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W SlUSZNEJ SPRAWIE 

"W słusznej sprawie" to w4tłumciczenie wsze~kieqo rodzaju działań . które w m4śli 
1ej orqc:mizcitorów potrzebują uzciscidnienici. zakorzenione są w ideoloqii. co do które) 
istnieją wątpliwości Warto jednak prz4pomnieć. Jclk blisko siebie et4moloqicznie 
istnieje w jęz4ku polskim słowo 'słuszn4 ' i ' słuchać' W słusznej sprawie. cz4li działać . 

manifestowcić . mci1ąc posłuch wśród reprezentantów społeczeństwa . 

W4słuchcij! Usł4szl Jakie dziciłon1a usprawiedliwione moqą zostcić właśnie przez 
cel. jakim jest potrzeba b4cia w4słuchcin4m W tecitrałn4m projekcie Ot.jskrefnlJ 
urok burtuctzji. połączenie trzech tekstów literackich prezentuje poz4skiwcinici qłosu 
od pastiszu. obstrcikqi przez świodectwcl oqresji, terror4zmu 

Dramcit leano-Claude'a Corriere·a i Luisa Bunuela. stał się podstawą dla scenariusza. 
nciqrodzoneqo Oskarem w 1,g72 roku za najlepsz4 film obcojęz4czną Oljskrefneqo 
uroku burtudzji. Film ten uznowan4 1est za przejaw cz4stej form4 surrealizmu. 
Pust4 i eqzoltowcin4 1ęz4k. nieustanne poszukiwanie okazji do wspólneqo jedzenia. 
spędzanie czasu w sposób. o któr4m współcześni ekonomiści powiedzielib4 
'bezprodukt4wn4·. No ekranie reprezentanci klos4 burżuoz4jnej. stopniowo (już od 
czasu d4ktatur4 jokob i ńskiejl najbardziej kr4t4kowcine1 qrup4 społecznej we Frcmqi . 
Ambasador Republiki Mircind4. n i eistniejąceqo państwa . obdorzcin4 szacunkiem. 
o wręcz hołubion4 przez towarz4stwo. to flqura obrozu1ącci zcikłcimanie . kłelmstwo 

jęz4kowe Jeqo obecność. ci właściwie sam t4tuł. nodan4 ad hoc. uzclsodnia w4soką 
poz4cję społeczną i materiolną . co do posicidanio której przekonani są bohciterowie 
(małżeństwo Państwa Thevenot i Senechal) Tkwienie w hermet4czn4m qronie 
bezm4ślneqo ciprobowonio irracjonalnej s4tuocji. działa no bohciterów jok zcichęta. 

wzmoqa poczucie bezkclrności . I jokb4 no obrzeżach świata Sdmozochw4tu. 
pustosłowia. eklekt4zmu jęz4koweqo. siostro pani Thevenot. Florence ornz Biskup 
Dufour. Florence w4korz4stu1e poz4qę bliskich. b4 ż4ć. ole jednocześnie w nic się 

nie anqcizowoć. 

Nie m4śleć. nie zcistcinawioć się . nie oceniać . nie zmien i ać. Biskup dąż4 do teqo, b4 
skorz4stcić z immunitetu. jaki nadoją mu towarz4sze i pod płaszcz4kiem ·ostclłnieqo 
namaszczenia ' 1ednok zemścić się Zcl traumę dzieciństwa. Absurdalne s4tuciqe. 
przenikanie się płclszcz4zn4 snu i jciw4. fontasmciqor4czne wizje okazują się otak1em 
na qłupotę cir4stokracji . metatekstow4 pastisz i hiperbolę nastrojów społeczn4ch . 
I to nie 1est żart. 

W t4m scim4m czcisie. w odbudowując4ch się po wo1nie Niemczech. swoją dziciłalność 
rozpocz4na Frakcja Czerwonej Armii - orqonizaqa Bcioder Meinhof. Określana midnem 
ultralewicowej qrup4 orqonizuie zcimach4 terror4st4czne na bonki. przedsiębiorstwa 
pr4watne. siedzib4 kapitału zctrezerwowcineqo przez najboqotsz4ch dla nojboqotsz4ch. 
Działają zdec4dowcinie i ciqres4wnie. przemoc uzcisadniciją silną potrzebą zciznciczenia 
problemu zubożałej większości społeczeńslwct Głos póżniejsz4m więżniom zcikładu 
kctrno-resoqalizcic4jneqo Stcimmheim dają Dario Fo i Franko Rctme. duet włoskich 
pisarz4 i rez4serów W Trzech monoloqdch. Jak podczas przesłuchcinici historii koleino 
Ulrike Meinhof. Pcini Muller 1 matka jedneqo z członków frakcj i bronią słuszności 
zaplecza 1deoweqo dziołań Bacider Meinhof. a sama Ulrike również sposobu realizciqi 
hoseł buntu. 

I Smierć Człowiekd-Wiew1órki Małqorzot4 Sikorskie1-Miszczuk. współczesne) polskiej 
dramcitopisarki. w której fraqmentach qłos otrz4mu1e chór Ant4ludzi. w4kluczon4(h. 
nienawistn4ch. rozqorwzon4ch. Krz4czą włelśnie w ' słuszne] sprawie' 

Kompiloqa t4ch tekstów po raz pierwsz4 poJctWid się właśnie w Poznaniu. mieście 
utożsamian4m z rządctmi mieszczaństwa . Rządctm1 mljśli. które. choć widoczne. nie są 
w4słuchiwctne Potrctktujm4 to zderzenie teatralne Jok przestroqę przed lbuntem. któr4 
może zjeść swoich ojców 

Posłusznie posłuchajm4 . 

• 





MICHłl PABIAN 

O JEZYKU MIAST A W OGOLE, 
'CZYLl1 MÓW/E, WIEC JESTEM . . 

Arena wielkieqo micstc to tłum i hołas. Każd4 element zbiorowości stara się zcistnieć. 
dowieść swoje] obecności. bełkocząc. Mówię. to iestem. prawda? 

Nie jest istotne cz4 wiem po co mówię. w jokiej sprawie zabieram qłos . Licz4 się to. 
że chcę b4ć sł4szon4 . że onqażuję się w tłum. do któreqo prz4należę . Nie me 
co rozprciwicić o soqolektoch. sposoboch komunikowania się qrup zawodow4ch. 
nazwoch . które oznocza1ą coś jed4nie w pewn4ch dzielnicach. są emblematem 
prz4noleżności lokalnej. Problem jest poważniejsz4 - 1ęz4k miejskiej pustki . Miejskość . 

w j ęz4kozncwstwie kdteqorio opisująca komunikocję przeładowaną informacjcmi. 
foktomi . opiniami. które istnieją w przestrzeni rozmow4 Jednocześnie zmierza dzisioj 
w odwrotn4m kierunku. lnformoqe Zdstępowone są przez potoki określeń. 

WOrtościując4ch frozeoloqizmów. O WWOżenio interesujące boddCZd qrzeczności 

jęz4kowej zastępują informcic4jną treść w4powiedzi Sł4choć więc coraz więceJ . 

ole coroz mniej to znaczą 

Jeszcze kilko lat temu łotwo b4ło rozpoznać 'eksperta· dane] dziedziną teqo. któr4 
w4powicidoł się w imieniu swoje] wiedz4 i doświadczenia . Sł4szone z jeqo ust 
komplement4. zochęt4. informaqe. opinie pozwaloł4 no prz4jęc1e roli społeczneqo 
outor4tetu Dziś w4daje się to naprawdę trudn4m dochodzeniem. A qd4b4 tak 
sprzedawca. akwiz4tor ukr4ł się w jęz4ku bliskości . prz4jął linqwist4czną maskę 

prz4jaciela? 

"Fantast4cznie. że się spot4kamą Niezw4kle wozna jest nasza rozmowo. ta chwila. 
którą znojdu1em4 die siebie" Nie jest to dialoq dawn4ch zno1om4ch. dłuqo nie 
widząc4ch się członków rodziną To sposób. w ]Oki w 1edne1 z aptek wita klienta 
konsultantka firm4 kosmet4cznej. Po chwili dodo jeszcze. że rozmawia z nomi "Jak 
z siostrą" i " że możem4 je] ufać" Kwiecist4 st4I kobiet4. towarz4sząc4 w4powiedzi 
szeroki uśmiech . poklep4wonie po ramieniu. teotrcilne qest4. l to wsz4stko po to. żeb4 
zachęcić nas do kupno kremu. No włościw1e nie kremu. a 'preparatu kosmet4czneqo 
o woloroch Mturaln4ch i pokrzepicijąc4ch' Dziwi. że w t4m potoku słów nie zqubiła s i ę 

jeszcze w przestrzeni. w ,której pracuje. nie oszolała z nadmiaru radości . nie rzuciła się 
no rozmówcę z całusomi . nie poż4cz4ła pieniędz4 no produkt. któr4 tak zachwola. 

Bo ch4bo w trik zaufanej. radosne] i szczere] s4tuaqi możem4 w4moqoć od siebie 
pewn4ch prz4słuq? 

Jednak te w4powiedzi musioł4b4 nieść ze sobą znaczenie. które budują. 

o okazują się pustosłowiem. Funkcjonują jak mechonicznie odtworzone z pomięci 
hosta reklamowe - 'o ta'k. uwierz mi '. ' mówi ę . m ówię . powieml Ale przecież 
nojwożniejsze 1est to , że mówię. Jestem. 

Uczestnic4 takiej konwersaqi stoją się produktomi . cena wzrasta wraz z i l ośc ią 

'superpoz4t4wn4ch ' opinii . 'eksperckich rekomendacji ' Takie bł4skotki składniowe. 

Lśnienia i odpr4ski 
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Kilka dekad temu takie komunikowcinie nazwano b4 jęz4kiem propaqand4. nowomow4 
man ipulacją jęz4kową. 1ęz4kiem ukr4tej polit4ki. Wted4 jednak badacze. na czele 
z profesorem Michałem Głowińskim zaznaczali. że podziałom t4m towarz4sz4ł strach. 
poczucie niższości . w najbardziej neutraln4m zaś kontakcie. poczucie nawiązania 

kontaktu z autor4tetem Problem z dzisiejszą klas4f1kacją teqo zjawiska po1awia się 
jednak w chwili . qd4 obserwator dochodzi do wniosku . że dzisiejsze formułtJ są jakb4 
w oqóle komunikac41nie nieistotne. Te same środki 1ęz4kowe sł4chać z ust polit4ka. 
prz1.Jwódc4 man1festaqi. konsultcmta w centrum obsłuqi klienta. CZl.J nastolatki 
rozprawiającej o zakupach Rozmówc4 są tak prz4zw4czajeni do 'umajania 1ęz4kowej 
codzienności'. nie zmienia to ani ich diziahiń. ani przekonań1 . nie w4wołuje nawet 
uczucia di.jskomfortu. Jest i tl.jlel 

W tak uproszczon4m podejśc i u do teąo . co jest sł4szalne. do traktowania t4ch 
s4tuaqi komunikac4jmich jak świadectw mow4. można pokusić się i o jęz4koznawcze 
uproszczenie. Co stanie się. qd4 ze wsz4stkich kateqorii. klas. zjawisk. podziałów 
pozostawim4 jed4nie dwie kateqorie7 Praqmat4ki i fat4ki. Ta pierwsza oznacza uż4cie 
jęz4kci po to. b4 osiąqnąć pewną. obserwowalną zmianę w rzecz4wistości. kontakcie. 
toku rozmow4 W4powiedż teqo nurtu komunikacji posiada cel. w4znaczoneqo odbiorcę. 
prz4jmuje także st4l1st4kę odpowiednie] s4tuaqi społeczne] . fot4ka to mówienie 
po to. b4 mówić. Mówienie tak. b4 zaznacz4ć swoją obecność. Obecna i konieczna 
płoszcz4zna naszeqo jęz4koweqo ftUnkqonowania. która Jednak niqd4 nie powinna 
dominować . stanowić na1w4ższeqo celu uż4cia aparatów mow4 przez człowieka. 

Fat4ka to przeciwniczka ekonomizacj i jęz4ka , cz4li upraszczania. kumulowania 
informacji. zastępowania określeń emoqonaln4ch na prz4kład przez emotikon4 
Cz4 zawładnie nasz4mi werbaln4m1 kontaktami? 

,-------------------------------~--, 
CZAS NA PRZERAŻAJĄCĄ ZABAWĘ JĘZ4KOWĄ: 

TO. O CO CHODZI PSEU 001 NTE LEKTUALNl E Z EMFAZĄ NA T41 

Nie umiem uqotować To prawdziwa zqroza. proces Ta potrawa stanie się moją 
tej zup4 suplementacji i inkluzji traumą. dosć już t4ch 

składników jest najwważniej okropieństw. jakie sobie 
niewspółmiern4 z moimi stwarzam 
akt4wizacjami. jakich się 
podejmuję! 

Podjadę tramwajem Zdec4duję się jednak Tak. teraz już wierni 
na skorz4stanie Muszę to zrobić . 

z subs4diardowan4ch bo stracę qłowęl 
środków realizacji potoków Wsiadam I 
pasażerskich celem 
obsłuqi obszaru. 

Spóżnię się 5 minut Kalkulacja obecneqo czasu Ran4 boskie. 
Greenwich nie pozwala mi ż4cie mi ucieka! 
na pozostanie w zqodzie 
z wcześniej 
przedsięwzięt4mi 

ustaleniami. 

Kolacja qotowa Rozpocz4na się Zawżd4 czas. b4m w4stawił 
w4dawanie porcji na światło dzienne tę epope1ę 
kalor4czn4ch niezbędn4ch skromn4ch smaków 
do funkcjonowania 
metaboliczneqo orqanizmu 
w qodzinach wieczorn4ch. 
Cel - konsumpcja. 

Nie chcę Dezaprobuję podjęcie się Nie w4trz4mam. 
działania . uzasadniając to to znów m451i 
brakiem odpowiednieqo depres4jno-lękowel 

uruchomienia procesów 
mot4wac4jn4ch. 
także na poziomie 
endokr4noloqiczn4m 

Teqo t4pu w4powiedzi ncl ulicdch miastcl nd szczęście nie sł4chdć jeszcze zb4t 
często. Powoli wkrdddją się jedndk do jęz4kd nduki. w4stąpień publiczn4ch. oqłupiają 
w pop1Ulcirn4ch proqrdmdch telewiz4jn4ch. Szczepionkd w postdci uwdżneqo słuchdnid 
i w4korz4st4wcinid wrodzoneqo poczucid estet4ki jęz4kowej nd pewno ochroni . 

'--}E-------------------------------~ 
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Biciło celcl, biciłe ściclnt./. biclłe firamuqi. 

o 

drzwi lakierowclne ncl biało. 
bicił4 stół. krzesło. łóżko. 

że o kiblu nie wspomnę. 
Biclłe. neonowe świcltło. 

zclwsze zcipcllone i w dzień. 
i w noc4 

o 



GUT llBORD 

SPOlECZEŃSTWO SPEKTAKLU 
FRAGMENTY 

Z4cie społeczeństw. w któr4ch ponują nowoczesne warunki produkqi, prz4pomind 
olbrz4mie zbiorowisko spektókli. Wsz4stko. co downie] przeż4wono bezpośrednio. 
oddaliło się. prz4bierd]ąc postoć przedstow1enió. 

2 
Oderwóne od wsz4stkich przejowów ż4ció obraz4 łączą się we wspóln4m nurcie. tom 
wszakże nie dćl się Już prz4wrócić jedności teqo ż4cia Cząstkowe uięcio rzecz4wistośc1 
srnlaią się w nową oqólną jedność. tworząc w4odrębnion4 pseudośw1ot. przedmiot 
cz4ste1 kontemplaqi . SpecjolizćlCJa obrazów świotd osiąqo nci1w4ższ4 stopień 

w świecie uniezoleżnioneqo obrazu. w któr4m kłamstwo samo się okłamuje 

Spektakl joko konkretne odwrócenie ż4cia stanowi somoistn4 ruch teqo. co nieoż4wione 

3 
Spektakl ukozu1e się jednocześnie Jdko samo społeczeństwo. jako część społeczeństwo 
i Jako mechanizm jednoczenio lako część społeczeństwo skupia no sobie wszelkie 
spojrzenia i wszelką świadomość. Ze wzqlędu no swoje o d d z i e I e n i e jest 
przestrzenią zwiedz1on4ch spojrzeń i fc1łsz4wej świadomości. Zjednoczenie za 
pośrednictwem spektoklu nie iest zoś nicz4m inn4m jok of1qoln4m jęz4kiem 
powszechneqo oddzielenia. 

'ł 

Spektokil nie Jest zw4kł4m naqromodzeniem obrazów. ole zapośredniczon4m przez 
obroz4 stosunkiem społecz114m międz4 osobami 

5 
W spektaklu nie noleż4 się dopotr4woć zw4kłeqo noduż4cio technik mosoweqo 
rozpowszechniania obrazów. Jest to raczej wizjo świóta. która stółó się rzecz4wistó. 
znc'llclzłó mciterioln4 wwaz: uprzedmiotowion4 świotopoqląd . 

6 
Spektakl. pojmowan4 jako całość . Jest równocześnie rezultatem i celem istniejąceqo 
sposobu produkcji Nie jest dopełnieniem realneqo św1dtct jeqo dekorcK4jną oprawą . 

ale sam4m rdzeniem niereolności reolneqo społeczeństwa . 

We wsz4stkich sw4ch poszczeqóln4ch formóch - informacji lub propoqondzie. reklamie 
lub bezpośrednie] konsumpcji rozr4wek - spektakl w4znoczo dominującq model 
ż4cia społeczneqo . Jest wszechobecną 0F1rmoqą w4boru d o k o n o n e q o już 

w produkcji. a zerazem konsumpqą jeJ w4tworów Zarówno forme. Jok 1 treść spektaklu 
służą uprawomocnioniu założeń oroz celów panu1ąceqo s4stemu Spektakl iest 
również ustawiczną obecnością teqo uprawomocnienie. jako że w4pełn10 większość 
czosu spędzoneqo pozo sferą produkcji 

7 
Somo oddzielenie należ4 do Jedności świata. qlobolnej społeczne) praxis. która rozczepiło 
się nci rzecz4wistość i obraz. Społeczno prokt4ko. którą spowija autonomiczn4 spektakl. 
Jest również reolną cołością zowierającą spektokl Rozłem w obrębie tej rnłości 

okeleczo ją jednak w takim stopniu. że spektakl może się w4doweć 1e1 włosn4m celem. 
Jęz4k spektoklu składa się ze znaków panującej produkqi. które są tokże ostoteczn4m 
zwieńczeniem tej produkcji 

8 
Nie można obstrokc4jnie przeciwstawiać spektaklu i rzern4w1stej dz1ałelności 

społecznej; somo to dwoistość podleqa rozdwojeniu Spektakl. któr4 w4wroco 
rzecz4wistość no opek. jest realnie w4tworzan4 Jednocześnie kontemploqe spektoklu 
oponowu1e meterialnie rzecz4wiste ż4cie. które odtworzo porządek spektokulern4 
i dostosowuje się do nieqo. Obiekt4wno rzecz4wistość i est zcltem obecna po obu stronach. 
Kożde z t4Ch pozornie zokrzepł4ch pojęć w4pełnio się treścią. przechodząc w swoj'e 
przeciwieństwo rzecz4wistość przejowio się w spektaklu. o spektakl jest rzecz4wi,st4 
To wzajemne w4obcowonie stenowi istotę i podporę obecneqo społeczeństwa. 

9 
W świecie rzecz4wiście odwrócon4m na opok prowdci jest momentem fałszu . 

15 
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ERVIG GOFFMAH 

CZlOWIEK 
W TEATRZE ZYCIA CODZIENNEGO 
FRAGMDITT 

"Kied4 m4ślim4 o w4stępie. bctrdzo łatwo jest nam prz4jąć. że treść przedstawienia 
jest ccttkowicie określona przez charakter w4konowc4. i rozpatr4wać jeqo funkcje 
w4tącznie w tljch jednostkow4ch koteqoriach Jest to jednak zb4t wąski punkt widzenia. 
przestoniojąc4 inne. istotne funkqe w4stępu Jednostki w stosunku do interakcji. jako 
cotośc1. 

Po pierwsze. często się zdarzct że w4stęp stuż4 qtównie schorokter4zowoniu 
w4kon4woneqo zadania. a nie scharokter4zowoniu w4konawc4. Na prz4ktod 
procownic4 w4konując4 zadania ustuqowe. niezależnie od teqo . cz4 nalezą do woln4ch 
zawodów. oporotu biurokrat4czneqo. za1mują się handlem cz4 rzemiosłem . włączo1ą 

do swo1eąo sposobu b4cio qest4 wwożo1ące kompetencję i uczciwość. niezależnie od 
teqo. co sposób bLjcia mówi o nich sam4ch; najczęściej ich zosodnicz4m celem 1est 
stworzenie zdec4dowanie korz4stneqo obrazu w4kon4wan4ch usłuq cz4 produktów. 
Co więcej. często okazuje się . ze osobowa fasada w4konowc4 w4korz4st4wona jest 
nie dlateqo. że pozwala ukazać someqo siebie takim. jak b4 się chciało. lecz dlateqo. 
że powierzchowność i sposób bLjcia w4konawc4 moqą mieć wpł4w nct rozleqle1szą 
widownię . Olctteqo w w4niku przesiewu przez sita miejskieqo ż4cio dziewczętct 

o dobre) prezencji i poprown4m akcencie zosto1ą recepcjonistkctmi . cz4li podejmują 
procę pozwalającą prezentowctć fcisadę dla dobro wtctsneqo, Jak i orqanizocji " 

· Jeśli oqóln4 efekt w4stępu Jakieqoś zespołu mo b4ć zadowolając4 . to często zdarza 
się . ze każd4z1eqo członków musi pokctzctć się w inn4m świetle . Jeśli więc no pm1kłctd 
w domu mct bLjć zctinscenizowan4 ofiqctln4 obictd. w skłctdz1e zespołu musi bLjć ktoś 

w liberii lub uniformie. Jednostkct. którct qro tę rolę . powinna zachow4wd<'. się zqodnie 
ze społeczną deF1n iqą służąceqo . J ednocześnie osobo. która qro rolę pctni domu. musi 
zctchow4wo!'. się i w4qlądoć tak. b4 pctsowctłd do niej społeczno definiqct koqoś . 

kto prz4w4kł do w4dawonict poleceń służbie . I l Kied4 mąż i zond po1aw1ają się 
no spotkaniu towarz4skim u now4ch znctjom4ch . żona może demonstrować pełne 
szacunku podporządkowctnie się woli i poq lądom męża . większe niż w domu lub wśród 
star4ch prz4jctciół . Kied4 onct prz4jmuje rolę osob4 podporządkowanej. mąż qrct rolę 
osob4 dominującej i małżeńsko poro jako jedna całość może podtrz4m4woć wrnzenie. 
j'akieqo oczekuje nowo publiczność " 
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