maski Elfrlde Jelinek. Występuje w filmach Małgi Kubiak. Zrealizował perfonnance 40 kg, zrób to 
sobie. I, podczas którego zamknął się wraz z 20 kg jabłek i 20 kg pomidorów w przeszklonej Galerii Kantorek na głów
nej u I i cy Bydgoszczy. Akcja trwała 24 godziny i zostala przerwana przez performera po zjed zen i u 16 kg owoców. Kon
sumentem akcji zostal każdy przypadkowy człowiek, który akurat ma lazł się na ulicy Gdańskie). Konsumentem byłteż 

każdy użytkown ik Internetu. Co godzi nę na internetowej stronie Teatru zamieszczano 1 (}-minutowy fi lm z akcji. Impulsem do zrealizowania akcji by
ła śmierć z anorektycznego wycieńczenia modelki, która w ostatnim momencie życia ważyła 40 kg, a przez ostatni rok jadła jedynie pomidory i jabł
ka. Autor adaptacji (wraz z Pawłem Łysakiem) i dramaturg SprawyDontonaw reżyserii Pawła Łysaka (nagroda na festiwa lu Klasyka Polska, Opole 2009.) 
Dramaturg spektaklu Cheery Bloosom, koprodukcji Teatru Polskiego w Bydgoszczy z T raverse Theatre. Wspólautor scenariuszy scen icznych wraz z Ma
ją Kleczewską i dramaturg jej spektakli Fedra, Marat/Sade {Teatr Narodowy, 2009), Płatonow (Teatr Polski w Bydgoszczy, 2009), Bobel {Teatr Polski 
w Bydgoszczy. 201 O), Oresteja [Teatr Narodowy w Warszawie, 2012), Burza (Teatr Polski w Bydgoszczy, 2012). Reżyser bardzo dobrze przyjętej przez 
krytykę polskiej prapremiery tekstu dla teatru: Elfriede Jelinek O zwierzętach (Teatr Polski w Bydgoszczy, 2008) (nagroda młodych na Festiwalu Pra
premier Bydgoszcz 2008 za debiut reżyserski), Łaknąć Sarah Kane 2009, Hekabe Eurypidesa 2011 (Teatr Polski w Bydgoszczy), akcji performatywnei 
SllURM (Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, 201 O}, Prowadź nasprzezl<o$c/ umarłych-instalacja (Teatr Dramatyczny w Wałbrzych u, 2010). Au
tor instalacji video Tkacze (Komuna Warszawa) i zdarzenia muzycznego Fuga na relegrafy (Centrum Kopernika}. WTeatrze im. Jana Kochanowskie<;io 
w Opolu wyreżyserowal po lską prapremierę Nocnegopartiera Liliany Cavani (20 11). 

MARCIN CHLANDA 
Scenograf, absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej. Stworzy! scenografię m.in. do spektakli: Piotra Jędrzejasa (EdmondDav~ 
da Mameta w Stowarzyszeniu Teatralnym NSO, Bajzel Krzysztofa Czeczota w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie, Dzień Walentego 
Iwana Wyrypajewa w Teatrze Im. Jaracza w Olsztynie, Kartoteka Tadeusza Różewicza w Teatrze im. Żeromskiego w Kielcach, Być 
jak Kazimierz Deyna Radosława Paczochy w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku}, Bogny Podbielskiej (JO sekund wg Juliusza Slowackie
go w Teatrze im. Kochanowskiego w Opolu), Marte!/o Frangivertiego (Moliere Grzegorza Dyndały w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku}, 
Pawła Świątka: (~li!Ye dni. Komedia. Końców*a Samuela Becketta w Teatrze im. Kochanowskiiego w Opolu), IPaw Kr6Jowei 
według Doroty Maslowskiej w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie} oraz autorskich spektakli Inki Dowlasz (Wakacje w Holan
dii w Teatrze Ludowym Kraków-Nowa Huta i Idę się leczyćw Teatrze Sląskim w Katowicach). Współtworzy! wystawę Według Wy
spiańskiego w warszawskim Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. Podczas XXXll Opolskich Konfrontacji Teatralnych w 2007 roku 

otrzymał nagrodę za scenografię do przedstawienia 30 sekund wg Juhu52il Słowackiego w reżyserii Bogny Podbielskiej w Teatrze im. Kochanowskiego w Opolu. 
Współpracownik No1'VE!90 Teatru w Warszawie. 

KONRAD PAROL 
Ukończył Studio Sztuk, ale prawdziwą praktykę odbył na plan ie teledysków 
(m. in. Edyty Górniak, Budki Suflera, Marysi Sadowskiej, Małgorzaty Walew
skiej, Fiolki, Michał Bajora) I w atelier Macieja Zienia .Atelier Dochnal-Zień~ 
Jego praca dyplomowa doczekała się publikacji w japońskim magazynie mo
dy .Ryuko Tsushin" i ,Madame Figaro". W 2004 roku wziął udział w pokazie 
młodych projektantów sponsorowanym przez.Heyah. W 2006/07 pracował 
w Chinach opracowując kolekcje sportowe. Zaowocowało to trwałą miłością 
do tego regionu. W 2008 był odpowiedzialny za przygotowanie kolekcji Je
sień/Zima 200B 1 Wiosna/Lato 2009 dla Galerii Centrum. Od 2009 prezentuje 

wlasne kolekqe, głównie męskie. Sukcesy otworzyły mu drzwi do pokazów podczas Fashion Week w Ło
dzi, gdzie zaprezentowal cztery kolekcje, a każda z nich była odebrana bardzo pozytywnie. W 201 O ode
brał prestiżową nagrodę KMaga za kreatywność. W maju 2011 pokazał swoją ostatnią kolekcję 
na jesień/zimę 2012 ,Les Mercenaires~ 

WOJCIECH PU~ 
Artysta wizua lny, pracuje ze światłem, video I fi lmem. Absol entWyclziaru Opera
torskiego, Fiimu Animowanego i Efektów Specjalnych Państwowej Wyższej Szkoły 
Rlmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (2004). W PWSFMTw Łodzi pełni funk
cję asystenta Józefa Robakowskiego w katedrze multimediów. Współpracuje znaj
ważniejszym i scenami w Polsce {Teatr Narodowy w Warszawie, Narodowy Stary 
Teatr w Krakowie, Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie, Teatr Dramatyczny 
w Warszawie, Teatr Polski we Wrocławiu, WrocławskiTearrWspółczesny) I z jednymi 
z najciekawszych reżyserów mlodego I średniego pokolenia (Krzysztof Garbaczew
ski, Maja Kleaewska, Agnieszka Olsten, Monika Pęcikiewicz, Natalia Korczak.owska, 

Paweł Miśkiewicz, Mariu>i Treliński, Marek Fiedor). Jego obiekty/instalacje świetlne i instalacje video odnoszą się 
do tematu szeroko pojętej kinowości, Imitacji rytmów I zjawisk natury. 

MAREK WłLKłRSKI 
Psycholog, prekursor ustawień systemowych w Polsce. W latach 1991-2002 kiero
wał Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowyd1 w Wejhe
rowie, uzyska! tytuł certyfikowanego specjalisty terapii uza leznień. Od 1992 roku 
prowadzi szkolenia psychologiczne a od 1995 roku prywatny gabinet psycholo
giczny. Szkolił się głównie w terapii uzależnień I terapii ericksonowskiej. W 2000 
roku utworzył Centrum Psychologicznych Ustawień Systemowych. Od począt
ku 2000 roku prowadzi samodzlelnie zajęcia terapeutyczne, doradcze w biznesie 
i szkoleniowe w zakresie ustawień systemowychch. W latach 2006-2009 Przewod
niczący Polskiego Towarzystwa Ustawień Systemowych. 

BEATA ECKERT 
Od wielu lat pogłębia rożne techniki uzdrawiania, pracy z ciałem, Improwizacji ru
chowej tańca i medytacji. Jest masażystką Lom~Lom1, masazu ayurwedyjskiego, 
masażu dźwiękiem, masterem NLP, instruktorem Improwizacji Tańca ł Symboliki 
Ciała oraz Instruktorem Eksperymentalnego Teatru Tańca (Instytut Dynamiki Tań
ca i Ruchu w Essen}. Z tancem SRytmów'° zetknęła się w 2000 roku i od tego cza
su nieustannie pogłębia tę praktykę.Jest ona dla niej najbardziej skuteczną formą 
praktyki duchowej.Jest prosta, głęboka, przyjemna i posiada ogromna moc uzdra
wiajac.ą. Od 2008 jest autoryzowaną przez Gabrielle Roth nauczycielką SRytmóvl 





TYLKO TO, CO OSOBISTE Ili. BRACIA I SIOSTRY 

Bracia i Siostry nie są adaptacją „Braci Karamazow" Dostojewskiego ani ,;Trzech 
sióstr" Czechowa. Nie są połączeniem dwóch wybitnych utworów literackich w jedną 
całość, gdzie postaci z Dostojewskiego i Czechowa spotykają się, przenikają, żyją ze so
bą. Bracia i Siostry są rozszarpaniem „Braci Karamazow" i„T rzech sióstr" przez osobiste 
doświadczenia wszystkich tworzących ten spektakl. Bracia i Siostry są rozaąstkowywa
niem na kawałki Dostojewskiego i Czechowa poprzez wn iknięcie w n ieświadome pro
cesy, które zachodzą w tworzących ten spektakl. Bracia i Siostry idą w głąb liter 
Dostojewskiego i Czechowa, w głąb człowieka takim, jakim jest naprawdę, a nie takim, 
jakim ma życzenie być, człowieka ze wszystkimi jego słabościami, ograniczeniami, 
pragnieniami; są próbą obnażenia fantazmatów, jakim kieruje się ludzkie życie, są 
zmierzeniem się z kłamstwem, którym człowiek nasącza swoje życie i życie swoich 
bliskich. Bracia i Siostry są próbą utopijnego dotarcia do nowego człowieka, do czyste
go czucia, poza wiedzę i niewiedzę. Bracia i Siostry są próbą przekształcenia kulturowe
go i osobistego kryzysu, końca, w twórczość, w nowy początek. 

Jedną znajtrudniejszych rzeczy w tej pracy było wyobrażenie, wytworzenie w so
bie lęku po katastrofie, gdzie w przeciągu minuty, to co do tej pory było nam znane 
przestaje istnieć. Przyjaciółka opowiadała mi scenę; w dziesiątą rocznicę ataku na I/I/TC, 
Times Square był pusty, powietrze gęste, zawiesiste, tak jakby stało, kumulacja lęku , 

przerażen i a była para l iżująca, co wpływało na irracjonalne zachowania ludzi, którzy pa
trzyli się po sobie otępia li w oczekiwaniu, że właśnie może ktoś z nich, właśn i e teraz, 
wyjdzie na środek Times Square i ocali świat. Cadycy wierzą, że do ocalenia świata, 
do czynienia go wciąż na nowo zasługującym na istnienie, niezbędna jest stała obec
ność w nim 36 sprawiedliwych. Sprawiedliwi działają w ukryciu, nie wiedut że są wy
branymi, a mimo to czynią dobro tak wielkie, że równoważy i pokonuje zło całego 
świata. Gdyby k iedyś zabrakło choć jednego z nich i liczba sprawiedliwych obniżyła
by się do 35, świ at natychmiast przestałby istnieć. Każdy z nas powinien żyć tak, jak
by był sprawiedliwym, bo to może od nas zależy czy świat będzie i stniał czy nie. 
Człowiek w sytuacji po katastrofie musi zejść jak najgłębiej w siebie, musi zredefinio
wać swoje ja i to tym, kim jest. 

Oni cię zabrali, wyjałowili, wytańczyli, używali, a ty dawałeś się im używać, a te
raz ja mam oczekiwania wobec ciebie. Czego ty tam pragniesz, szukasz? Doznania? 
Doznania czego? Po co ty to chłoniesz? Po co ty tam chodzisz? Doznawać? Od po
czątku świata są to te same doznania. Ty czuj. Nie chce mi się żyć, bo wszyscy kła
mią, wszyscy są wstrętni, wszystko jest wstrętne, zabiję się, bo wszyscy kłamią. życie 



jest nudne, naj lepiej wymyślić sobie, że się żyje. Mówi Liza, jedna z bohaterek Braci 
i Sióstr, do człow ieka, którego kocha. Liza wyraża ogólnoludzk ie rozczarowanie 
drugim człow iekiem . Liza niszczy to, co kocha by zm us ić do czucia, które jest 
poza tym, czego można doświadczyć, co można n azwać. To prawda, wszyscy kła
mią odpowie jej Artiom. 

Bohaterowie Braci i Sióstr nienawidzą kłamstwa i sami w nim żyją. Zakłamują siebie 
przed samymi sobą, zakłamują rzeczywistość, sąjak puste skorupy ludzkie. Kłamstwo jest 
okrutne i bezlitosne, w pierwszym etapie uderza w osobę, którą się okłamuje, a potem 
zaczyna trawić tego, który kłamie. Kłamstwo uderza w samo źródło jego lęku, unaocz
nia go, wbija się w n ieświadomość, dekonstruuje tożsamość. Bohaterowie Brad i Sióstr 
pokazani są w sytuacj i, kiedy kłamstwo poraziło w nich wszystko, co żywe, do tego przez 
globalną katastrofę zostali zmuszeni do zamieszkania w podziemnym garażu, gdzie 
z godziny na godzinę kończy się jedzenie i woda i nie wiadomo czy kiedykolwiek przyj
dzie jakaś pomoc. Bohaterowie Braci i Sióstr znajdują się w sytuacji, w której obowiązu

jące reguły świata przestają istnieć, bo stary świat kona, płonie na górze, ponad garażem . 

Ci ludzie w większości s ię nie znają, ale rozpoznają w sobie stare życ ie. Tymi l udźmi za
czyna rządzić atawistyczny l ęk o przetrwanie. W sennych koszmarach, emocjonalnych 
fleszach, powidokach z przeszłości konfrontują się ze swoimi fantazmatami, tym, że nie 
mają koncepcji tego, kim są i wchodzą w układy życiowe z innymi, które mają nadać 

sens ich własnemu doświadczeniu. Konfrontują się ze swoim zakłamaniem, winą, karą, 

dobrem i złem. Zaczynają mierzyć się z tym, co mówią, robią, czują. Powracają do sche
matów, do figur nieszczęśliwie zakochanych, porzuconych, starzejących się, rozczaro
wanych, do figur wiecznych dziewczynek i chłopców, do figur tęsknoty i marzenia, 
do przymusu powtórzeń zakodowanych, wyćwiczonych zasad. Tak jakby zobaczyć pan
cerz. w którym się żyło lub żyje i zobaczyć niemoc wyjścia z kleszczy automatyzmów. Za
czynają rozumieć, że do tego, co było nigdy nie da się j uż wrócić. Bo to jest martwe, 
powtarzające się, niczego j uż im to nie daje. Zaczynają słyszeć martwe bicie własnego 

serca, które jest im koszmarnie drogie. Zaczynają rozumieć jak łatwo być martwym. Za
czynają próbować czuć naprawdę, bez cenzurowania, wybielania siebie. Zaczynają ro
zum ieć proces zaczętego przejśc ia w głąb tego, czym pomału staje się świat, przez 
zmianę tego, kim stają się oni. Gdzie tchnieniem jest kontakt z drugim człowiekiem; bez
pośredni, bliski, bez transakcji wiązanych, oczekiwań, który łagodzi lęk, daje bezintere
sowną bliskość i łączność w przeżywaniu podobnego losu. 

Ili 

Nigdy nie mów tego, aego nie rozumiesz, co znasz jedynie z książek, dogmatów reli
gijnych, wykładów, nie mów tego, aego nie doświadayłeś, nie przeżyłeś, bo nie jest to 
pełne. Krishnamurti 

Kleczewska i każdy wymaga maksymalnie dużo od siebie podczas prób, aktorzy 
zostal i zaproszenie do osobistego współtworzenia świata Braci i Sióstr. Mogli przy-
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nieść postać marzenie, którą chcieliby się zająć podczas tej pracy. Postać inspirowa
ną Dostojewskim, Czechowem. Scenariusz spektakl u powstaje w większośc i na sce
nie, podczas improwizacji aktorskich. Ta praca wymaga od aktora maksymalnego 
głębokiego zanurzenia, osobistego przepuszczenia przez siebie postaci, tematu. 
Aktorzy zostal i postawieni w sytuacji postaci z Braci i Sióstr, od nich samych za leży 

świat, który powstaje od nowa. W tym świec ie nie ma przymusu, jeśli ktoś chce mo
że pozostać w swoim znanym, może zostać na uboczu i trwać w swoim sprawdzo
nym. Kiedy aktor/postać uruchamia swoje osobiste, powstaje pole, pod które może 
podłączyć się widz, widz, który podczas oglądan ia spektaklu dokonuje pracy na sa
mym sobie, dokonuje intelektualnego i emocjonalnego procesu zejścia w głąb swo
jego osobistego. Meyerhold uważał, że całą pracę dramatopisarza i reżysera należy 
uważać za przygotowanie gleby potrzebnej do tego, aby dalszą robotę przeprowa
dzały razem, podczas każdego przedstawienia, najbardziej aktywne siły teatru: ak
tor i widz. Spektakl powinien powstawać na oczach widza. Działa to na podobnej 
zasadzie jak pole podczas ustawień hellingerowskich, kiedy klient wnosi swoje oso
biste do pracy z terapeutą. Pole pozwala współodczuwać, pozwala podłączyć się 
do tego, co ukryte, niewypowiedziane, a ogólnoludzkie, zakodowane w mitach, 
w ciele, nieświadomości. 

Aktorzy w pracy nad Braćmi i Siostrami uruchamiali w sobie bezkarny proces 
skojarzeń, fantazję na swój własny temat w sytuacji podobnej do sytuacji ich po
staci. Budowali postaci i zdarzenia sceniczne płynące z ich wewnętrznej potrzeby, 
a nie kon ieczności. Jedna z aktorek po ustawieniach hel lingerowskich, powiedzia
ła, że chce stworzyć postać opa rtą jedynie na ruchu, chce pozbawić siebie i swoją 

postać mowy, pon i eważ uważa, że w sytuacji po katastrofie indywidualnej i zbio
rowej s łowa nic już nie znaczą. 

Podczas pracy nad Braćmi i Siostrami, odbyły się trzy dniowe warsztaty ustawień 
hellingerowskich i trzydniowe warsztaty SRytmów. Twórczyn i ą metody SRytmów jest 
Gabriele Roth, tancerka, reżyserka, choreografka, kompozytorka. Podczas wieloletniej 
praktyki zauważyła, że w codziennym życiu człowieka przewija si ę pięć rytmów: flo
wing, staccato, chaos, liryka, cisza. SRytmów używanych jest m. in: w pracy nad spek
taklami i warsztatami ze studentami aktorstwa np. w Actor's Studio. Dla nas Srytmów 
poprowadziła Beata Eckert, prekursorka metody w Polsce. 

Gabriele Roth: Szukamy w ciele rytmu, czegoś solidnego i zakorzenionego, w czym 
możemy się schronić i zaczynać odkrywać płynność życia, aby zbadać, dlaczego tak wie
lu z nas jest uwięzionych, zdrętwiałych, wykorzenionych, spiętych, obojętnych, dlaczego 
nie mogą rozszyfrować obrazów z nieświadomości~ które odzwierciedlają nasze zbioro
we szaleństwo. 5Rytm6w uczy nas jak przejść przez niepewność, samolubstwo i strach, 
stając się fascynującymi, nieprzewidywalnymi, spontanicznymi, autentycznymi istota
mi. Domaga się, byśmy byli oryginalni, jednocześnie niszcząc nas i dając nam centrum. 
Domaga się, aby odpuścić sobie bycie poruszającym i dać się poruszać. Żyjemy teraz 
w czasach zdominowanych przez rytm chaosu. Nauczenie się jak się w nim poruszać to 

nasza sztuka przetrwania. Świat przenosi się z rytmu staccato, w którym był przez 2000 
lat, gdzie udawało nam się ukrywać za wszelkiego rodzaju strukturami. Teraz musimy 
zrzucić skóry, łzy, maski, kształty i doświadczyć rozpadu, rozbicia granic ciała, serca i umy
słu, granic pomiędzy płciami i pokoleniami, między narodami i nomadami. Jesteśmy 
przejściowym pokoleniem. Nasze wnuki będą się rodzić i żyć w rytmie chaosu. Nie będą 
czuć wobec niego oporu. Naszym obowiązkiem jest go poznać, poczuć się w nim dobrze, 
przyjąć go i wszystkie jego nauki oraz przekazać przyszłym pokoleniom. 5Rytmówto ma
pa tego, gdzie możesz chcieć się udać na każdym poziomie świadomości. To wewnętrz
ne światy fizyczne, emocjonalne, intelektualne, zewnętrzne światy, przyszłość, przeszłość. 
Są to znaczniki na drodze powrotnej do najbardziej prawdziwego nja": wrażliwego, dzi
kiego, namiętnego, instynktownego siebie. 

Podczas warsztatów SRytmów aktorzy szukali ruchu dla swoich postaci, szuka
li ukrytego, nieświadomego, podczas wielogodzinnego tańca, głowa wyłącza s ię, 
do istoty dochodzi czyste ukryte czucie. „Nie wiem dlaczego, ale czuję, że„:'. To zo
stało wcześniej uruchomione podczas trzydniowych ustawień hellingerowskich. 
Każdy z aktorów mógł ustawić swoją indywidualną potrzebę. Siebie I swoją postać, 
postać z innymi postaciami, siebie, postać i pojęcia abstrakcyjne. Możl iwości jest 
bardzo wiele, Marek Wilkirski, specjalista od ustawień systemowych, precyzował 
zapotrzebowanie klientów tak, by było jak najbardziej efektywne dla ich osobiste
go procesu podczas dalszych prób. 

Wiele rozwiązań, słów, relacji miedzy postaciami, powtarzalnych figur z SRytmów 
i ustawień, przeniknęło i przenika do scenariusza spektaklu. Podczas SRytmów jedną 
z najczęśc i ej powtarzanych figur było noszenie, przenoszenie się. Kobiety nosiły męż

czyzn, mężczyźni nosili kobiety. Figura ta naznaczona była zawsze cierpieniem, tru
dem, zmaganiem się, próbą pobudzenia drugiego do życi a . W trakcie kolejnych prób 
po warsztatach, słowa coraz bardziej redukowały się, działo się to organicznie. Sceny 
zaczynały powstawać w oparciu o silne emocjonalne dzi ałania , krótkie dialogi, czysty 
ruch, ciszę, zapętlenia słowne, nakładające i przenikające się ze sobą niepokojące zda
rzen ia. Postaci Braci i Sióstr wypowiada ją tylko, co niezbędn . Słowa w obliczu katastro
fy, przedefiniowania siebie przestają mieć wielkie znaczenie. 

IV 

Teatr powinien próbować powiedzieć wszystko. Oczywiśc i e można inaczej, moż
na bez osobistego, można szybko, tanio, zajeb i ście, hajpowo, miło, kolorowo, rodzin
nie, wesoło, kojąco, z dwoma krzesłami na scenie, z poszanowaniem słów wybitnych 
klasyków, którym dorabia się wąsy. 

Tak, można i tak, ale wc iąż można jeszcze chyba inaczej. 

Łukasz Chotkowski 
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Innego końca świata nie będzie 
Z Zygmuntem Baumanem rozmawia Jarosław Makowski 

JAROSŁAW MAKOWSKI: Nie ma dnia, by ktoś nie ogłaszał końca świata. Ma
my więc, kolejno: koniec myślenia, historii, narracji. W innym wariancie mamy 
śmierć: Boga, teorii, człowieka. Czy Pan, jako twórca pojęcia„płynna nowocze
sność" i badacz tej nowoczesności, zna może datę, kiedy nastąpi jej kres? 

ZYGMUNT BAUMAN: Jedną z cech płynności jest to, że płynne są także pojęcia, 

których używamy, chcąc wyrazić swoje przekonanie. Nasze koncepty s i ę zużywają, 

zanim zdążymy opisać problem. Reakcją jest frustracja, rozczarowanie i potrzeba 
szukania nowego konceptu. Dziś zawrotną karierę robi pojęcie końca. Jak długo ta 

moda potrwa, nie wiem. Intrygujące jest jednak, że chwytamy s i ę co chwila innego 
dowodu na to, że ów koniec tym razem naprawdę się wydarzy. Dziś ratuje nas od
kryty jakimś cudem kalendarz Majów, który kończy się akurat na 21 grudnia. 

Po co karmimy się przekonaniami, że koniec nastąpi lada chwila, skoro i tak 
traktujemy go z przymrużeniem oka? 

Nie da się ukryć, że przepełn i a nas niepokój. Tyle że to nie rzeczonego końca 
się boimy. 

A czego? 
Boimy się, rzecz jasna, przyszłości. Jednak w inny sposób. Nie taki, gdy ma się 

pewność, że koniec czegoś - na przykład świata - nastąpi 21 grudnia, zgodnie z tym, 
co nam ponoć Majowie podpowiadają. Gdybyśmy naprawdę wierzyli, że świat się 
kończy, to zachowywa libyśmy się tak, jak to Giovanni Boccaccio opisał już kilka stu

leci temu. A zatem, gdybyśmy tylko tę pewność mieli, cieszylibyśmy się tą ostatnią 
chwi l ą, zapomnieli o przyszłości, używali do woli życia. Krótko mówiąc: carpe diem. 

Tyle że tak się nie zachowujemy. Przeciwnie, jesteśmy przyszłością przejęci. 

Jaka metafora zatem lepiej oddałaby nasze dzisiejsze położenie? 
Joseph Conrad nama lował dobry oraz ludzi początku XXI wieku. Jesteśmy w po

łożen i u, w jakim znalazł się Marlowe szukający agenta Kurtza w„Jądrze ciemności ": 

we mgle spowijającej statek. Jasne, że Marlowe wiedział, iż istnieje gdzieś stały l ąd. 

Tyle że jego widzialność świata była widzialnością na miarę mgły. Widział śc i eżki , ale 
nie miał pojęc i a , dokąd one prowadzą. Cz.y zaprowadzą go na manowce, czy za chwi

lę s i ę skończą, nad jakąś przepaścią albo ruchomymi piaskami. 





Nie wiemy, co nas czeka. I to pacz.ucie niewiedzy jeszcz.e bardziej pogłęb i a w nas 
zafascynowan ie przyszłośc ią. Kiedy otacza nas mgła, nic zrobić nie możemy. Trzeba 
czekać na podmuch wiatru. Podłożem naszych zmartwień jest to, że takie sytuacje 
zdradzają, iż jesteśmy bezradni . Nie wiadomo, w jaki sposób mog libyśmy zmien ić to, 
co spowite jest gęstą mgłą, co jeszcz.e nie wyk larowało s ię na tyle, by określić, czy 
mamy do czynienia z dobrem, czy może ze złem. I tylko jedno wydaje się jasne: gdy 
koniec nadchodzi, wtedy podwajamy siły, by jednak ten koniec od siebie oddalić. 

Czy dzisiejszy lęk i niepewność to owoc tego, tego, że- z jednej strony- ma
my poczucie końca, z drugiej, że musimy kroczyć ścieżką, którą nikt przed na
mi nie szedł? Jesteśmy więc zawieszeni pomiędzy niepewnym „tu i teraz" 
i jeszcze bardziej niepewną przyszłością? 

Pomiędzy, ale nie całk i em.„ Wiemy, jakie narzędzia , którymi do wczoraj koloni
zowa liśmy św i at, już nie działają : narzędzia, którymi posługiwan ia nauczyliśmy się 

od swoich przodków, i któreśmy przeję l i i dalej ulepszal i. Dziś możemy je odesłać 
na śm ietn ik historii. Ale „ pomiędzy" -to znaczy równ ież, że wiemy nie tylko skąd, ale 
i dokąd . A de facto nie wiemy, dokąd nas niesie. Płynność rządzi bez względu na to, 
czy surfujemy, czy pływamy, czy też stoimy na brzegu, czy po prostu skaczemy do wo
dy głową w dół i toniemy. Doświadczamy bezrad ności. To, o co sami w pocie czoła za
biegamy, niewielkie (i nieokreślone!) odtąd ma znaczenie. Zmiany, których j esteśmy 
świadkam i, i tak s ię dziej ą. Poza nami czy - śc i ślej - bez wzg lędu na nasze działania . 

Z jednej strony brak nam pewnośc i, a to boli. Ale, z drugiej, brak też poczucia bez
pieczeństwa -a to wręcz nie do zniesienia. Gdy się brak pewnośc i nałoży na brak po
czucia bezpieczeństwa, dopada nas poczucie impotencj i. Kombinacja tych dwóch 
odczuć owocuje stanem upokorzenia: uwłacza godności własnej. Myślimy sobie: coś 
ze mną (z nami) nie w porządku, nie potrafię panować nad rzeczywistośc ią. A gdyby 
nawet, jak i ś psim swędem, udało mi się coś w tej sprawie począć, to i tak moje ręce 
są za krótkie, by sięgnąć korzeni sprawy. 

Sam może i nic nie znaczę, ale razem już tak - jeden z drugim, w duchu so
lidarności. Co więcej, mamy przecież i instytucje, jak choćby państwo, które 
po to są, by nam w różnych beznadziejnych sytuacjach pomóc. 

Nic z tych rzeczy. Tak już jest, żeśmy bardziej dziś gotowi g inąć w samotności , n iż 

zwyc iężać w sol idarnośc i. Kiedy szukam pomocy, rozglądając s i ę dookoła, nie widzę 
żadnej agencji cz.y instytucji godnej zaufania. Nie wierzymy, że któraś z agencji po
spólnego działan ia - dajmy na to państwo - zrobi to, co zrobi ć powinno, by pew
ność i bezpieczeństwo znów w naszym życ iu zagościły. Czujemy się niezaradni, gdy 



chodzi o to, co począć i co można zrob i ć z nadzieją na sukces. Ale co gorsza, nie wie
my, kto to ma czy mógłby zrobić . 

Żyjemy innymi słowy w czasach kryzysu zaufania do instytucji, ustabil izowanych 
i legalnych narzędzi politycznego działa nia. Szukamy po omacku nowych sposobów, 
co pokazują chociażby lndignados w Hiszpanii czy okupanci Wal l Street w Ameryce. 
Tyle że to są wszystko próby za lezienia alternatywnych środków skutecznego dzia
łania, czynione„w ciemno''. Jak dotąd jednak, jeżeli zdawały od czasu do czasu, choć 
z rzadka, egzamin ze zdolności usuwania utrapionej przeszkody, czyli oczyszczania 
placu pod przyszłą budowę, to żaden z tych sposobów jakoś nie zabudował placu no
wymi konstrukcjami. .. I - co kluczowe - takimi, które poszukiwacze zaprojektowali. 

Bywa, że jeśli nawet wyobrażamy sobie koniec, sądzimy, że nadejdzie on 
jako wielkie, niemal kosmiczne wydarzenie. Tymczasem Miłosz powiada w słyn
nym wierszu„Piosenka o końcu świata": 

„W dzień końca św i ata/Pszczola krąży nad kwiatem nasturcj i/Rybak naprawia 
błyszczącą sieć/ Skaczą w morzu wesołe delfiny''. I kluczowe zdanie:„A którzy czeka
li błyskawic i gromów/ Są zawiedzeni''. Pointa:„lnnego końca świata nie będzie''. Czy 
nasza niemoc w zmianie rzeczywistości nie bierze się stąd, że oczekujemy apokalip
sy, gdy tymczasem apokalipsa jest obecna w każdej chwili naszego życia? 

To wielkie pytanie, które nas nęka, pozbawiając snu. Jednak, jak to mamy w na
turze, staramy się, jak możemy, poc ieszyć - ukorzyć czy przynajmniej uśpić na czas 
jakiś nasze strachy. Tworzymy więc pojęcia, za którymi nie stoją ani ludzkie twarze, anl 
adresy instytucji gotowych podać nam pomocną dłoń. Pojęcia służące do tego, by 
wstawić rzeczownik do zdania o naszych niepokojach, ale niewyznaczające żadnej 
konkretnej wskazówki, gdzie szukać lub jak tworzyć wakujące byty. 

Jakie to pojęcia? 
„Moce globalne': „ rynki'; „układy" albo: „oni'; „jacyś oni''. .. Niewiele z tego wyni

ka, bo tak samo płynne i mętne są zarysy owych bytów wyobrażonych, jak i „fakty 
sprawy'; które miałyby one od mienić. Zewsząd dobiegają nas wzajem sprzeczne 
poglądy, nawoływan ia i ponag lania, kakofonia ogłusza, czujemy się zagubieni. Po
wiedzmy sobie zupełn ie szczerze: jesteśmy w miejscu, w którym jeszcze nigdy nie 
byli śmy. Mamy sytuację bez precedensu, a więc brak wiedzy i doświadczen ia , 

na których moglibyśmy się oprzeć. Nie dziwmy si ę w ięc, że czujemy się z reguły za
skakiwani rozwojem zdarzeń. 

Naprawdę ważnych wydarzeń (nie mówię o końcach świata, bo to bajeczka 
dla niegrzecznych dzieci), zasadniczych przełomów w historii XX wieku nikt nie 

zapowiedział i nikt ich się w gruncie rzeczy nie spodziewał. Jeden z najświeższych 
wśród przelicznych przykładów to implozja, załaman ie się, wręcz samolikwidacja 
komunizmu. 

Była wszak wtedy obszerna i powszechnie szanowana nauka zwana„sowieto
logią''. Wiemy z doświadczenia, że wszelka nauka potrzebuje masy pieniędzy, gran
tów i stypendiów i na ich niedostatek nieustannie się uskarża. Sowietologia 
do uskarżania się nie miała powodów - była ze zrozumiałych względów najsowi
ciej, najszczodrzej chyba w dziejach zaopatrzoną w fundusze gałęzią nauki. Nigdy 
nie brakło pieniędzy na kongresy czy zakładanie nowych instytutów badawczych, 
na wydawanie nowych czasopism i mianowanie nowych profesorów. A mimo to 
jeszcze w 1989 roku były w obiegu wśród renomowanych sowietologów tylko dwie 
liczące się teorie co do prawdopodobnej przyszłości jej obiektu, komunistycznego 
systemu, i jego re lacji ze światem kapitału i demokracji. Jedna teoria głosiła MAD, 
czyli Mutually Assured Destruction - wzajemnie zagwarantowane zniszczenie 
- które nastąpi w wyniku wybuchu wojny jądrowej . Druga - teoria konwergencj i 
- że kapitalizm trochę weźmie z komunizmu, komunizm trochę z kapitalizmu i ko-
niec końców wszystko będzie cacy, bez kłótni. Natomiast, że komunizm po prostu 
zapadnie się pod ciężarem własnych, niemoż l iwych do spełn ienia obietnic i sloga
nów - tego jakoś nikt nie przewidział. Jeżeli tak dobrze, tak bajońsko opłacana na
uka zawiodła w przewidywaniu przyszłości, to co dopiero mówić o naszych 
biednych socjologach, którzy stale (i nie bez kozery) opłakują swe ubóstwo, po
wiadając o tej olbrzymiej a zaufania godnej wiedzy, jakiej dostarczyliby, gdyby ty l
ko przyznać im więcej pieniędzy na badania„. 

Możemy być zatem pewni, że końca świata nie będzie. A przynajmniej 
nie 21 grudnia. Czego zatem możemy być pewni w roku pańskim 2013? 

Najprawdopodobniej tego samego, czegośmy pewni dzisiaj- udręki niepewno
ści. Źródła dręczącej nas niepewności sięgają zbyt głęboko, by dało się do nich do
trzeć i je przytamować w ciągu jednego roku; a w każdym razie krótkimi rękoma 
i z pomocą ograniczonych zasobów i kompetencji w posiadaniu jedynych dostęp
nych dziś nam instytucji polityanych, jedynych jak dotąd organów zbiorowego dzia
łan ia, skrojonych przez naszych dziadów i pradziadów na miarę suwerennych, 
terytorialnych państw - a zatem pokładających swe nadzieje w niegdysiejszych re
aliach dziś przedzierzgniętych w iluzje .. . 

,;Tygodnik Powszechny'; 16 grudnia 2012 
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Mai Kleczewskiej Zmierzch bogów. 

"Arta rea" 

----

wg Homera 

Odyseja 
Scenariusz. reżyseria, scenografia- Krzysztof Garbac.zewskl 
Scenariusz. dramaturgia, opracowanie muzyczne, wideo - Marcin C1<ko 
Kostiumy, reżyseria monologu kobiecego - Anna Marla Karczmarska 
Choreografia - Mikołaj Mlkolajayk 
Reżyseria światła - Wojciech Puś 

Seul • Korea Południowa • 13, 14, 15 X 2012 

SEUL 

W ramach Festiwalu SPAF pokazana 
została sztuka polskiego reżysera 

Krzysztofa Garbaczewskiego 
- fantastyczny spektakl znakomicie 
przyjęty przez seulską publiczność 

festiwalową. Odyseja doskonale 
pasuje do konwencji festiwalu, 

posz.ukującego 

nowych form teatralnych. 

„Hanpac View" 
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DUżASCENA 

William Shakespeare 
MAKBET prem. Xll 2004 

JACQUES BREL prem. Ili 2008 

Michael Frayn 
CZEGO NIE WIDAĆ prem. IX 2008 

Agnieszka Holland, Witold Zatorski 

AKTORZY PROWINCJONALNI prem. Xll 2008 

PANNY Z WILKA 
wg Jarosława Iwaszkiewicza prem. Ili 2009 

ODYSE.JA 
wg Homera prem. Xł 2009 

Luchino Visconti, Enrico Mediołi, Nicola Badalucco 
ZMIERZCH BOGÓW prem. XI 201 O 

NAPRAWDĘ NIE DZIEJE SIĘ NIC... CZYLI PIOSENKI Z OPOLA prem. Ili 201 1 

Samuel Beckett 
SZCZĘŚLIWE DNI. KOMEDIA. OSTATNIA TAŚMA KRAPPA prem. XI 2011 

Witold Gombrowia 
!WONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA prem. IV 2012 

RayCooney 
MAYDAY prem. IV 2012 

Tomasz Różyck i 

DWANAŚCIE STACJI prem. VI 2012 

Ray Cooney 
MAYDAY 2 prem. IX 201 2 

BRACIA I SIOSTRY 
inspirowane wątkami i postaciami z Braci Karamazow Fiodora Dostojewskiego 
i Trzech sióstr Antoniego Czechowa prem. I 2013 

MAŁA SCENA 

A JA, HANNA wg Trenów Jana Kochanowskiego 

Eric-Emmanuel Schmitt 
MAŁE ZBRODNIE MAŁżEŃSK IE 

Ronald Harwood 
KWARTET 

WSZYSTKIE SCENY TEATRU 

prem. IV 2011 

prem. IX 2011 

prem. X 2012 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Milorad Pavić 
SŁOWNIK CHAZARSKI. DZIECI SNÓW prem. li 2012 

~~~~~~~~~~~~~~~~-

w PRZYGOTOWANIU 

Albert Camus 
DŻUMA prem. Ili 2013 

Główna księgowa Katarzyna Kossok Koordynator pracy artystyanej Renata Pluiek, Inspicjenci Justyna Bartman, Tere
sa Zie l ińska, Jerzy Laskowsl:i, Spe<jalista ds. promocji i marketingu lukasz Kustrzyńsl:J, Spe<jalista ds. projektów Ewa 
Plutecka, Specjalista ds. zamówień publianych i zaopatrzenia Marta ~lęza~ Specjalista ds. kadr i zatrudnienia Bar
bara Kraska, Spe<jalista ds. sponsoringu Ratai Mościcki, Sekretariat Iwona Gołąbek, Biuro Obsługi Widzów Agnieszka 
Buakowsl:a, Anna Dominik Pal!yqa Hajnberger, liona Kossowska, Agnieszka Kurni Główny mechanik lreneu!il Podhalal'i
sl:i, Kierownik Działu Administracyjno-Gospodaraego Jolanta Mazepka, Działtechniany Aleksander Anczurowski (za
stępca kierownika), Brygadziści montażystów dekoracj i Tomasz Albekie~ Stanislaw Kraska, Montażyści dekoracji Witold 
Janiszewski, Zbigniew Kuleczko, Adam Łobodziński, Tomasz Masłowski, Waldemar Watras Pracownia krawiecka damska 
Irena Grund (kierownik), Monika Gogol, Maria Szweda, Pracownia krawiecka męska 1'1011 Kasperski (kierownik), Ewa Chmur
ska, Pracownia akustyana Ryszard Baker (kierownik), Marian Weissenfeld, Tomasz Wieubidi, Pracownia oświetlenio
wa Grzegorz Cwalina (kierowmk), Wojoech Gieroń, Daniel Jaskula, Janusz Kabnierski, Midlał Kostęski, Wrtold Prokopowicz, 
Pracownia stolarska Bernard Szolc (kierownik), Henryk Urbanek Tapicer Joachim Bryła, Ślusarz Henryk Nicpon, Pracow
nia modelatorska Barbara Cegielska (kierownik), Agnieszka llirejw, Pracownia malarska Małgorzata Grubizna (kierow
nik), Krzysztof Mlyriezak Pracownia fryzjersko-perukarska Paweł Stelma<li (kierownik), Katarzyna Kowalewska, Barbara 
Kowzan, Brygadzista garderobianych i rekwizytorek Magdalena Tomechna-Dzisiewicz, Garderobiana Anna Watras, 
Rekwizytor Hal ina RimpleL 

W programie wykorzystano zdjęcia z prób autOISIWa Bartosza Maza i polaroidy autorstwa Wojciecha Pusia. 

Teatr im . Jana Kochanowskiego 
45-056 Opole, Plac Teatralny 12 

sekret tel/ fax +48 77-45-45-942, 77-45-39-086; 
centra la te l. 77-45-39-082 do 85 

www.teatropole.pl biuro@teatropole.pl 

BIURO 085UJGi WIDZÓW -bow@le.irropole.pl 
PIZYJmuje zamówtelUa na sprzedaż biletów 1nd)widualnych I zb<omwydi 
w poniedm ki od 8.00do 16.00, od \\1Clku do pią!hJ od 8.00do 18.00, 

!elftax 77-45-45-941, 77-45-39-082 do 85 w 108. 
KA'iABILETOWA (cel 77-45-45-941, 77-45-39-082 do 85 w 109) 

czynna od wtorb.I do piątku od IO.OO do 14.00 I od 15.00 do 18.00 
lub do ~ pmdstawltOO, w soboly 1 niedziele godzinę przed spe1::a1:1em 

Redal;tja programu: KATARZYNA DUDEK, HALINA FlfGER 
Opracowanie komputerowe: STU[)K) .con TEXT'. www.contextpl • Druk .wrr Krapknwice 

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu jest finansowany z budżetu 
Samorządu Województwa Opolskiego. 
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