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Tomasz Bazan 

Czas 

11 N ie interesuje mnie to, jak ludzie się 
poruszają, ale co nimi porusza". Te słowa 
Piny Bausch zwracają uwagę na kilka istot
nych spraw. Po pierwsze, przeformatowują 
nasze postrzeganie świata. Okazuje się, że 
schemat działania oparty na relacji zasa
da-wykonanie jest mało stabilny i z gruntu 
podejrzany. Po drugie, pokazują człowieka 
w całej jego złożoności w sytuacji intym
nej, zasadzonej mocno w życiu. Po trzecie, 
umieszczają sam proces twórczy w miejscu 
najwyższej rangi -jakby spychając na drugi 
plan samo „dojście" i „prezentację" idei, 
myśli, działania, performensu. 

Owe trzy spostrzeżenia były pew
nego rodzaju drogowskazami na 
naszej drodze konstruowania tej hy
brydy, którą nazwaliśmy I IFIGENIA. 
Spotkanie z Eurypidesem uważam 
za totalne i z gruntu rewolucyjne. 
Dzieło, które znałem od czasów li
cealnych, przez lata spychane na 
dalszy plan, któregoś zimowego gru
dniowego wieczoru, podczas jednej 
z podróży, nagle stało się siłą, poru
szającą mechanizmy kreacji. 

Przestrzeń jaką wyznacza Eurypides 
jest ogromna, niemal niezmierzona. 

Nie sposób odsłonić wszystkie sensy tego tekstu . Za kolejnymi drzwiami, które 
prowadzą do subiektywnego zrozumienia, pojawiają się nowe, kolejne znaczenia. 
W zasadzie sama próba opisu ścierania się z dramatem (a nawet brakiem jego zrozu
mienia), zajęłaby tutaj dziesiątki stron tekstu. Pierwsza lektura Ifigenii w Aulidzie Eu
rypidesa przyprawiła nas o przysłowiowy zawrót głowy. Ilość kontekstów, linków, 
hi~toriozofii, powiązań, map terytorialnych za każdym razem otwierała proces, 
ktory można by przyrównać do jazdy metrem bez stacji końcowej i początkowej. 

Polem naszych badań i rozważań stał się (po gorzkiej lekcji pokory, wynikającej 
z tekstu Eurypidesa) człowiek. Odkrycie to wydawać by się mogło prozaiczne, oka
zało się naszą osobistą rewolucją. Z pomocą przyszła też Pina Bausch - z mądrością 
swoich doświadczeń. Nie odnoszę się do jej twórczości w bezpośredni sposób, nie 
próbuję utożsamiać się z formą teatru, który tworzyła, aby bezpiecznie schować 
się w tym cieniu. 

Wróćmy jednak do Eurypidesa i do człowieka, którym rządzi wewnętrzny impe
ratyw ruchu, rozumiany tutaj jako stan nieustającego pozostawania na granicy po
między czasem planowanym a czasem dokonapym. Oglądamy naszego człowieka 
w momencie aktywnym, gdy emocja i stan duchowy są w chwili stanowienia, chwili 
kreacji, chwili oddania. Jestem z nim tutaj i teraz: niczego jeszcze o nim nie wiem. 
Jak mówiła Marlena Dietrich: „zobaczymy się tylko przez chwilę, przez ułamek czasu 
będziemy podglądać swoje fragmenty rzeczywistości''. Wraz z moim człowiekiem 
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tego spektaklu spędzam czas. Słucham go, przypatruję się jego gestom, jego niepo
radności, jego braku odpowiedzi, jego niewiedzy, jego porażce, jego kompromitacji, 
jego nieudacznictwu. Zauważam, że człowiek ten MÓWI i mowa ta ma wielką moc. 

Trzy postacie Eurypidesa stały się punktem wyjścia do działania dla trzech aktorów. 
Archetypy, potęgi świata literatury, znaki, emblematy: Agamemnon, Klitajmestra, 
Ifigenia - trzy mity same w sobie. Poszukiwanie kontekstu, który tłumaczy nasze 
postacie, zostawiam odbiorcy. Skupię się przez chwilę na jednym aspekcie - czyn
niku dla mnie ważnym, rzutującym na całą historię - poszukiwaniu istoty kłamstwa. 

Wydaje się to sprzeczne z logiką platońską. Pojęcie „istoty kłamstwa" jakby z góry 
stoi w opozycji do pewnej estymy językowej. Kłamstwo nie ma istoty, głębi - spy
chamy je raczej do warunku sine qua non, braku dyskusji. Zwykliśmy posługiwać się 
niemal paragrafem mentalnym: „kłamstwo jest złem i samo w sobie nie podlega 
dyskusji''. Zachodzi tutaj klasyczna dla Europejczyków reakcja. 

Pojęcie to stało się pryzmatem oglądu naszego człowieka. Człowiek kłamliwy 
- homo men tiar. Człowiek, który kłamie, aby ocalić swoje życie. Człowiek, któ
ry kłamie, aby uczynić swoje życie 
lepszym. Człowiek, który poświęca 
innego w obliczu pustki i zagłady. 
Człowiek, który kłamie, aby ocalić 
siebie. Kłamstwo: instrument nie
bezpiecznie bliski instrumentowi 
prawdy. Stykają się w trudny do 
jednostronnego rozstrzygnięcia 
i rozdzielenia twór. Oczywiście, nie 
będziemy odpowiadać na te py
tania, szukać point, „publikować" 
naszych spostrzeżeń w celu usta
lenia tezy - byłby to proces z góry 
chybiony. Istota lekcji nie jest dla 
nas ważna. To sprawa indywidu
alnego wyboru, odniesienia, de
cyzji. Nasz punkt odniesienia to 
dzieło Eurypidesa, będące kanwą 
naszej (być może chybionej) logiki. 

Jeśli potrafię się zatrzymać, jeśli potrafię 
słuchać, jeśli potrafię odrzucić inscenizację 

rzeczywistości, jeżeli umiem podjąć próbę 
kompromisu z PRAWDĄ na rzecz NIEWIE
DZY - widzę szansę na zniesienie dualizmu 
filologicznego i empirycznego - PRAWDA/ 
KŁAMSTWO. Semantyczny znak „/" staje 
się peryferią, czyli stanem pozostawania 
na granicy. To przestrzeń, z której mogę 
OBSERWOWAĆ . Dzięki temu udaje się 
odsunąć nieco granice sentymentu i emo
cjonalności. Okazuje się nagle, że sedno 
i środek procesu to nic innego jak „ja''. dru
gi „człowiek" obok, „obcy''. być może jedno 
popołudnie - tak niebezpiecznie subiek
tywne, z gruntu sentymentalne uzasadnie
nie tego „fragmentu" czasu. 

I Ifigenia, i człowiek, i kłamstwo, i prawda, i ja. 

21 grudnia 02:26, Teatr Nowy 
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Szczepan Orłowski 

AGAMEMNON 
[ ... ] 

Mapa gruzów 

Nigdy nie dowiemy się, czy jesteś nad nami, bo kiedy patrzymy na wszechświat, 
widzimy go takim, jakim był w przeszłości. 
Patrzę w niebo i wiem, że wiele z tych gwiazd jest już martwych, 
ale światło zmarłych jest wciąż widzialne. 
Jestem więc ja wraz z legionem nieistniejących światów, 
a autorem tych światów jest coś, czego nie mam odwagi czcić . 
Dlatego brukam to, brukam i usuwam z siebie. 
Tylko dzięki temu przetrwałem . 
Tym razem nie zdołam się uchylić . 
Pola śmierci wkrótce nas powitają. 
Kłamstwo wyzbyło się wstydu i zaczyna otwarcie nam panować. 
[ ... ]' 

Sytuacja, w której znalazła się Ifigenia: „Ach - rzekła mysz - świat staje się z każdym 
dniem ciaśniej szy. Z początku był taki szeroki, że się bałam, pobiegłam więc dalej 
i byłam szczęśliwa, iż wreszcie zobaczyłam z daleka, z prawej i z lewej strony, ściany; 

ale te długie ściany z takim pędęm zbliżają się do siebie, że już jestem w ostatnim 
pokoju i tam stoi w kącie pułapka, do której biegnę. 
-Wystarczy, że zmienisz kierunek biegu - powiedział kot i pożarł ją" 2 • 
Kim jest kot? 

Powiedzieć o teatrze, że jest fikcją to za mało, ponieważ „kłamstwo może korzystać 
z mechanizmów fikcji, ale jeśli fikcja[ ... ] jest falsyfikacją bez pretensji do istnienia, 
to kłamstwo prototypowa takie roszczenia posiada. Krótko mówiąc, kłamiemy po 
to, aby ktoś nam uwierzył"'. 
Teatr chce, żebyśmy mu uwierzyli. 

Nie da się ukryć, że materia teatru nie jest dostępna, bo ukryta za niewidzialną 
ścianą . Jak w przypadku fikcji jest swego rodzaju „udawaniem", wprowadzaniem 
widza w błąd, zatem można posądzić teatr o kłamstwo. I jest to chwalebne oskarże
nie, bo twórcy wraz w widzami umawiają się na uczestniczenie w kłamstwie, dzięki 
któremu usiłuje się odkryć prawdę - oczywiście jej część, gdyż całość jest poza 
naszym zasięgiem. Owe dążenia mogą wydać się dość idealistyczne, gdyż teatr 
tonie dziś w fikcyjnej fałszywości, rozrywce i doraźności, ale na szczęście przemija 
to równie szybko, co mieniące się tęczą trybuny. Teatr nie może stać się kabaretem, 
chyba że zmieni nazwę. 
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Tekst w teatrze - mowa tu o każdego rodzaju tekście, a zatem o słowach, dźwię
kach, ruchu itd. - ma tę przewagę nad filmem (nie mówiąc o literaturze), że ożywa 
w obecności widza. Tekst - takjak publiczność - ogląda siebie i przedstawienie. 
Wszystko odbywa się w określonym miejscu, w danej chwili. Nigdy nie jest to tym 
samym. Nikt zatem nie zobaczy tego samego spektaklu. 

Umberto Eco uważa, że „ze świata aktualnego można konstruować świat fabuły 
(fikcję - przyp. Sz. O.)': lecz„ze świata fabuły nie można konstruować świata aktu
alnego (rzeczywistego - przyp. Sz. 0.)"4

• Ta popularna wśród badaczy literatury 
klasyfikacja wymaga rozszerzenia w kontekście tekstu pisanego dla sceny. Bowiem 
sam fakt wypowiadania słów całkowicie zmienia ich wartość: „dyskurs reprezentu
je istnienie komunikacji; nawet jeśli neguje oczywistość, potwierdza, że mówienie 
ustanawia prawdę; nawet jeśli ma oszukać, liczy na wiarę w świadectwo" 1 . 

U podstaw wymarzonego, a jednocześn ie możliwego teatru, kłamstwo spotyka 
się z prawdą na poziomie czystych znaczeń . I to one, nawet jeśli forma pozostaje 
odrealniona, nie są bardziej nierzeczywiste niż sama rzeczywistość. 
Poza tym, „przedmioty pomyślane «istnieją silniej» niż przedmioty realne, jako 
że w gruncie rzeczy orzekanie o ich istnieniu bądź nieistnieniu wcale ich nie doty
ka, <<nic z nimi nie robi>>"6

• 

Często negowanie fikcji tylko mocniej zakotwicza ją w rzeczywistości : „ Przecząc 
[ ... ]istnieniu Zeusa - nadal postulujemy jego istnienie"'. 

Z drugiej strony można stwierdzić : „Został na nas nałożony jedynie obowiązek ne
gacji; to, co pozytywne, zostało nam już dane"8

• Czy zatem negacja pozwala ewo
luować, stawiając nas w opozycji do tego, co było i do tego, co potencjalnie ma się 
wydarzyć? W końcu „byłem tym jedynie po to, by stać się tym, kim mogę być"9 • 
Ponadto „należy rozbić dyskurs, aby mogło narodzić się mówienie"' 0

, czyli negacja 
zbutwiałego bełkotu niesie z sobą oddech. Ifigenia próbuje dotrzeć do tlenu opo
wiadając o zmierzchu niszczącej doskonałości, czyli o śmierci mózgu. 

O ile niemożliwe jest określenie, co to prawda, możemy określić, czym jest mó
wienie prawdy. 
„<<Mówienie prawdy>> to dawanie językowego (a w każdym razie komunika 
cyjnego) świadectwa treściom naszych przeświadczeń na jej temat, podczas gdy 
kłamanie jest dawaniem takiego świadectwa fałszywym treściom przeświadczeń 
na temat tego, w co wierzymy, że jest prawdą"' ' . 
„Gdy <<mówimy prawdę>>, w rzeczywistości dajemy tylko świadectwo naszym 
mniemaniom na temat tego, w co wierzymy, że jest prawdą, nie zaś świadectwo 
faktom. I możemy się mylić"". 
Kłamstwo jest mówieniem nieprawdy, a nie samą nieprawdą. W związku z tym 
kluczowe jest mówienie - a teatr mówi do widza przy użyciu najróżniejszych in 
strumentów. 
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Człowiek nie ucieknie przed prawdą, a zło przed człowiekiem, zatem „zło musi stać 
się jednym z możliwych wymiarów prawdy" '3• Takjak o dobru mówi się przezzło, tak 
też o prawdzie poprzez kłamstwo. 

„Często jest tylko trochę mniej przyjemnie powiedzieć prawdę niż skłamać; mniej 
więcej tak trudno jak wypić gorzką kawę zamiast słodkiej; ajednak nadal mam silną 
skłonność, by kłamać" 14 • Skoro wybitne jednostki mają problem z piciem gorzkiej 
kawy, to co dopiero członkowie „zwyczajnej" rodziny atomowej, przeciętnie zu
żywający duże ilości cukru. 

Kto poprowadzi wojska greckie na Troję? „Głosiciel prawdy, niezależnie od tego, 
czy głosi prawdę racjonalną. czy prawdę dotyczącą faktów, zdecydowanie nie jest 
człowiekiem czynu, jakim jest kłamca" ''· 

Aktorzy internalizują słowa postaci i wypowiadają je naprawdę . Działają również 
naprawdę. Niemniej jednak wszystkie słowa kreowanych przez nich postaci są kłam
stwem. Staje się ono prawdą wewnątrz widza uczestniczącego w spektaklu. 

Tekst musi ożywać na scenie i uzyskiwać w aktorach gniazdo, w którym mutuje 
i konstytuuje się jako nowy, niezależny byt -..[„.) tekst jest zawsze «nadpisywa
ny>>: rzeczywiście zamknięty świat czytany jest jako otwarty" '6 • W innym wypadku 
trzeba by ukorzyć się przed Artaudem, który nazywa teatr bezwzględnie podpo
rządkowany sztywnemu tekstowi „teatrem idioty, wariata, zboczeńca, gramatyka, 
episjera, antypoety i pozytywisty, to znaczy człowieka Zachodu" 17. 

[„.) 
IFIGENIA 
Czyli mam się podporządkować kolei rzeczy? 

IFIGENIA 

KLITAJMESTRA 
Powinnaś. 

Ale przecież nie zawsze, prawda? 

IFIGENIA 

KLITAJMESTRA 
No nie zawsze. 

A kiedy będę niezadowolona, mogę o tym głośno mówić? 

KLITAJMESTRA 
Zależy kiedy. 

IFIGENIA 
Jak to?! 

KLITAJMESTRA 
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Kiedy poczujesz się skrzywdzona to oczywiście, 
ale musisz zapomnieć o tym, 
że jesteś najważniejsza. 

IFIGENIA 
Nie będę najważniejsza?! 

IFIGENIA 

KLITAJMESTRA 
Zadajesz głupie pytania. 

Nieprawda. Chcę wiedzieć, odpowiedz, · 

KLITAJMESTRA . 
N ie mogę ci tak po prostu opowiedzieć 
tego wszystkie90. 

IFIGENIA 
Dlaczego? 

· KLITAJMESTr:łA . . . . 
Musisz sama s~ęprzekonać, jaki jest ten świat. 

IFIGENIA 
Ja wiem, jaki jest świat. 

IFIGENIA 

KLITAJMESTRA 
Nie, nie wiesz. 

Czuję, że wiem. Przeczuwam. 

KLITAJMESTRA 
To po co zadajesz tyle pytań? 

IFIGENIA 
Żeby cię sprawdzić. 

KLITAJMESTRA 
Mnie?! Co sprawdzić? 

IFIGENIA 
Ile wiesz ty. 
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Aktorzy muszą zmierzyć się z ładunkiem znaczeniowym swoich kreacji. Tak Ifige
nia musi zetrzeć się ze swoją dezorientującą sytuacją, w którą wpędzili ją rodzice: 
„Co umyka osobie[ ... ], gdy pragnie ona absolutnie oddzielić Prawdę od Kłamstw? 
Odpowiedź brzmi oczywiście: prawdziwość samego kłamstwa, prawda, która do
chodzi do głosu w samym akcie kłamania" 19 • Widzowie są świadkami tej batalii 
i, bez względu na to czy sami wierzą w jej sensowność czy nie, nie mogą pozostać 
obojętni. Jeśli jest im wszystko jedno, spektaklu mogłoby nie być. 

Niestety demobilizująco działa teoria, źe „sztucznie uwolniwszy się od nudy, cała 
osoba, a w szczególności jej głębsze uczucia, wyobraźnia, rozum, czy mówiąc krót
ko, wszystkie główne zdolności i psychiczne możliwości pozostają nieporuszone; 
nie obudziły się do życia; środki kompensujące nudę są niczym atrapy pożywienia, 
pozbawione jakiejkolwiek wartości odżywczej. Osoba dalej czuje się <<pusta>> 
i nieporuszona w swej głębi. Uda jej się <<znieczulić>> to niewygodne uczucie 
przez chwilowe podniecenie, dreszcz, zabawę, alkohol lub seks - ale nieświadomie 
dalej się nudzi" 20 . 

Czy teatr jest w stanie dotrzeć do nieświadomości widza? 

Dokopujemy się do tego, co rzekomo ukryte pod pozorem tajemnicy i okazuje się, 
że w rzeczywistości niczego tam nie ma. „Pozór w najczystszej postaci: nie pojawia 
się wówczas, gdy rozciągamy ekran maskujący, żeby ukryć nasze transgresje, ale 
wówczas, gdy udajemy, że istnieją jakieś transgresje do ukrycia"21

• 

Z dedykacją dla wszystkich współczesnych artystów, którzy nieustannie powta
rzają ten błąd:„We współczesnej sztuce często spotykamy brutalne próby << po
wrotu do realności >>, przypomnienia widzowi,[ ... ], że żyje w fikcji, obudzenia go ze 
słodkich snów. [ ... ] W teatrze są to okazjonalne akty brutalności, które budzą nas do 
rzeczywistości scenicznej (jak zarżnięcie na scenie kurczaka). Zamiast nadlawać tym 
gestom rodzaj Brechtowskiej powagi i postrzegać je jako wersje alienacji, należy 
raczej obnażyć, czym tak naprawdę są - a sci dokładnym przeciwieństwem tego, 
za co chciałyby uchodzić. Są próbami ucieczki od Realnego, desperackim usiłowa
niem uniknięcia realności samej iluzji, Realnego, które wyłania się pod postacią 
iluzorycznego spektaklu"22• 
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Ifigenia trzyma w ręku detonator, ale waha się przed wciśnięciem guzika myśląc: 
„aby niszczyć , trzeba móc odskoczyć. Ale odskoczyć gdzie? Do jakiego języka? 
W jakie miejsce dobrej świadomości albo złej wiary? Tymczasem rozkładając, go
dzę się na towarzyszenie temu rozkładowi, na stopniowy rozkład samego siebie: 
wpadam w poślizg, chwytam się i unoszę"23 • 

„Learned helplesness (wyuczona bezradność) wynika z obserwacji, wedle której 
wszystkie zamknięte wyjścia, tak w przypadku zwierzęcia, jak i człowieka, sprawia
ją, że i ludzie, i zwierzęta uczą się wycofywać, zamiast uciekać albo walczyć. Tak 
więc spowolnienie lub brak działania, które moglibyśmy nazwać depresyjnymi, 
stanowiłyby wyuczoną reakcję obronną przeciwko sytuacji bez wyjścia i nieunik
nionym urazom" 24

• 

--------
Ifigenia podczas wizyty u psychoanalityka słyszy: „Człowiek Zachodu[ ... ] jest prze
konany, że umie przetłumaczyć swą matkę, wierzy w to z pewnością, ale przełożyć 
ją to znaczy zdradzić, przemieścić, uwolnić się od niej. Melancholik ten triumfuje 
nad smutkiem oddzielenia od obiektu kochanego dzięki nieprawdopodobnemu 
wysiłkowi zapanowania nad znakami w taki sposób, że odpowiadają one źródłowym , 
nienazywalnym, traumatycznym przeżyciom"25 • 

KLITAJMESTRA 
[„.] 

IFIGENIA 
Słucham . 
[.„]26 

To nie jest mój pierwszy dom. Wiesz o tym. 
Nikt nie zasługuje na karę za swoją niewinność. 
Byłam gotowa o tym zapomnieć. 
Opuściłyśmy nasz dom. 
Teraz nasz dom - jakby był stertą suchych liści - płonie. 

Mijam te wszystkie drobne cząstki, 
przyglądając im się dokładnie. 

Uśmiecham się do nich. Są piękne. 
Jednak, ja - mała drobinka -trafiam na przeszkodę. 
Dom cierpienia pozostał tak samo ziarnisty i nieprzebyty„ 
tak samo potężny i jeszcze bardziej okrutny, 
a ja jestem zbyt mała , 
żeby ktokolwiek mógł mnie dostrzec. .. 
Nie ma mnie, córko. Razem z tobą ginę ja: I cała'rodzi.na . 
Twój ojciec gubi nas wszystkich. 
Słuchasz mnie? 
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„Rodzice w życiu prawie każdego człowieka są postaciami najbliższymi, [„.] poja
wiają się nie tylko w żywych wspomnieniach, ale w snach, w ten sposób osiągając 
swoistą nieśmiertelność.[ ... ] Człowiek wobec takiego zwierciadła czuje się całko
wicie bezsilny, jego wyroki są nieodwołalne.[ ... ] Interakcja ze światem społecz
nym stwarza wciąż nowe normy zwierciadła społecznego, na skutek czego ocena 
własnego postępowania ulega ciągłym zmianom, niemniej system samokontroli 
powstały w dzieciństwie odgrywa rolę zasadniczego schematu, na którego tle 
budują się aktualne systemy samokontroli. Schemat ten, jak wszystkie przeżycia 
z wczesnego okresu życia, mieści się poniżej progu świadomości i dzięki temu jego 
siła jest też większa niż systemu świadomego"27• 

Krótka pogawędka Kristevy z Tournierem o człowieczeństwie i apokalipsie: 
„- Czy to nie dlatego człowiek jest zwierzęciem symbolicznym, że potrafi nadać 
znaczenie nienawiści, niszczeniu innego, a nawet temu, że sam może sobie zadać 
śmierć?"28• 

„- Istnieje[ ... ] straszliwa chwila, kiedy znak nie chce już być noszony przez jakieś 
stworzenie niczym sztandar przez żołnierza. Zdobywa autonomię, wymyka się rzeczy 
symbolizowanej i - co jest straszne - podporządkowuje ją sobie. A wówczas biada 
jej![ ... ] Bo wtedy symbol, nie obciążony niczym, staje się panem nieba. Mnoży się, 
zagarnia wszystko, rozpada się na tysiąc znaczeń, które nic już nie znaczą"29 • 

IFIGENIA 
[ ... ] 
Przed rozpoczęciem procedury orzekania o śmierci mózgu, konieczny jest okres 
obserwacji wstępnej. 
Najpierw stwierdza się, że chory znajduje się w stanie śpiączki. Niezbędne jest, żeby 
chory był sztucznie wentylowany. Rozpoznaje się wtedy uszkodzenia mózgu, czyli 
przyczyny śpiączki. Kiedy potwierdzi się nieodwracalność uszkodzeń mózgu, bada 
się odruchy pniowe, na przykład spontaniczne ruchy gałek ocznych, reakcje źrenić 
na światło, czy odruchy wymiotne. Jeśli odruchy pni owe nie występują, należy skupić 
uwagę na trwałości bezdechu. Jeśli ośrodek oddechowy pacjenta nie funkcjonuje, 
bada się to dwukrotnie w odpowiednim odstępie czasowym. 
Jeśli diagnoza się utrzymuje, oznacza to, że pacjent umiera. 
Jego mózg umiera. 
[„.]30 

„Ku swemu przerażeniu [„ .] wykryłem, iż moje <<ja>> składa się z niezliczonych 
<<ja>>, z których zawsze jedno za drugim czatuje w pogotowiu. Każde następne 
wydawało mi się znaczniejsze i bardziej zamk ięte. Ostatnie, uchodząc w cień, wy
mykały się memu zrozumieniu. Każde z tych <<ja>> miało własne poglądy. Tak, na 
przykład, z punktu widzenia życia organicznego słusznie przyjmować śmierć jako 
zakończenie. Na wyższym stopniu poznania zaś nie ma w ogóle człowieka - więc nic 
się skońeżyć nie może" 31 . 
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„Wrony utrzymują, że jedna wrona mogłaby zburzyć niebo. To nie ulega wątpli
wości, ale nie dowodzi niczego przeciw niebu, albowiem niebo właśnie oznacza: 
niemożliwość wron"32

• 
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Mircea Eliade 

Mit androgyna 

[ ••• ] Do naszych zadań należy przedstawienie pokrótce historii doktryny 
o androgynie[ ... ]. Wystarczy przypomnieć, że w Oialoghi d' Amore Leon Żyd usi
łował związać platoński mit androgyna z biblijną tradycją pierwszego upadku, 
interpretowanego jako dychotomia Pierwszego Człowieka ' . Inny pogląd, ale rów
nież oparty na pierwotnej jedności istoty ludzkiej, podtrzymywał Szkot Eriugena, 
który pozostawał pod wpływem Maksyma Wyznawcy. Według Eriugeny rozdzie
lenie płci stanowiło część procesu kosmicznego. Podział Substancji rozpoczął 
się w Bogu i dokonywał się stopniowo, aż doszedł do natury człowieka, w której 
nastąpił podział na męskie i żeńskie. Dlatego proces ponownego złączenia Sub
stancji powinien rozpocząć się od człowieka i skończyć się znów na wszystkich 
płaszczyznach istnienia, włączając w to Boga. W Bogu nie ma żadnych podziałów, 
ponieważ Bóg jest Wszystkim i jest Jednią. Według Szkota Eriugeny rozdział płci to 
następstwo grzechu, ale skończy się on ponownym scaleniem człowieka, po czym 
nastąpi eschatologiczne połączenie kręgu ziemskiego z Rajem. W Chrystusie mamy 
przykład antycypowania tej ostatecznej integracji. Szkot Eriugena przytacza słowa 
Maksyma Wyznawcy, według którego Chrystus połączył w swej naturze obie płci, 
ponieważ zmartwychwstając nie był już „ani mężczyzną, ani kobietą, choć narodził 
się i zmarł jako osobnik płci męskiej" 2 • 

Przypomnijmy też, że w wielu Midraszach Adam przedstawiany jest jako androgyn. 
Według Bereszit rabba 

Adam i Ewa zostali stworzeni odwróceni plecami do siebie, 
obejmując się ramionami: wtedy Bóg rozdzielił ich, rozcinając 
na dwoje jednym uderzeniem siekiery. Zdaniem niektórych 
pierwszy człowiek (Adam) był mężczyzną po prawej stronie 
i kobietą po stronie lewej; ale Bóg rozłupał go na dwie połówki' . 

Dopiero gnostyckie sekty chrześcijańskie podniosły ideę androgyna do rangi cen
tralnego punktu swych doktryn. Według informacji przekazanych przez świętego 
Hipolita, Szymon Mag nazwał ducha pierwotnego aresnothelys, „męsko-żeńskim". 
Również naaseńczycy pojmowali Adamasa - Człowieka niebiańskiego - jako ar
senothelysa. Ziemski Adam był tylko obrazem archetypu niebiańskiego: a zatem 
i on był też androgynem. Z faktu, że wszyscy ludzie pochodzą od Adama, wynika, 
że arsenothe/ys istnieje wirtualnie (potencjalnie) w każdym człowieku, a doskona
łość duchowa polega właśnie na odnalezieniu w sobie tej androgynii.[ ... ] Według 
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naaseńczyków [ ... ]androgynia jest jednym z elementów wspaniałego procesu sca
lenia kosmicznego (totalizacji kosmicznej). 

W Liście Błogosławionego Eugnostosa, którego dwa rękopisy odkryto niedawno 
w Ksenoboskion, Ojciec zrodził z samego siebie androgyniczną istotę ludzką. Istota 
ta, łącząc się ze swą Sophią, zrodziła syna, który był androgynem. 

Ten syn jest Ojcem pierwszym rodzicielem, Synem Człowie
czym, którego zwie się także Adamem Światłości. [„.] Łączy się 
on ze swą Sophią i rodzi wielką światłość, która jest androgy
nem i z racji swego męskiego imienia Zbawicielem, stwórcą 
wszystkich rzeczy, a z racji swego żeńskiego imienia jest So
phią, rodzicielką wszystkiego, zwaną też Wiarą (Pistis). Te dwie 
ostatnie istoty zrodziły sześć innych par duchowych androgy
nów, które wydały na świat siedemdziesiąt dwie, a następnie 
trzysta sześćdziesiąt innych istot ... 4 

Jak widać, mamy tu do czynienia z szeregiem, który wywodzi się od ojca androgyna 
i powiela tym mniejszymi jednostkami, im bardziej są oddalone od „środka''. gdzie 
znajduje się Ojciec z samego siebie zrodzony. 

Androgynia jest też poświadczona w Ewangelii Tomasza, która nie jest wprawdzie 
utworem gnostyckim w ścisłym tego słowa znaczeniu, jednakże świadczy o mistycz
nej atmosferze rodzącego się chrześcijaństwa.[ ... ] W Ewangelii Tomasza Jezus, zwra
cając się do swych uczniów, mówi: 

[ ... ]jeśli macie zwyczaj czynić dwa jednością i stronę we
wnętrzną czynić tak, jak stronę zewnętrzną, a stronę zewnętrz
ną tak, jak wewnętrzną, stronę górną jak stronę dolną, i jeśli 
macie zwyczaj czynić to, co męskie i żeńskie jednością, aby to, 
co męskie nie było męskim, a to, co żeńskie nie było żeńskim 
[„.] -wtedy wejdziecie do Królestwa 1

. 

[ ... ]Ta jedność to jedność pierwszego st,,.;orzenia, jeszcze przed stworzeniem 
Ewy, kiedy „człowiek" nie był „ani mężczyzną, ani kobietą"6 • Według Ewangelii 
Filipa (Codex X z Ksenoboskion) moment rozdziału płci - stworzenie Ewy oderwanej 
od ciała Adama - był zapoczątkowaniem śmierci. 
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[.„] i dlatego przyszedł Chrystus, aby oddzielenie, które było na 
początku, ponownie oddalić, a ich dwoje połączyć; zmarłych 
w oddzieleniu obdarzyć życiem i połączyć'. 

Oczywiście takie koncepcje były w obiegu także w Grecji. W Uczcie (I 89E-19 30) 
Platon przedstawił Pierwszego Człowieka pierwotnego jako kulistą istotę dwupł
ciową. Dla naszych rozważań interesujące jest to, że w dociekaniach metafizycz
nych Platona, jak również w teologii Filona Aleksandryjskiego, u teozofów neo
platońskich i neopitagorejskich, podobnie jak u hermetystów odwołujących się 
do Hermesa Trismegistosa czy Poimandra, czy u wielu gnostyków chrześcijańskich, 
doskonałość człowieka wyobrażano sobie całość jedność bez żadnych pęknięć. 
Była ona zresztą jedynie odbiciem boskiej doskonałości, odbiciem Wszech-Jedni. 
W Mowie doskonałej Hermes Trismegistos wyjawia Asklepiadesowi, że 

Bóg nie ma imienia, a raczej nosi wszystkie imiona, ponieważ 
jest zarazem Jednym i Wszystkim. Bezgranicznie przepełnio
ny płodnością obu płci, rodzi ciągle wszystko, co zamierzał 
wydać na świat. 
- Cóż to, Trismegistosie, twierdzisz, że Bóg ma obie płci? 
- Tak jest, Asklepiosie, i to nie tylko sam Bóg, ale i wszystkie 
istoty żywe i rośliny ... 3 

Boska androgynia 

Koncepcja powszechnej dwupłciowości - konieczny wniosek wynikający z kon
cepcji dwupłciowości boskiej- może rzucić smugę światła na nasze rozważania . 

A to dlatego, że w gruncie rzeczy taka koncepcja implikuje ideę, że doskonałość, 
a więc Byt, opiera się ostatecznie na jedno-pełni. Wszystko, co istnieje tak na
prawdę, par excellence, musi być całością, musi zawierać coincidentia oppositorum 
na wszystkich poziomach i we wszystkich kontekstach. Sprawdza się to zarów
no w androgynii bogów, jak i w obrzędach androgynizacji symbolicznej, a także 
w kosmogoniach, które powstawanie świata tłumaczą wychodząc od jaja kosmo
gonicznego albo od kulistej całości pierwotnej. Na podobne koncepcje, symbole 
i obrzędy natrafić można nie tylko w świecie kultury śródziemnomorskiej czy na 
Starożytnym Bliskim Wschodzie, lecz także w wielu innych kulturach egzotycznych 
i archaicznych. Tak szeroki zasięg można tłumaczyć jedynie tym, że mity te dawały 
zadowalający obraz bóstwa, a nawet ostatecznej rzeczywistości, jako podzielnej 
całości, jednocześnie zachęcając człowieka, by przez obrzędy czy mistyczne tech
niki reintegracyjne starał się do niej zbliżyć. 
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[ ••• ] Najciekawsze jest tu jedno: androgynami są bóstwa męskie czy żeńskie 
par excellence, co zrozumiemy bez trudu, jeśli zdamy sobie sprawę z tradycyjnej 
koncepcji, podług której tak naprawdę, par excellence, nie może istnieć coś, co nie 
jest jednocześnie swym przeciwieństwem, albo- mówiąc dokładniej-coś, co nie 
jest zarazem czymś wielorakim. 

Zerwa n - irański bóg nieskończonego Czasu - był androgenem podobnie jak było 
nim chińskie najwyższe bóstwo Ciemności i Światłości. Te dwa przykłady jasno po
kazują, że androgynia była formułą par excellence całości. Dlatego, jak widzieliśmy, 
Zerwa n był ojcem Ormuzda i Arymana - bliźniaków, bogów Dobra i Zia - a Ciemność 
i Światłość symbolizują tak w Chinach, jak i w Indiach, nie objawione i objawione 
sposoby istnienia (modalności) rzeczywistości ostatecznej. 

Wielu bóstwom nadawano miano „Ojca i Matki ''. Była w tym jednocześnie alu
zja do ich pełni czy ewentualnie do ich samorodztwa, jak również podkreślenie 
ich mocy stwórczych. Jest też prawdopodobne, że pewna liczba „par boskich" 
to późniejsze modyfikacje jednego pierwotnego bóstwa androgynicznego albo 
też personifikacje ich atrybutów. Ponieważ androgynia znamionuje całość pierwot
ną, jednoczącą wszystkie możliwości, w wielu tradycjach uważano za androgyna 
Pierwszego Człowieka - mitycznego przodka ludzkości. Nieco wyżej przypomnie
liśmy przykład Adama. W mitologii germańskiej Tu isto - Pierwszy Człowiek- też 
był istotą dwupłciową; jego imię jest etymologicznie związane ze staronorwe
skim tvistr (dwudzielny, dwoisty, obojnacki), z wedyjskim dvis, łacińskim bis itd. 
W niektórych tradycjach anodrogynicznego Przodka mitycznego zastąpiono 
parą bliźniąt, jak na przykład w Indiach Jamą i jego siostrą Jam i, a w Iranie Jimą 
i jego siostrą Jimagh. 

Całość pierwotna 

Nietrudno dostrzec, że obrzędy scalania (spełniania, totalizacji) za pomocą an
drogynii symbolicznej czy orgii, mogą być różnie waloryzowane, wszystkie one są 
jednak sprawowane wtedy, kiedy chodzi o zapewnienie pomyślnego początku 
jakiegoś przedsięwzięcia: czy to rozpoczęcia życia płciowego i wejścia w życie kul 
turalne społeczności, czy to początku Nowego Roku, wiosny, czy też „początku", 
jaki stanowią każde nowe zbiory. Jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że dla człowieka 
żyjącego w społecznościach tradycyjnych kosmogonia reprezentuje „ początek" 
par excellence, zrozumiemy obecność symboli, kosmogonicznych w obrzędach 
inicjacyjnych, agrarnych czy orgiastycznych. „Zaczynać" coś oznacza po prostu 
stwarzać to, a więc angażować olbrzymi zasó.b świętych mocy. To tłumaczy podo
bieństwo strukturalne mitu Pierwszego Androgyna - Przodka ludzkości - i mitów 
kosmogonicznych. W jednym i w drugim przypadku mity pokazują, że na początku 
„onego czasu" (in illo tempore) istniała jednolita pełnia, która została podzielona 
czy pokawałkowana, umożliwiając w ten sposób narodziny Świata i ludzkości. 
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Pierwszemu Androgynowi - zwłaszcza zaś opisanemu przez Platona androgyno
wi kulistemu - na płaszczyźnie kosmicznej odpowiada Jajo kosmogoniczne albo 
antropokosmiczny Olbrzym pierwotny. 

[ ••• ] Na początku istniała zatem - i to zarówno w płaszczyźnie kosmicznej, jak 
i w płaszczyźnie antropologicznej - pełnia zawierająca w sobie wszystkie możli
wości . Ale na tę widoczną w tylu różnych mitach i obrzędach obsesję „początku" 
powinno się też patrzeć z nieco innej perspektywy. Widać, że skłonność do ujed
nolicania, scalania, mimo że sprawdza się na różnych poziomach, jest wyrażana 
za pomocą różnych środków i zmierza do różnych celów. Do reintegracji prze
ciwieństw i zniesienia sprzeczności dochodzi zarówno w orgii obrzędowej, jak 
i w androgynizacji inicjacyjnej, ale płaszczyzny realizacji nie są takie same.[ ... ] 
Trzeba jednak podkreślić, że jeśli[ .. . ] mity, obrzędy i techniki mistyczne zakładają 
absolutną coincidentia oppositorum, jeśli - patrząc od strony struktury- Jajo ko
smogoniczne da się porównać z orgią obrzędową, z adrogynizacją czy rytualizacją 
jivan mukta, to jednia-całość nie jest tym samym w przypadku uczestnika obrzędu 
orgiastycznego i w przypadku jogina znoszącego sprzeczności za pomocą jogi.[ .. . ] 

Znaczenie coincidentia oppositorum 

Zapytajmy, co ujawniają te wszystkie mity i symbole, te obrzędy i techniki mistycz
ne, legendy i wierzenia zawierające mniej lub bardziej wyraźnie coincidentia opposi
torum - połączenie przeciwieństw, scalenie kawałków? Ujawniają przede wszystkim 
głębokie niezadowolenie człowieka z sytuacji, w której się aktualnie znajduje, a którą 
określamy mianem kondycji ludzkiej. Człowiek czuje, że jest rozdarty i oddzielony 
od czegoś. Czasami trudno mu zdać sobie sprawę z natury tego rozłączenia, ponie
waż raz ma wrażenie, że jest oddzielony od„czegoś" potężnego, całkowicie odeń 
innego, innym znów razem czuje się oddzielony od nie dającego się bliżej określić 
„stanu" ponadczasowego, z którego nie ma żadnych konkretnych wspomnień, który 
jednak pamięta w głębi swego jestestwa: od stanu pierwotnego, którym cieszył się 
przed nastaniem Czasu, przed nastaniem Historii. To rozłączenie jest niczym jakieś 
rozdarcie (rozerwanie) w człowieku i w świecie razem.[. .. ] Z pewnego punktu wi 
dzenia można by powiedzieć, że wiele wierzeń zawierających coincidentia opposi
torum wyraża nostalgię za Rajem utraconym, za stanem paradoksalnym, w którym 
przeciwieństwa współistnieją ze sobą, nie znosząc się, a wielorakości stanowią różne 
aspekty tej samej tajemnej Jedni. 

Koniec końców, chodzi o to, że pragnienie odzyskania tej utraconej Jedni zmusiło 
człowieka do pojmowania przeciwieństw jako uzupełniających się aspektów jed
nej i tej samej rzeczywistości. To z takich przeżyć egzystencjalnych, wywołanych 
koniecznością przekroczenia przeciwieństw, wzięły początek pierwsze dociekania 
teologiczne i filozoficzne. Zanim Jedno, Jednia, Pełnia stały się pojęciami filozoficz
nymi par excellence, wyrażały się w nostalgii zawartej w mitach i wierzeniach, znaj-

Mircea Eliade I Mit androgyna (ł 25 

dującej upust w obrzędach i technikach mistycznych. Na płaszczyźnie myśli przed
systematycznej tajemnica Całości wyrażała wysiłek człowieka dążącego do zdobycia 
perspektywy, w której wzajemnie znoszą się przeciwieństwa, Duch Zła okazuje się 
stymulatorem Dobra, a demony uchodzą za nocny aspekt bogów. To, że te tematy 
i wątki archaiczne przetrwały do dziś w folklorze i pojawiają się ciągle w świecie 
marzeń sennych i wyobraźni, dowodzi że misterium Całości to integralny składnik 
dramatu ludzkiego. Misterium owo powraca pod różnymi aspektami na wszystkich 
płaszczyznach życia kulturalnego: zarówno w teologii mistycznej i w filozofii, jak 
też w mitologiach i w folklorach różnych ludów na całym świecie; zarówno w snach 
i urojeniach ludzi współczesnych, jak i w twórczości artystycznej. 

1. L. Zyd, Dialoghi d ' Amore, wyd. Caramella, Bari 1929, s. 417. 

2. Duns Szkot Eriugena, Oe divisionibus na tu re, [w:] J. Evo la, La Metafisica del Sesso, Atanór, 
Roma 1958, s. 180. 

3. Zob. M. Eliade, Traktat o historii religii, przeł. J.W. Kowalski, oprac. B. Kupis, Opus, Warszawa 
1993, s. 364. 

4. J. Dorese, Les lives secrets des gnostiques d'Egypte, Plon, Paris 1958, t. 1, s. 21. 

s. Cyt. wg: Ewangelia Tomasza, przeł. A. Dembska i ks. W. Myszor, [w:] Apokryfy Nowego 
Testamentu, t. 1, s. 126. 

6. R. Grant, The Secret Saying of Jesus, Collins, London 1960, s. 144. 
7. J. Dorese, op. cit„ t. 1, s. 136. 

a. Corpus Hermeticum, li, 2021, cyt. w przekładzie francuskim A. M. 

M. Eliade, Mefistofeles i androgyn , przeł. B. Kupis, oprac. R. Reszke, Wydawnictwo KR, 
Warszawa 1994. 
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„Poza dialogiem greckiego dramatu jesteśmy zawsze świadomi konkretnej rzeczy
wistości, a poza nią - specyficznej rzeczywistości emocjonalnej. Poza dramatem 
słów jest dramat działania, tembr głosu i głos, podniesione ramię lub napięty mię
sień i KONKRETNA emocja. Sztuka mówiona, słowa, które są czytane, to symbole, 
stenogram, często, jak w najlepszych [sztukach] Szekspira - bardzo zaiste skrócony 
stenogram - dla faktycznej i odczuwalnej sztuki, która jest zawsze realną rzeczą. 
Fraza, jakkolwiek byłaby piękna, zastępuje jednak większe piękno. To jedynie szcze
gólny przypadek zdumiewającej jedności Greków, jedności KONKRETU i ABSTRAKCJI 
w filozofii, jedności myśli i uczuć, działania i spekulacji w ŻYCIU". 

T.S.Eliot 

„Poza słowami greckiej tragedii jest działanie, poza działaniem - emocja: abstrakt 
i konkret stają się jednym, emocja i sens są nierozdzielne''. 

OliverTaplin 

„Czyż te nieliczne wspaniałe szczątki, które dotrwały do naszych czasów, nie są już 
same przez się tak wielkie i ważne, że my, biedni europejczycy, choć od wielu stuleci 
nimi się już zajmujemy,jeszce przez wiele wieków będziemy mogli z nich czerpać 
i mieć z nimi do czynienia". 

Johan Wolfgang von Goethe do Johanna Petera Eckermanna, 1V1825 

„W obliczu ostrej sprzeczności występujących tam teorii, trzeba stwierdzić, że do 
jakiejkolwiek pewności jest dalej niż kiedykolwiek". 

Albin Leskin 

„Nie śmierć, ale jej sfera. POWOLNE I NIEUBŁAGANE UMIERANIE. Proces postępu
jący, prawie niezauważalny, nieustannie „notowany" i przekazywany widzom (bo 
„rzecz" ma się w teatrze) metodą powtarzania, aż do kompletnego udręczenia. Jest 
to bliskie sztuce happeningowej. Umieranie (śmierć) w całym teatrze, począwszy od 
Chińczyków i Greków, było gwałtownym, dramatycznym, spektakularnym aktem. 
Końcowym. Pointą! Niezawodnym środkiem gwarantującym pewny sukces!''. 

Tadeusz Kantor 
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TOMASZ BAZAN 

Tancerz, reżyser i choreograf, pracownik artystyczny 
Centrum Kultury w Lublinie, dyrektor założonego przez 
siebie Teatru Maat Projekt, twórca i dyrektor artystycz
ny międzynarodowego festiwalu tańca i ruchu MAAT 
FESTIVAL, Członek Kunst Gillian Gallery Berlin. 

Ukończy/Wydział Kulturoznawstwa na Uniwersytecie 
Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie o specjalizacji kry
tyka i animacja dzieł sztuk plastycznych. Tańca uczył się 
u wielu znakomitych tancerzy i mistrzów sztuk walki. 
Od roku 2004 prowadzi niezależny Teatr Maat Projekt, 
realizujący swój własny program treningu fizycznego 
i poszukiwań kulturowych. Współpracuje z wybitny
mi teatrami, tancerzami, choreografami i reżyserami 
w Polsce oraz poza granicami kraju (m.in. Nowym Tea 
trem Krzysztofa Warlikowskiego, Teatrem Dramatycz
nym i Teatrem Powszechnym w Warszawie, Ośrodkiem 
Praktyk Teatralnych Gardzienice, Teatrem Provisorium, 
Art Stations Foundation Stary Browar w Poznaniu, Kunst 
Gil lian Gall ery w Berlinie, Dance Art Now w Londynie, 
Compagne le Sablier we Francji) . 

Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe
go (2011 r.). Zrealizował szereg projektów oscylujących 
wokół spektakli, happeningów, instalacji kolektywnych, 
performance pokazywanych w wielu prestiżowych 
miejscach niemal w całej Polsce i Europie (Niemcy, 
Norwegia, Ukraina, Białoruś, Francja, Słowacja, Wielka 
Brytania, Hiszpania, Belgia). Z czasem stworzył swój 
własny, rozpoznawalny styl. Skupia wokół siebie arty
stów reprezentujących różne dziedziny z pogranicza 
sztuk wizualnych i performatywnych . Tancerze, aktorzy, 
twórcy video, dramaturdzy, choreografowie - wspólnie 
z nimi tworzy wyrafinowane, hybrydowe spektakle. 



dyrektor teatru Zdzisław Jasku/a 

kierownik literacki Bożen na Jędrzejczak 

koordynator pracy artystycznej Jerzy Krasuń 

kierownik Działu Marketingu i Obsługi Widzów Bolesław K. Galczak 

kierownik Działu Wydarzeń Okołoteatralnych Anna Ciszo wska 

kierownik Działu Maciej Pietrasiak 
Administracyjno-Gospodarczego 

kierownik Działu Produkcji i Eksploatacji Leszek Pawlak 

pracownie i obsługa przedstawień 
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pracownia elektroakustyczna Micha/Hofman, WieslawRożniatowski, 
Sławomir Solarski, Ryszard Sosnowski, 
Lucjan Wegner 

stola mia Paweł Jaszczak, Robert Kędzierski 

pracownia krawiecka Małgorzata Krasuń, Jadwiga Prośniak, 
Czesław Sobczyński, Stefan Trojanowski 

charakteryzatornia Bożena Kobierzycka, 
Małgorzata Zawadzka-Lewik 

rekwizytorzy Piotr Malec, Elżbieta Szymczak 

pracownia plastyczna 

garderobiane 

obsługa sceny 

modystka 

redakcja programu 

opracowanie graficzne, skład, dtp programu 

Dorota Ciach, Jarosław Kluszczyński 

Piotr Nowosielski 

Teresa Cichoń, Beata Łuczak, 
Krystyna Meczkulska 

Michał Jeziorski, Mariusz Majak, 
Grzegorz Paw/owski, Radosław Pietrasiak, 
Adam Sobczyński, Piotr Stelmasiak, 
Marek Szymański 

Barbara Dyg uda 

Bożen na Jędrzejczak, Marta Olejniczak 

MOST agencja reklamowa 

projekt graficzny plakatu i programu Sławomir Kosmynka 
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TEATR NOWY zaprasza 
Duża Sala 

Astrid Lindgren Pippi Langstrump( 
Pam Valentine Przyjazne dusze 
Marek Rębacz Diabli mnie biorą 
Leon Schiller Pastorałka 
Eric Chappell Złodziej 

Ewa Drozdowska wg H. Ch. Andersena Krzesiwo 

Mała Sala 

Ray Cooney Mayday 

Antoni Czechow Trzy siostry 
MichałWalczak Piaskownica 

Bertolt Brecht Święta Joanna szlachtuzów 
Dario Fo Kto nie ma, nie płaci 

Hanoch Levin Mord 
Eric-Emmanuel Schmitt Male zbrodnie małżeńskie 

Jordi Galceran Metoda Gronholm 
Geraldine Aron Mój boski rozwód 

Maksym Ku roczki n Transfer 

W przygotowaniu 

Reiner Werner Fassbinder Krople na rozpalonych kamieniach 

Teatr Nowy imienia K. Dejmka w Łodzi 
ul. Zachodnia 93, 90-402 Łódź 
tel. 42 633 44 94 
www.nowy.pl 
email:sekretariat@nowy.pl 

Biuro Obsługi Widzów, czynne w godz. 1 0.00-16.00, 
przyjmuje rezerwacje biletów grupowych i udziela informacji o repertuarze; 
ul. Zachodnia 93, tel./fax 42 630 20 86 lub 633 44 94 wew. 306,email:bilety@nowy.pl 

Dział Promocji, czynny w godz. 10.00-16.00; 
ul. Zachodnia 93, tel. 42 636 08 47, fax 42 630 20 86,email:promocja@nowy.pl 

Kasy teatru 

Duża Sala ul. Więckowskiego 15, tel. 42 636 05 92; 
kasa czynna godzinę przed przedstawieniem. 

Mała Sala ul. Zachodnia 93, tel. 42 636 05 92 wew. 317; 
kasa czynna w godzinach 12:00- 19:00 od wtorku do soboty 
oraz godzinę przed przedstawieniem. 
W obu kasach można kupować bilety na przedstawienia grane na Dużej i Małej Sali . 
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JASZPOL SP. Z O.O. 
AUTORYZOWANY KONCESJONER RENAULT I DACIA 

www.jaszpol.pl ŁÓDŻ. UL.BRUKOWA 2 TEL. 042 612 12 22 
ZGIERZ, UL.ŁÓDZKA 28 TEL 042 716 26 52 
SKIERNIEWICE, Ul.BUCZKA 2 TEL. 046 833 26 90 RENAULT 
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