






BARTOSZ PORCZYK i ANKA HERBUT 

CHIRIJRG ____ _ 

Mój chirurg jest bardzo przystojny, szaupły, znakomicie gra w tenisa. Nosi bardzo drogie 
okulary bez szkieł, z oprawkami z goreteksowych nici. Długa , smukła szyja. Zdecydowane 
rysy twarzy. Koszula nieskazitelnie aysta, w kolorze. Idealnie na wymiar skrojona marynarka 
z końskiego lub oślego włosia . Świeża, gładka, świecąca, zdrowa, miła w dotyku. Bez śladu 
krawieckiego cięcia ay szwów. Żadnych zbędnych kieszeni. Krwawa podszewka. Wygląda 
w niej jak torreador. Czujność w każdym geście, kroku. Nogi trochę nienaturalnie przykuraone, 
jakby kolana zginały się w odwrotną stronę. Nigdy ich nie prostuje. Na wypadek, gdyby musiał 
nagle zmienić kierunek. Jeleń w lesie. Czujne ucho. Kiedy skręci głowę, nagle ma dwie pary 
uszu. Uszy za uszami. Idealny słuch . 

Piękne l śniące buty ze skamieniałego drzewa albo aegoś przypominającego drewno, może sta
ra kość. W kształcie kopyta. Chwytne, zręane dłonie. Refleks. Nie podaje ręki, ale nie wprawia 
tym w zakłopotanie. Wdzięanie sugeruje, że to on jej jeszae nie umył. Nigdy nie widziałem 
takich dłoni. Mają swoją odrębną anatomię i fizjologię. Swoje życie, swój świat, swoją osobo
wość. Dłonie z masy perłowej. Nigdy nietknięte. Bez blizn, fałd skórnych w zgięciach palców, 
bez linii papilarnych. Nie zostawiają odcisków na szklance. 

Kiedy dotyka swoich włosów, jego ręce przylizują je srebrną, śliską brylantyną jak szorstki sar
ni język . I to wszystko klei się i lepi. Jeszae chwila i spłynie mu po twarzy, i go udusi. Spod 
tych włosów wyłaniają się małe koślawe wypustki, niedorozwinięte rogi. A może to jest tylko 
pasemko włosów, które nieposłusznie ułożyło się inaaej niż inne. Nie da się tak samemu 
ze sobą rozmawiać. 
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BARTOSZ PORCZYK i ANKA HERBUT 
(fragment tekstu sceniunego) 



ANKA HERBUT 

POSI! IJSZNE KASTRATA 
Dawno temu asyryjsko-babilońska królowa Semiramida zaaęła po śmierci męża otaaać się 
eunuchami, by zachowując dobre imię, nadal korzystać z seksualnych uroków życia. Niektóre 
źródła podają inną wersję historii, według której Semiramida miała swoich kochanków kastro
wać, aby nigdy już nie zapragnęli żadnej innej kobiety. Niezależnie od tego, która z wersji bliż
sza jest prawdy, pierwsi kastraci spełniali aysto użytkową funkcję seksualnych niewolników1• 

Tradycyjnie wywodzili się ze Wschodu, ale szybko dotarli do Rzymu, będącego wówaas wie
lokulturowym tyglem: przybywali tu jako niewolnicy, jeńcy wojenni, byli sprzedawani przez 
biednych rodziców lub porywani. Oficjalnie stawali się zaufanymi służącymi, nieoficjalnie -
kochankami. Po przyjęciu chrześcijaństwa w Europie zniknęli z jej mapy na ponad 1200 lat. 
Powrócili dopiero, gdy zagrożony przez reformatorskie odłamy luteran i kalwinów Kościół 

postanowił odzyskać popularność, oddziałując na wiernych nie tylko siłą przykazania Boże

go, ale przede wszystkim sztuką, w szaególności zaś religijnymi widowiskami muzyanymi 
sacra rappresetazione. Ponieważ większość partii solowych przeznaaona była dla altów 

W. Szumowski, Historia medycyny, Warszawa 1994, s. 178-179. 
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i sopranów, a kobiety obowiązywał zakaz występowania w kościołach i na scenie, trzeba było 
szukać innych sposobów na osiągnięcie wysokich rejestrów. Rozwiązanie było proste: głos 
kastrata. Tym prostsze, iż kastraci od dawna już pojawiali się w chórach Kaplicy Sykstyńskiej. 
Dwuznaana rola Kościoła w upowszechnieniu subkultury kastratów polegała na tym, że potę
piał kastrację, werbując jednoaeśnie kastratów do chórów przykościelnych. 

W Rzymie istniało w tamtym aasie około czterdziestu scen operowych, zapotrzebowanie 
na kastratów było więc ogromne. Kastrowano ponad cztery tysiące chłopców rocznie, zwy
kle między siódmym i dziewiątym rokiem życia, żeby zdążyć, zanim jeszcze krtań skostnieje 
w jabłko Adama. Pozycja i kształt krtani odpowiadają za styl brzmienia: po mutacji krtań 
naturalnie się obniża , u kastrata zaś struny głosowe pozostają wciąż na tej samej wysokości. 

Gardło i jama ustna - podobnie zresztą jak zaokrąglona klatka piersiowa - stanowią ideal
nie miękkie pudło rezonansowe dla jego głosu . Zanim do zabiegu kastracji dochodziło, chło

piec musiał teoretycznie wyrazić nań zgodę. Praktycznie jednak odbywało się to bez jego 
pozwolenia, a potrzebę wykonania motywowano upadkiem z konia, pogryzieniem lub kop
nięciem przez dziką świnię czy łabędzia . Czasem kastrację tłumaczono też jako element pro
cesu leczenia przepukliny, podagry, szaleństwa czy epilepsji. Kiedy już można było przystąpić 
do„zrobienia kastrata'; przygotowywano znieczulający napój z opium i zmiękczającą genitalia 
kąpiel w mleku lub lodowatej wodzie. Sama operacja była loterią: ze względu na niski poziom 
higieny i brak antyseptyków dość częstym scenariuszem była wśród operowanych kastratów 
śmierć w wyniku zakażenia podczas samej operacji. Jeśli już chłopcu udawało się przeżyć, ope
racja mogla się nie udać, czego konsekwencjami były nienaturalne wydłużenie rąk i nóg, oty
łość i brak zarostu czy powiększanie się piersi i spotworniały tembr głosu . W tym samym czasie 
we Francji powstawały słynne traktaty-panoptika o monstrach i cudach, które pisał królewski 
chirurg Ambroise Pare2; w Europie popyt na potwory, wybryki natury, baby z brodą i dzieci o cie
le psa był ogromny. Jeśli więc powołanie do życia wokalnego cudu się nie powiodło, produktem 
ubocznym stawało się monstrum skazane na eksponowanie swojego zdeformowanego ciała 
w teatrzykach osobliwości i cyrkach. Niezależnie od wszystkiego do dalszego życia predesty
nowało kastrata gardło. Mówiono, że jest więcej warte niż jego jądra. Kiedy jednak jądra wyci
nano, a zniekształcony głos wywoływał zgorszenie zamiast zachwytu, wartość obu okazywała 
się znikoma. Wielu „przeciętnych" i w konsekwencji niepotrzebnych kastratów oddawało się 
prostytucji lub popełniało samobójstwo. Nieakceptowani społecznie, stawali się wstydliwym 
tematem, spychanym na margines, co paradoksalnie wcale nie przeszkadzało jednocześnie 
wielbić kastratów-celebrytów. 

Dobrze skrojeni kastraci trafiali do jednego z konserwatoriów w Neapolu lub pod skrzydła 
maestra, który w zamian za naukę śpiewu i utrzymanie chłopca dostawał wynagrodzenie 

2 A. Wieczorkiewicz, Monstruarium, Gdańsk 2010 . 
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i udziały w ewentualnych zyskach. Najaęściej 

nauaycielami śpiewu byli kastraci: Bernacchi, 
Paradisi, Salimbeni, Mazocchi ay Crescentini, 
rzadziej maestrowie, jak choćby Porpora kształ
cący największych śpiewaków Farinellego i Caf
farellego. Podaas dziesięcioletniej nauki śpiew 
stawał się dla kastrata aynnością tak naturalną 
jak oddychanie. Jedną stronę nut ćwiaono kilka 
lat, a codzienny rozkład zajęć wyznaaała męka 
regularności: 

6:30 - pobudka; godzina nauki i powtórzenie 
ćwiaeń z poprzedniego dnia 
7:30 - nabożeństwo 

8:00 - posiłek, bardzo skromny 
8:30 - kontrapunkt 

9:30 - nauka literatury 

10:30- ćwiaenia śpiewu przed lustrem wobec
ności maestra, aby kontrolować pozy, ruchy ciała 
i układ ust 

11 :30 - lekcja gry na instrumencie lub próba 
chóru 

12:30- aas wolny 
13:00 - obiad 

14:00 - literatura lub historia 

15:00 - ćwiaenia techniane głosu 
16:00- ćwiaenia interpretacji 
17:00 - nauka kompozycji 

18:00 - godzina skupienia w kaplicy 

19:00 - akustyka, kaligrafia, nauka manier 
i postawy 

21 :OO - kolacja 
22:30 - cisza nocna3• 

3 D. Gwizdalanka, Kastraci- androgyniune anioły 
[w:] Eadem, Muzyka i piet, Kraków 2001, s. 56-57. 
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Kastraci stawali się PRODUKTEM trenowanym 
muzyanie: specjalizowali się w koloraturowych 
brzmieniach i messa di voce - sztuace polegają
cej na rozpoaęciu dźwięku pianissimo, pociągnię
ciu go aż do paroksyzmu, zanim się stopniowo 
wyciszy i zamilknie, wszystko na jednym oddechu. 
U Carla Broschiego messa di voce mogła trwać 
nawet całą minutę, po aym następowała kaska
da ozdobników'. Niesamowity głos i idąca za nim 
pozycja społeana magnetyzowały tłumy do tego 
stopnia, iż de facto kastrat tracił tożsamość i sta
wał się swoim własnym głosem . Na tym polegała 
jego tragedia: całkowite zagarnięcie życia przez 
sztukę decydowało o tym, iż ekonomiano-arty
styany background przygniatał swoim ciężarem 
autonomianość jego prywatnego życia . Nawet 
relacje osobiste zdeterminowane były w znaa
nym stopniu statusem celebryty i voyeurystyaną 
ciekawością aegoś „nienaturalnego'; niedo
stępnego, tajemniaego, NIE-WIADOMO-QEGO. 
Obok Casanovy, markiza de Sade'a i Don Juana 
kastraci byli największymi symbolami seksu - ich 
urok tkwił jednak nie w łamaniu obowiązującego 
zakazu, ale w tym, że mogli seks uprawiać bez
karnie, bez strachu przed ewentualnymi konse
kwencjami w postaci powołania do życia nowych 
zasobów ludzkich. Perfekcyjne rozwiązanie dla 
zamężnych kobiet, bi- i homoseksualistów bez 
coming outu, o którym nie mogło być mowy. 
Druga strona tego medalu ma jednak zdecydo
wanie aarny kolor: za cenę perfekcji wokalnej 
i seksualnej kastraci rezygnowali z„normalnego" 
życia. W 1586 roku papież Sykstus V uznał wszelki 
stosunek między kastratem i kobietą za nieaysty, 

4 P. Barbier, Farine/li. Prawdziwa historia 
genialnego kastrata, przeł. A. Choińska, Warszawa 
1998, s. 23. 
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a tym samym odebrał kastratom możliwość stabilizacji emocjonalnej w sformalizowanym 
związku. Dowodem tego umowa Farinellego z jego bratem Riccardem, pochodząca z roku 
1740: Farinelli miał sfinansować życie dwóch rodzin, jeśli Riccardo poślubi kobietę wybraną 
przez niego i tym samym zapewni ciągłość linii Broschich. Przekonanie o tym, że kreacja arty
styana była dla kastratów zawsze wystaraającą rekompensatą za to, aego ich pozbawiono, 
można między bajki włożyć. Na przykład między kartki bajki o Małej Syrence, która tak bardzo 
kochała księcia , że zamarzyła o zamianie rybiego ogona w nogi. Zapłaciła za to własnym gło
sem, który aarownica zamknęła w muszli i powiesiła sobie na szyi. 

ANKA HERBUT 
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CARLO ____ ~_ BROS CHI 

Dobrze urodzony 24 stycznia 1705 roku o godzinie pierwszej po południu w Andrii. Niezwykły 
głos i oddech o nadzwyczajnej amplitudzie. Jego ojciec - urzędnik królewski Salvatore Broschi. 
Matka - Caterina Barrese, mieszkanka Neapolu. Starszy brat Riccardo - kompozytor. W 1714 
roku między Broschimi i neapolitańskim maestrem Nicolą Porporą zostaje podpisana umowa 
o dzieło: Carlo przechodzi ciężką operację modowania. Kooperację modelowania. Rację 
modulowania głosu i umiera, mając 9 lat, a na świat przychodzi Farinelli - największy kastrat 
w historii opery. Tego samego dnia, o tej samej godzinie i na tym samym stole rodzi się Ona. 
Ma jego rysy. 

Farinelli dysponuje dwunastooktawową skalą, specjalizuje się w koloraturze, żongluje kaska
dami ozdobników. Jego tryl jest wyszukany, doskonały, perlisty, regularny i okrągły. Podbija 
Rzym, Wiedeń, Londyn i Paryż. Potrafi wyśpiewać 150 nut na jednym oddechu. Jego głos 
~prawia w drżenie. Od roku 1737 drży głównie hiszpański król Filip V, którego Farinelli leczy 
z depresji, śpiewając mu codziennie te same pięć arii, zamknięty na hiszpańskim dworze. Life 
streaming trwa ponad dwadzieścia lat. W 1761 roku wraca do Bolonii, do swojej posiadło
ści, którą uważa za największe dzieło życia. Umiera w 1782 roku, nie pozostawiając po sobie 
pamiętników, autobiografii, listów. W roku 1796 w niewyjaśnionych okolicznościach znika jego 
grób, a w roku 1949 zburzony zostaje jego boloński pałac. Nie zachowały się po nim żadne 
wspomnienia, żadne pamiątki, zdjęcia czy relikwia. 
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lUKASZ TWARKOWSKI i BARTOSZ PORCZYK 

Ot1/Nl __ OfFY Ml 

UKASZ TWARKOWSK Opowiesz, jak wyglądało pierwsze spotkanie Porayk-Farinelli? 

BARTOSZ PORCZYK: On miał wtedy w sobie coś nieludzkiego, boskiego, białego, aystego. 
Na poaątku wydawało mi się, że on auje życie, a ja nie. Wtedy. Tak mi się wydawało. Wtedy. 
Jego cierpienie miało być dowodem na to, że żyje. Mówiłem ci, że on kradnie moje myśli? Idę 
się wysikać. Może w tym sikaniu znajdę jakieś cierpienie. 

[„.] 

B.P.: Jakim prawem w ogóle się za siebie wypowiadam ayimś głosem? Boję się, że zwracam 
się przeciw temu, co najbardziej moje. Głos. Moje odbicie ogląda się za mną. Jest zazdrosne 
o niego. Tyle aasu mu poświęcam . A przecież nie o aas tu chodzi, ale o wyobraźnię. Tak, mam 
aelność go sobie wyobrażać. Szukam jego twarzy, rozglądam się za nim. W wystawach, szy
bach, na dnie szklanki. Kiedy sikałem z nosem przyklejonym do ściany, widziałem go w kaflach 
łazienkowych. Były brudne. I mnie tam nie było. On był. 
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IJ: Macie ze sobą coś wspólnego? 

B.P. : Dzisiaj? Głowę. To tak, jakby zobaayć swoją głowę od środka . Nie chcę iść z nim do łóż
ka. Muszę iść z nim do łóżka. Ale bez dotykania. Wkurwia mnie to. Jak można spędzić z kimś 
te intymne chwile bez dotykania, bez lęku, że dotknie się tych ran? 

Chyba jestem bardziej boski niż on i chyba nie mamy niaego wspólnego. On bierze wszystko, 
co moje. Ma moją twarz. Ale to też makijaż. Czekam, aż zdrapie następną warstwę. Ma mój 
kształt. 

IJ: Czym jest ten kształt? 

B.P.: Tobą . 

IJ: W jaki sposób? 

B.P.: Zależy, w jaki sposób mnie ukroisz. Nie nażresz się, gwarantuję. Śni mi się aasem, 
że jestem nim. Stoję przed górą usypaną z ludzkich uszu i drugą z ludzkich oau, a ty pytasz 
mnie, która jest większa. Nie lubię tego snu, bo nie budzę się po nim zlany potem ani nie zry
wam się w szale, serce nie wali jak szalone. To mi się zdarza, kiedy zasypiam. I zawsze mi się 
wydaje, że to ten sen jest życiem, a życie tym aymś długim, co mi się musi zdarzać, kiedy nie 
śpię. Sobo-twór. Nie umiem znaleźć lepszego słowa. Mam się tego wstydzić? 

Rozmawiali łUKASZ TWARKOWSKI i BARTOSZ PORCZYK 

• 



ANKA HERBUT 

FARINtLLI. MO O ft SKtAOANIA 

INSTRUKCJA OBSlUGI 

Co zostanie z Farinellego, jeśli go okradniesz z hagiografianych ram życiorysu? Instalacja zło
żona z kilku dryfujących wokół niego kształtów, intuicji i powidoków. Mentalne labirynty skon
struowane w głowach tych, którzy sobie o nim pomyśleli. No, dalej. Idź dalej. Ten ekosystem 
jest już twoim dziełem. Tutaj przeaucia i fantazje lewitują, jak chcą, i wybuchają w niewła
ściwym momencie. Bo nie ma odpowiedniego momentu. Bo nie w rytmie kręci się ten świat, 
ale wbrew rytmowi. Może udało ci się schwycić któryś z końców anemianej fabuły, ale nie 
przytrzymuj jej. Ona i tak się porwie na kawałki, a ty zostaniesz z niaym. Rozejrzyj się dookoła 
i połknij kolejną informację. Rozgrzej wyobraźnię: połąa kropki na tym obrazku. 

REDEFINICJA 

Gdzie jest Farinelli? Został skolonizowany przez swój własny mit. Nie ma Carla Broschiego. 
Jest koturn wdrukowany pomiędzy jego imię i nazwisko. Jest sfabrykowane dzieło sztuki 
występujące pod tą samą nazwą. Jest Farinelli przekonwertowany i zremasterowany. Jest 
logo. Tak, wiem, że urodz~ się, miał matkę, ojca oraz brata, a następnie umarł, i że ludzie 
drżeli, słysząc jego głos. Ale niech TEN Farinelli będzie merytoryany, a nie romantyany. 
Zabierzmy mu wszystkie pióra i falbany. Czy wciąż będzie Farinellim? Czy jeśli nie zaśpiewa, 
przestanie nim byc? Nie chcemy definicji. Chcemy redefinicji rozciągniętej w aasie i utrzy
manej w stylu work in progress. Postawmy po myślniku doaepionym do Farinellego wła
sne zdania wielokrotnie złożone. Zdania, zdań równoważniki, szumy, zlepy, ciągi sensów. 
Skreślmy je i zwerbalizujmy na nowo to, co metodą prób i błędów pojawia się w naszych gło
wach. Pozwólmy sobie na orgazm wyobraźni. Niech mianownikiem będzie SŁOWO Farinelli. 
Wszystkie prefiksy i sufiksy dozwolone. Farinelli. Człowiek przerobiony na ideał. Człowiek 

przemeblowany według estetyanych trendów, wysprzątany z wszystkich błędów, zgrzytów 
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i zadrap~ń .. Perfek~yjny_ i wyjątkowy błyszay się i promienieje. Rozbić tę skorupę! Włamać się 
~od m~ _1 me dow1erzac! Nie u_fać mu i nie dać się nabrać. Niech TEN Farinelli ma swój ciężar 
1 gęstosc. Juz nas tam pełno w srodku. Zainstalowaliśmy się. 

INSTALACJA 

Ta i_nstalacja menta_lna wspiera się na dwóch fundamentach: kolażu fragmentów powycinanych 
z r~znych por~ądkow ~ensoryanych oraz miksie własnych intuicji nabudowanych na figurze 
Fann~llego .. Nie t~lko jednak o to chodzi, by wizualne, foniane i werbalne elementy przeni
kały się wzajemnie na wszystkich poziomach, ale by umożliwić dwukierunkowe ścieżki ruchu 
pomię~zy nimi._ By, idąc za przykładem francuskich sytuacjonistów, widz rozkoszował się dry
fowaniem po nieznanej przestrzeni, łowieniem pojawiających się w niej sensów i sklejaniem 
z nich nowy_c_~ form. ~EFl~l-~JA ~r~/deriv~ - wizjonerski nomadyzm miejski gwarantujący 
mtensywnosc 1 bezposredmosc dosw1adaema. KONIEC DEFINICJI. Wiem, to nie jest bezpiea
ne miejsce. Odpowiedzialność za projekt zostaje rozproszona: wymuszona i pobudzona fanta
zja cyrkuluje pomiędzy udźwiękowioną przestrzenią, widzem i aktorem. Widz musi wycisnąć 
klej ze swojej percepcji, żeby doświadayć pełnowymiarowego performansu. W imię starej 
punkowej zasady D.l.Y: Do lt Yourself. 

NARCYl 

To nie jest„sztuka siatkówkowa''. Wiem, nie poważał jej już Marcel Duchamp, nie chcąc ślizgać się 
po ~owi~rzchni wid.zianego. Tu obowiązuje zakaz pokazywania. Bo obrazy, które zatrzymują się 
na s1atkowce oka, me są rzeaami, a rzeay pozorami. W miejsce doświadaenia bezpośredniego 
podkładają znienawidzony przez Guya Deborda spektakl. Społeaeństwo spektaklu uzależnia 
się zaś nie tylko od obrazów, ale od towaru, który stał się dziś ostateanym afrodyzjakiem. 
fo towar jest rodzajem obrazu, który dzięki konsumpcji oraz oddzieleniu wytwórcy od przed
miotu wytwarzanego generuje potrzebę jego posiadania. Obrazowi nie można ufać. Można 
go z premedytacją wykorzystywać, a okiem manipulować: napatrz się aż do bólu, poślizgaj się 
po obrazie, a wtedy zobaaysz, że niaego tam nie ma. Że to, co istotne, tkwi pod spodem i tylko 
aasami wypły~a .na wierzch. Jeśli zawierzysz obrazowi, niewiele dostaniesz w zamian. Spójrz 
w jego taflę. W1dz1sz tam siebie? Rozpoznajesz tę twarz? Spróbuj z nią porozmawiać. 

• 



PRÓBA MIKROFONU RAZ: CHIRURG 

Nie wiesz jeszae, kim jestem. Fizjologiany refleks każe ci zamykać oko, gdy dotyka go obce 
ciało. Ale spróbuj nie mrużyć oczu. I nie zatykać uszu. Dźwięki tu zadają ból, wiem. I nie 
odwracać się, gdy do ciebie mówię. Może być ci niewygodnie. Ale przecież to lubisz. Myślisz, 
że mnie widzisz? Że się niezdrowo obnażam? Że możesz mnie kupić, a ja opowiem ci moją 
historię? DEFINICJA voyeuryzm - podglądactwo; stan, w którym jedynym możliwym lub pre
ferowanym sposobem osiągania satysfakcji seksualnej jest jednoaesne podglądanie INNYCH 
osób i masturbowanie się . KONIEC DEFINICJI. Ja jestem INNY. Nie wiem tylko, aemu myślisz, 
że dla twojej przyjemności tu stoję. I skąd ta pewność, że żyjemy w symbiozie, skoro chwieje 
się twój błędnik, gdy wykręcam twoją wrażliwość na lewą stronę? Ozikość serca Davida Lyncha. 
Bobby Peru przychodzi do Luli: on jest brzydki i brutalny, ona drży ubrana w satynową halkę . 

On dotyka jej ciała , ona najpierw się boi, później błaga o seks. Peru się śmieje i wychodzi, Lula 
zostaje sama. W monologu wewnętrznym nie da się siebie okłamać. 

PRÓBA MIKROFONU DWA: S/HE 

Każdy chce zajrzeć w majtki androgyne. DEFINICJA androgyne - istota, w której pierwiastek 
męski i żeński tworzą harmonijną całość. KONIEC DEFINICJI. Co to jest i ay ktoś kiedyś próbo
wał to naprawić? Wyciąć? Doszyć? Ciekawe, którędy biegły szwy i jak głębokie są blizny. Blizny 
sięgają lewej komory sercowej, a szwy wrosły w nici neuronów. Zapominam o tym, a pamię
tam. Zapominam i pamiętam. Ale ty przecież wcale nie chcesz o tym słuchać. Chcesz patrzeć 
i dotykać. A ja muszę mówić, by zagłuszyć swoją logoreą pustkę. Mówię, mówię, mówię. Do cie
bie mówię, bo mi jesteś potrzebny i potrzebna. Tylko pod ciężarem twojego spojrzenia osiągam 
zdolność artykulacji. Każde zgięcie ciała jęay, krzyay, piszczy, każdy ruch buduje moją własną 
body language story. Moje ciało jest moim językiem, ale pluje, jak mówi, i dlatego mnie nie 
chcesz. Bo mam lepkie spojrzenie i ślinię się na twój widok. Anatomia piekła Catherine Breillat: 
on nie lubi kobiet, ona chce, by patrzył na nią od strony, od której nie powinna być oglądana . 

Ona wie, że to ją będzie kosztowało. On wie, że ona mu zapłaci. Ja tęsknię . Nie chcę być sama. 
Poszłabym z każdym do łóżka, byleby tylko nie być sama. Każdy jest lepszy od nikogo. 

PRÓBA MIKROFONU TRZY: FARINELLI 

Pióra, pióropusze, cekiny i koronki. Wykrojony w kształt Farinellego muszę dbać o formę. Polero
wać i podcinać wszystkie wystające nad powierzchnię mojej skóry aęści. Tak wygląda perfekcja. 
W odpowiednim momencie i z metronomem wbudowanym w głowę. Pięknie koduję 

to, co wyrzęziłbym piskliwym głosem, gdybym mógł. Czuję, że kiedy śpiewam, milaę . Nikt nic 

18 

f 
I 

nie wie. To nie mój język, to nie moja składnia. Przejęzyaam się ukradkiem, bo wyjęzyaać 
mogę się tylko w esach floresach wielkich gestów i wielkich słów. Mantrami arii zagłuszam 
świadomość. Nie wiem, ay da się ją ściszyć na dobre. John Cage zamknął się w wytłumio
nym pomieszaeniu, żeby doświadczyć ciszy. Perfekcyjnie wygłuszony pokój wibrował jednak 
dwoma jednostajnymi dźwiękami: wysokim i niskim. To był dwugłos układu nerwowego 
z krwiobiegiem. Nie da się siebie samego zagłuszyć. lnaaej będzie bolało. Fragmenty dyskursu 
miłosnego Rolanda Barthes'a. Na scenę wchodzi kiepski tenor; chce mówić o miłości do kobie
ty, która stoi obok niego. Odwraca się twarzą do publianości, nie patrząc na tę, którą kocha, 
i koduje wzniosłą arię. Ja jestem tym tenorem. Boli mnie. 

PRÓBA MIKROFONU CZTERY: JA 

A gdyby mógł, to co poza narzuconą przez innych koloraturą zaśpiewałby Farinelli? DEFI· 
NICJA koloratura - fragment kompozycji wokalnej złożony z ozdobników, wymagający 
sprawnego operowania głosem . KONIEC DEFINICJI. Co by wyjęaał i co by wykrzyaał? 
~e nie wie, kim jest, i że cudze oay nakładają na niego modelujący kaganiec definicji? 
Ze akomoduje się do oaekiwań patrzącego nań oka i stopniowo zatraca swój kształt? 

Ze robi to WYJĄTKOWO perfekcyjnie, ale boi się, że nie jest nikim WYJĄTKOWYM? Gdzie jest 
to miejsce, w którym końay się Farinelli i zaayna Porayk? Tylko instalując w sobie esencję 
wydestylowaną z Farinellego i pozwalając jej się rozlać w wyznaaonych przez własne ciało 
i umysł kierunkach, zbliżę się do niego i do siebie samego. Farinelli w stereo zamiast kapliaki 
z figurką Farinellego. Farinelli połamany na kawałki. Co zrobisz z tymi fragmentami, które 
wykruszą się ze mnie na scenie? Pobawmy się w Random WORD Generator. Siam. Spam. Pozbie
raj to, co ci daję, przefiltruj przez swoją głowę i podpisz się pod tym. Random WORLD Generator. 
Co to jest? O aym to jest?Tu jeszae nie byłem . 

PRÓBA MIKROFONU Pif(: CHlOPIEC 

Podejdź tu. Ten chłopiec to przyayny i skutki, przeszłość i przyszłość myśli generowanych 
w psychogeografii sceny. To miejsce buforowe. Punkt zerowy, z którego wszystko wybuchło 
i rozrosło się na Bartka, Chirurga, S/he i Farinellego. Ten chłopiec tkwi w każdej z postaci, tkwi 
w Bartku; to jego wyobraźnia zaprojektowała klaustrofobiany cube, z którego uciekać można 
tylko w inne wymiary. Chłopiec ma 9 lat. Chłopiec ma 30 lat. Może mieć też 300. Nieważne. 
On się nie starzeje. Posłuchaj, jak śpiewa . Uszaypnij się w ramię i ocknij z wygodnego raz-sie
dzenia, raz-myślenia , roz-aarowania, to go rozpoznasz. Rdzeń, kręgosłup, inicjał, styl pisma. 
Kółka linii papilarnych. Takie same jak twoje. Ujawni się, kiedy się tego nie będziesz spodziewał. 



Stoi zawsze na progu. Reszta jest za nim, przed nim już tylko ty. Rozrasta się w przód i w tył, biegnie 
i zawraca, tkwi w wieanym teraz. Ten chłopiec jest powidokiem gwałtu, jaki ci zadano. Gwałtu 
zadanego przez kulturę. Powracającą wciąż traumą schowaną w Farinellim i bolesnym stymu
latorem raniącym przy każdym użyciu. Ten chłopiec jest nosicielem pamięci, z której niaego 
nie da się już wykasować. ~piewa tylko smutne piosenki: Była sobie raz królewna. Miała tasak 
w plecach. Książę szukał jej latami. Znaleźli ją w śmieciach. 

Slavoj liiek kiedyś powiedział, że podstawową formą seksualnego doświadaenia jest masturbacja 
z fantazjowaniem. Reszta to trauma. Patrzysz w niebieskie oay, a one są brązowe. To boli. Nikt 
nie chce do tego wracać. Więc dotknij się sam, połaskoa się od środka i zobaa odciski palców 
we wnętrzu swojej głowy. Są jak plamy Rorschacha. Co tam widzisz? Może cię zaboleć, ale pobo
li, poboli i przestanie. Cokolwiek widzisz, jest twoje. Rozpędź się. Wyobraźnia miewa najlepsze 



BOGUM/l MISALA 

TAKt !NI fJl!ltiNlfJ BY NATII/Il ANO /lll'/IOti/IAM IT 

1. Układ współrzędnych dla Farinellego: cięcie, generator, sampler, szum, distortion, space, 
shifting. 

2„,llekroć rozbrzmiewa dziś muzyka, w określonych kształtach odrysowuje sprzeaności i rozła
my przeorujące współaesne społeczeństwo, a jednoaeśnie najgłębszy rozłam oddziela ją samą 
od społeaeństwa, które wraz ze wszystkimi rozłamami produkuje także i ją, nie mogąc wszela
ko wchłonąć z muzyki nic więcej niż resztki i ułomki" (Theodor W. Adorno, O społecznej sytuacji 
muzyki). 

3. Muzyka uzupełnia postacie, stając się ich integralnym składnikiem . Czasem uzupełnienie 
ma formę dialogu z postacią : modeluje ją, przekształca lub deformuje. 

4. Farinelli powstaje przy użyciu narzędzi elektronianych. Korzystam z całej puli możliwości, 
jakie daje komputer: od generowania dźwięku za pomocą syntezatorów, przez samplery, 
aż po różnego rodzaju efekty. 

5. To, aego się spodziewamy, niekonieanie musi mieć miejsce. Utwory klasyane ay operowe 
są nieadekwatne do formatu, jaki zaprojektowaliśmy dla Farinellego. Po pierwsze, dawno już 
mamy za sobą aasy, w których powstały i w których były dobrym rezonatorem tego, co działo 
się w ówaesnym społeaeństwie. Okres, w którym mogły realnie oddziaływać na ałowieka, już 
minął, bo tamten ałowiek już minął. Mam wrażenie, że dziś są one w pewnym sensie fałszy
we. Dlatego w Farinellim zostaną wykorzystane środki bardzo współaesne. Właściwie będzie 
to konglomerat dźwięków nagranych (field recording) i przetworzonych, ale też takich, które 
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-~ORCZYK 

Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej 
w Łodzi (2003). W sezonie 2005/2006 etatowy aktor Teatru Muzyanego Capitol we Wrocławiu 
(waeśniej współpracownik), a od listopada 2006 roku w zespole artystyanym Teatru Polskie
go we Wrocławiu . Zadebiutował na naszej scenie autorskim spektaklem Smycz (reż. Natalia 
Kori:zakowska, 2006), w którym wcielił się aż w osiem postaci. Przedstawienie to przyniosło 
mu wiele laurów: nagrodę za najlepszą rolę męską na irlandzkim XIII Dublin Fringe Festivalu 
(2007), nagrodę w plebiscycie młodych podaas VI Międzynarodowego Festiwalu Prapre
mier w Bydgoszay (2007), nagrodę prezydenta Jeleniej Góry i nagrodę młodzieżowego jury 
za najlepszą męską kreację aktorską na XXXVlll Jeleniogórskich Spotkaniach Teatralnych 
(2008), nagrodę specjalną prezydenta Wrocławia i nagrodę Banku PKO BP na XLll Międzyna
rodowych Wrocławskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora (2008) oraz Nagrodę aktorską 
im. Bogumiła Kobieli na IV Katowickim Karnawale Komedii (2011 ), sama Smycz zaś została 
uznana przez aytelników „Polski - Gazety Wrocławskiej" za Teatralny i Literacki Hit Dekady 
na Dolnym $1ąsku (2011 ). Kolejne jego role w Teatrze Polskim we Wrocławiu to Yoshio w spektaklu 
LINCZ.· Pani Aoi. Wachlarz. Szafa wg jednoaktówek Yukio Mishimy (reż. Agnieszka Olsten, 2007), 
Desmoulins w Sprawie Dantona Stanisławy Przybyszewskiej (reż. Jan Klata, 2008), siedem postaci 
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w adaptacji Cząstek elementarnych Michela Houellebecqa (reż. Wiktor Rubin, 2008), Wokulski 
w Lalce na motywach powieści Bolesława Prusa (reż . W. Rubin, 2008), Charlie w Szajbie Mał
gorzaty Sikorskiej-Miszauk (reż . J. Klata, 2009), Karol Borowiecki w Ziemi °.biecanej wg Włady
sława Reymonta (reż. J. Klata, 2009) oraz Babiarz w Kazimierzu i Karolinie Odona von Horvatha 
(reż. J. Klata, 2010). Za Sprawę Dantona otrzymał Grand Prix i Statuetkę Wojciecha - nagrodę 

dla całego zespołu aktorskiego przedstawienia za kreację zbiorową podaas XLVlll Kaliskich 
Spotkań Teatralnych (2008), był za tę rolę również nominowany do Nagrody im. Aleksandra 
Zelwerowiaa za najlepszą kreację aktorską sezonu 2007 /2008, a przedstawienie doaekało się 
transmisji w TVP Kultura (2009). Rola w Lalce przyniosła mu nagrodę aktorską na XXXIV Opol
skich Konfrontacjach Teatralnych „Klasyka Polska" (2009). Waeśniej za dyplomową rolę Ekar
ta w Baalu Bertolta Brechta (reż. Marek Fiedor, 2002) nagrodzono go na XXI Festiwalu Szkół 
Teatralnych w Łodzi (2003). W Teatrze im. S. Jara aa w Łodzi jeszae jako student zagrał Cliffa 
Lewisa w Miłości i gniewie Johna Osborne'a (opieka reżyserska Waldemar Zawodziński, 2003). 
W Teatrze Muzyanym Capitol wystąpił jako Phileas Fogg we W 80 dni dookoła świata po stu 
latach Jerzego Bielunasa i Mateusza Pospieszalskiego wg Jules'a Verne' a (reż. J. Bielu nas, 2004), 
Adrian Czerwiec w Scacie Wojciecha Kościelniaka i Leszka Możdżera (reż. W. Kościelniak, 2005; 
transmisja w TVP Kultura) oraz Ksiądz Wacek w autorskim musicalu Konrada Imieli i Cezarego 
Studniaka Śmierdź w górach (2006). Można go też było oglądać w starszych przedstawieniach 
Capitol u w reżyserii W. Kościelniaka: Operze za trzy grosze Bertolta Brechta i Kurta Weilla (jako 
Brown, 2002), Gorączce. Show muzycznym z piosenkami Elvisa Presleya (jako Dyktator mody, 
2003) i Galerii wg Jacka Kaamarskiego (2004), a także w My Fair Lady Fredericka Loewego 
i Alana Jaya Lernera wg George'a Bernarda Shawa (jako Freddy, reż. Anna Kękuś, 2005) oraz 
Małej Księżniczce Adriana Konarskiego i Agaty Miklaszewskiej wg Frances Hodgson Burnett (jako 
Ojciec Sary, reż. Marek Weiss-Grzesiński, 2006). W Centrum Sztuki lmpart we Wrocławiu wziął 
udział w poświęconym pamięci Marka Grechuty przedstawieniu-koncercie Świecie nasz (reż . 
Piotr Guzek, 2006). Grał ponadto w serialach (między innymi M jak miłość, Fala zbrodni, Pierw
sza miłość, Barwy szczęścia, Czas honoru, Dom nad rozlewiskiem ay Apetyt na życie) i filmach -
tu np. role Zdzisława Stroińskiego w dokumencie fabularyzowanym Do potomnego (reż. 

Antoni Krauze, 2004), rosyjskiego szpiega w Dywersancie (reż. Wasilij Zajcew, 2006), Michała 
w Popatrz na mnie (reż . Katarzyna Jungowska, 201 O) ay stylisty Tomka w Sali samobójców 
(reż . Jan Kornasa, 2011 ). Do jego osiągnięć należy poza tym zaliayć zwycięstwo w Konkursie 
Aktorskiej Interpretacji Piosenki na XXVll Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu (2006), 
jak również nagrody Złotego Tukana (główną nagrodę konkursu), Tukana Dziennikarzy i Tuka
na Publianości. Często bierze udział w koncertach i spektaklach muzyanych podaas kolej
nych edycji PPA. W roku 2011 nagrał solową płytę Sprawca, wydaną przez firmę Luna Music. 
W bieżącym roku został też odznaaony przez ministra kultury Brązowym Medalem„Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis". 



ANKA ____ _ 

Absolwentka dramatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i dramaturgii Instytutu Teatralnego, 
doktorantka w Instytucie Europeistyki UJ. Dramaturżka, krytyaka teatralna i słowotwórayni 
w zakresie art-nejmingu i copyleftu. Jej główny obszar badań to relacje polityki i sztuki, perfor
matyka, gender/queer studies oraz nowe media. Pracuje nad projektem łąaącym dramaturgię 
ciała z polityką tożsamości. Współpracuje z „Didaskaliami'; „Dwutygodnikiem.com" i ,,Looksfe
rami''. Dramaturżka i autorka adaptacji przedstawień w reżyserii Radosława Rychcika w Teatrze 
Dramatyanym w Warszawie (Fragmenty dyskursu miłosnego wg Rolanda Barthes'a, 2009; 
Madame Bovary wg Gustave' a Flauberta, 2010), a także instalacji dźwiękowej Fryderyk Chopin. 
Ciennik osobisty na podstawie listów kompozytora (reż . Kuba Kowalski, Stowarzyszenie „Tur
ning Sounds'; Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, 2010). Wraz z K. Kowalskim opracowała 
również tekst sztuki Emmanuela Darleya Kiedyś szło lepiej dla potrzeb spektaklu Kowalskiego 
w Teatrze im. S. Jaraaa w Olsztynie (2011 ). 
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l!IJKASZ ____ lWARKOWSKI 

Reżyser, scenograf, VJ. W latach 2002-2003 student Wydziału Reżyserii Państwowej Akademii 
Sztuki Teatralnej w Sankt Petersburgu [CaHKr-nerep6yprcKaR rocYAapaseHHaR aKa,11eM~R 
rearpanbHoro ~cKycasa] . W tym samym aasie współpracownik Rosyjskiego Teatru Inży

nieryjnego Akhe (projekt Sine Loco nagrodzony w 2003 roku Złotą Maską w kategorii Nowy 
Teatr) . Asystent między innymi Gienadija Trostanieckiego i Jurija Butusowa. Laureat głównej 
nagrody za inspirowany życiem i utworami Aleksandra Wertyńskiego spektakl-instalację 
Vertinsky Project podaas XXX Przeglądu Piosenki Aktorskiej w nurcie OFF (2009). Reżyser 
i scenograf kameralnej opery Cezarego Duchnowskiego Ogród Marty (nagroda Orfeusz 
za najlepsze wykonanie muzyki współaesnej na Lii Festiwalu Muzyki Współaesnej Warszaw
ska Jesień 2009). Uaestnik i współpracownik międzynarodowych przedsięwzięć i festiwali 
teatralnych oraz Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie. Od roku 2007 asy
stent, tłu maa i menedżer Krystiana Lupy. W grudniu 2009 roku przygotował na Scenie na $wie
bodzkim Teatru Polskiego we Wrocławiu w ramach cyklu „Czynne poniedziałki" aytanie per
formatywne sztuki Larsa Norena Kliniken we własnym tłumaaeniu, a rok później tamże wraz 
z twórcami związanymi z grupą IP (ldentity Problem) i Adamem Smysmajem performans 
multimedialny Lila Negr - kolejną odsłonę wieloetapowego Vertinsky Project. Forinelli to jego 
debiut reżyserski w zawodowym teatrze. 
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zastępca dyrektora naaelnego: REMIGIUSZ LENCZYK, dyrektor ds. finansowych - główna 

księgowa : JADWIGA ZGRZEBNICKA, kierownik literacki: PIOTR RUDZKI, sekretarz literacki: 
JAROSŁAW MINAŁTO, dramaturg: MARZENA SADOCHA, aynne poniedziałki : KASIA 
MAJEWSKA, kierownik działu marketingu: HANNA FRANKOWSKA-JAKUBIEL, edukacja 
teatralna: MARTA KUŻMIAK, ALEKSANDRA DZIURA (urlop wychowaway), główny 
specjalista ds. organizacji pracy artystyanej: ALEKSANDER RUDKOWSKI, specjalista 
ds. impresariatu: EWA SIWEK, specjalista ds. organizacji wyjazdów zagranianych: 
KATARZYNA MARKOWICZ, grafika i strony internetowe: NATALIA KABANOW, MICHAŁ 
MATOSZKO, PIOTR SARAMA, informatyaka: AGNIESZKA MAJEWSKA, asystentka 
dyrektora: ANNA WOJCIECHOWSKA, sekretariat: EWA KOZŁOWSKA, główny specjalista 
ds. kadr: JOLANTA KLIER, specjalista ds. zamówień publianych: IZABELA KOŁODZIEJ, 

radca prawny: EUGENIA FRANIECZEK, archiwum i biblioteka: ELŻBIETA MAŁECKA, 
kierownik działu administracyjnego: TADEUSZ TWOREK, kierownik działu technianego: 
ANDRZEJ FIUTEK, zastępca kierownika dzi ału technianego ds. produkcji kostiumów i obsługi 
sceny: JADWIGA ZIEMIŃSKA, kostiumy i rekwizyty: KRZYSZTOF CICHOCKI, specjalista 
ds. technicznych: JACEK CIMICKI, kierownik sekcji garderobianych: ANNA DOBOSZ, 
zaopatrzenie: MAREK KURC, główny brygadier scen Teatru Polskiego: ADAM BURACZEK, 
brygadier Sceny Kameralnej: MAREK STAPKIEWICZ, brygadier Sceny na $wiebodzkim: 
MIECZYSŁAW PASKA, inspektor widowni Sceny im. Jerzego Grzegorzewskiego: JÓZEF 
OGONOWSKl,inspektorwidowniScenyKameralnej:BEATAKURZYCA,inspektorwidowniSceny 
na $wiebodzkim: AGNIESZKA TIUTIUNIK 
kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej: EWA ZDANIEWICZ, krawieckiej męskiej : GRZEGORZ RAGAN, 
perukarskiej: MATEUSZ STĘPNIAK, szewskiej: JERZY PORZVCZEK, modelatorskiej 
i malarskiej: PIOTR DYBNER, stolarskiej: TOMASZ JASZCZYŃSKI, tapicerskiej: JERZY 
RAGAN, ślusarskiej: LESZEK NOWAK, elektroakustyanej: TOMASZ ZABORSKI, 
elektrotechnianej : DARIUSZ BARTOŁD 

specjalista ds. public relations: KINGA WOŁOSZYN-$WIERK 
tel. kom. (+48) 502 52 29 77 
kinga.woloszyn@teatrpolski.wroc.pl 
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Teatr Polski we Wrodawiu 
SCENA IM. JERZEGO GRZEGORZEWSKIEGO 
ul. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław 
centrala - tel. 71 316 07 OO 
sekretariat-tel. 7131607 01-02 

faks 7131607 03 
kasa -tel. 7131607 80 
sekretariat@teatrpolski.wroc.pl 
www.teatrpolski.wroc.pl 

SCENA KAMERALNA 
ul. $widnicka 28 
tel. 71316 07 52 

SCENA NA $WIEBODZKIM 
pl. Orląt Lwowskich 20c 
tel. 71 341 29 54 

kasy biletowe aynne od wtorku do soboty w godzinach: 11 :00-14:00 i 15:00-19:00 
w niedziele i święta dyżury kasowe dwie godziny przed spektaklem 
kasa biletowa Sceny na $wiebodzkim aynna tylko dwie godziny przed spektaklem 

informacje o repertuarze i rezerwacja biletów: dział marketingu 
aynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00 
tel. 71316 07 77-78 
e-mail:marketing@teatrpolski.wroc.pl 
bilety@teatrpolski.wroc.pl 

teatr ~st a/onkiem Unii Polskich Teatrów • 
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redakcja programu - JAROSŁAW MINAŁTO, PIOTR RUDZKI 
opracowanie grafiane programu i projekt plakatu - MICHAŁ MATOSZKO 
zdjęcia - MICHAŁ MATOSZKO, BARTOSZ NALAZEK, ARCHIWUM 
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Doskonałość jest jednym z biegunów Kodu (poaątkiem lub krańcem, jak kto woli), wznosi 
się ona (lub szaytuje) w miarę, jak powstrzymuje wypływ replik, usuwa dystans między 
kodem a wykonaniem, między poaątkiem a wytworem, między modelem a kopią; 
a ponieważ ów dystans jest aęścią ludzkiej kondycji, doskonałość, która go unieważnia, 
znajduje się poza granicami antropologianymi, w nad-naturze, gdzie łąay się ona z inną 
transgresją, tym razem niższego rzędu; „więcej" i „mniej" można zakwalifikować do tej 
samej klasy, klasy wykroaenia, gdzie to, co jest po tamtej stronie, nie różni się od tego, 
co jest po tej stronie. Mianownik kastrata: Kobieta istotna, doskonała-Nadkobieta, choć 
jednoaeśnie podmężayzna-brak-ostateane odjęcie. W kastracie mieszają się dwie 
transgresje o charakterze piętna. Kastrat jest napiętnowany doskonałością 
i brakiem. Nadnaturalna doskonałość i pod-naturalny brak. (Roland Barthes, Sil) 

Język kastrata jest długi i zwinny jak 
żmija, łatwo może wleźć w każdy otwór. 
(Owidiusz) 

• • • 
•• •• 

I hate si i ck and pretty things. 
I prefer mistakes and 
accidents. Which is why 1 like 
things like cuts and bruises -
they're like little tlowers. 
l've always said that 
if you have a name for some
thing, like 'cut' or'bruise; 
people will automatically 
be disturbed by it. But when 
you see the same thing 
in nature, and you don't know 
what it is, it can be very 
beautiful. (David Lynch) 

•• 

Przedmiot, którego brak, nie jest jednak tak naprawdę 
niaym, to przedmiot, który nie przestaje stanowić obse
sji, nawiedzać swą immanencją, swą pustką i niemate
rialną obecnością. (Jean Baudrillard, Spisek sztuki} 

To, co wstrętne, nie da się przyswoić. To się 
narzuca, niepokoi, fascynuje pragnienie, 
które mimo to nie pozwala się uwieść. 
Jednoaeśnie przyciąga i odpycha. (Julia 
Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie) 

Nie może się powieść przedsięwzięcie, 
w którym swego udziału nie miałaby 
zuchwałość. (Friedrich Nietzsche, Zmierzch 
bożyszcz) 

!!iii 
~ 

Mieć głos i być śpiewakiem są to dla 
wulgarnych muzyanych materialistów 
wyrażenia synonimiane. Dawniej 
od gwiazd śpiewu, kastratów, prima
donn wymagano technianej wirtuoze
rii. Dzisiaj składa się hołdy materiałowi 
jako takiemu, pozbawionemu wszelkiej 
funkcji. [„.] Ludzie wpadają w zachwyt 
nad dobrze zaanonsowanym brzmie
niem Stradivariusa ay Amatiego, które 
tylko ucho specjalisty może odróżnić 
od porządnych nowoaesnych skrzypiec. 
(Theodor W. Adorno, O fetyszyzmie 
w muzyce i o regresji słuchania) 

Sancho Pansa wchodzi do kina w małym, prowin
cjonalnym miasteaku. Szuka Don Kichota, który 
siedzi w drugim końcu sali i wpatruje się w ekran. 
Kino pęka w szwach, balkon przypominający 
olbrzymią lożę wypełnia hałaśliwa dzieciarnia. 
Po kilku nieudanych próbach utorowania sobie 
drogi do Don Kichota Sancho zajmuje miejsce obok 
dziewaynki (Dulcynei?), która aęstuje go liza
kiem. Seans już się rozpoaął. To film kostiumowy. 
Na ekranie pojawiają się uzbrojeni rycerze, 
a następnie kobieta. Grozi jej niebezpieaeństwo. 
Don Kichot zrywa się z miejsca, dobywa szpady, 
biegnie w kierunku ekranu i sztychem przebija 
płótno. Wciąż jeszae widać rycerzy i kobietę, ale 
aarne rozdarcie powiększa się z każdą chwilą, 
bezlitośnie pochłaniając obraz. Z ekranu nie pozo
stało już nic, widać jedynie drewniane rusztowa
nie, które go podtrzymywało. Oburzeni widzowie 
wychodzą z sali. Dzieci z balkonu zagrzewają Don 
Kichota do walki. Tylko dziewaynka wpatruje się 
w niego z niemym wyrzutem. (Giorgio Agam ben, 
Profanacje) 



Come to me, hold me tight, 
thou blessed states of lyric tension since 
it feels as if my tubes are tied 

how they hurt these cydes of infertility 
where are my artistic ovulations my fairy 
buffalo wings and glory times 

if only I had a member all I have are 
transparent 
linguistic slips and feminine shticks 
and even set to punk as pan cogito 

1'11 always be a fallen lolita 
hibernating inside st. thomas eliot's trap 
the artistic I ust of a mewing cat 

my poetic license is simple like sucking 
on a tit 
garters, lipsticks, a control tower and 
cockpit 
houston warsaw odessa can you hear 
me? roger & out 
language is but meat wild like eternity 
in the end 
you're null and void my semblance locks 
expanses 
of emptiness daily rants spill like foam 
from a mug 
oh my song and the gali in my guts! 
I must hang on! 
(Munina Schwartz Adabisi, Impotent 
Song) 

· ·~~~~tt'!ll1!'c'll'_~·~.W·.":l".~~._l\~~~1"~~!ił.~~~t,i 

Zycie, jakie prowadzę, odkąd zjawiłem ll '~ 
się w Londynie, polega na tym, że bez ~";~ 
przerwy mam otwarte usta, f!' 
toteż sam s i ę dziw ię i sam siebie 'ft.~ 
pytam, jak ja to wytrzymuję. ~.'~ 
(Farinelli) 

lnva Mula, Diva Dance/Luc Besson, The Fifth 
Element, 1997 
Jordan Hunt & Matthew Stone, To Most Change 
Is Unimaginable Until it Happens, 2008 
Tom Chambers 
Manuel Vason 
Matta, Release the Freq 
Reynold Reynolds 
Alexander McQueen 
Jacques Derrida, Fear of Writing 
Matthew Barney 
Franko B 
Orian 
metodologia chaosu 
Lukas Moodysson, Container, 2006 
Gaspar Noe, Enter the Void, 2009 
Wojtek Doroszuk, Tumor lmaginis, 2008 

• • • • • • • • • • 
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System przemysłu kulturowego jest fałszywy podwójnie: 

• • • • • • 

... „ 

po pierwsze, nie dostaraa rozrywki, mimo iż się z tym obnosi, 
a po drugie, wmawia potrzeby, które następnie - nierozpoznane 
przez jednostki jako obce - są konsumowane. (Bogumił Misa la) 

Take something designed by nature and reprogram 
it. (Terry Artovsky, Mutated Nature) 

Gdy wyłąayłem fonię, byłem w nastroju 382, właśnie 
go nastawiłem . Więc choć odbierałem tę pustkę inte
lektualnie, nie aułem jej ... I wreszcie znalazłem, jak 
ustawić rozpaa. (Philip K. Dick, Czy androidy śnią 
o elektryanych owcach!) 

-------·· ~- •·•·········· 
Problem rzeaywistości zawsze mnie szaególnie fascynował. Dlaaego tylu ludziom nie 
wystaraa to, co widzą i au ją? Dlaaego doszukują się za zdarzeniami tajemnic? Dlaaego 
sądzą, że razem wziąwszy, te tajemnice składają się na cały świat, i dlaaego, co mnie 
najbardziej zaskakuje, uważają za oaywiste, że ten ukryty świat jest bardziej solidny, 
bardziej wiarygodny, bardziej „rzeaywisty" niż ten, od którego wyszli? Poszukiwanie 
tajemnic jest naturalne, bo przecież aęsto się zdarza, że coś, co wyglądało na jedną rzea, 
okazało się być inną . Ale dlaaego zakładać, że wszystkie zjawiska zwodzą i że „prawda" 
leży ukryta w otchłani? (Paul Feyerabend) 

• • • • • • . 
• • • • • • • • . 
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Edgar Au bert, jeden z młodych chłopców, w których 
Proust kochał się, gdy miał dwadzieścia dwa lata, uległ 

jego namowom i podarował mu swój portret. Z tyłu 
dopisał dedykację : Look at my face: my name is Might Have 

Been; I am also called No More, Too Late, Farewell [Spójrz 
na moją twarz: nazywam się Mógłbym Być; wołają mnie 

także Nigdy Więcej, Za późno, Żegnaj]. 
(Giorgio Agamben) 

ttbritłit Anka Herbut 


