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-Czy można o rzeczywistości opowiadać realistycznie? Można, tylko po 
co? Sztuka jest obszarem tworzenia i przetwarzania. Trzeba znaleźć 
powód, formę, język, który pozwoli przekazać prawdę. Trzeba uciec 
w krainę fikcji albo w przestrzeń mitu, aby prawda stała się prawdą . 
To, co nas tworzy to nasze wspomnienia, które ulega1ą przetwarzają· 
cym fakty mechanizmom pamięci . To, co nas tworzy, to również nasze 
przeżycia, które ulegają przetwarzającym fakty mechanizmom psycho· 
logicznym . To, co nas tworzy, to nasze doświadczenia. ktore ulegają nie· 
ustannemu przetwarzaniu poprzez próbę ich nazwania. UCJekamy od 
prawdy, by do niej powrócić- „gramy" w fikcję (świadomie i nieświado· 
mie). w cytaty, w alternatywne światy (literackie, filmowe, komputerowe, 
RPG), a nasza wyobraźnia jest nieograniczona. I często właśnie fikcja, 
metafora. umowność najlepiej oddają PRAWDĘ. Ponieważ Prawda 
iest iak Mit - śmieszna i straszna niczym rysunek dziecka. 

-Hanna Stalkowska, I. S 



-tuqa Milewska, I. 5 

Bela Pinter -Rocznik 1970. Aktor, muzyk, dramatopisarz i reżyser. Od siedemna
stego roku życia na scenie. W 1998 r. powołał do życi a własny zespół 
teatra lny (Zespół Teatra lny Beli Pintera - Pinter Bela Tarsulata), dla któ
rego pisze sztuki. Premiera „Kró lowei ciast" na Węgrzech odbyła się 
w 2004 r. Spektakle Beli Pintera prezentowane były na Międzynaro
dowym Festiwalu teatra lnym Kontakt dwukrotnie: „Opera chłopska" 
(2005), „Szmata" (2012). 

Serce drzemie w każdym z nas z szeroko otwartymi oczami dziecka. 
Bela Pinter 

„Mityczność" świata awsze jest obiektywna, nigdy subiektywna. Nawet 
bohaterowie wielkich mitów, religijnych i historycznych, nigdy - w trakcie 
„dziania się dziejów", w okresie .genialnych epok" - nie mają poczucia, 
że uczestniczą w rzeczywistości mitycznej . ( ... ) Chodzi mi o to, że prawie 
nigdy nie wiemy, kiedy zachodzi rzeczywistość mityczna, to znaczy taka, 
która stanie się mitem; a nawet kiedy to czasem przeczuwamy, na przy
kład podczas jakiegoś doniosłego wydarzenia historycznego, nie odczu
wamy tego tak, iak będą to w przyszłości wyobr żac sob ie inn i, jak my 
sami będziemy to z czasem pam i ętać i wspominać. Naoczność, przeżyci e 
bezpośrednie zawsze przegrywa z wyobrażeniem lub z tym, czego dostar· 
cza pamięć i język . ( .. . )Wspominanie tamtej chwili lub og l ądanie obrazów 
podlega innemu czasowi . Trwa, a jako trwające - olbrzymieje, przeradza 
się w znak, nabiera wyższego sensu. Podobnie jest z literaturą i w ogóle 
z językiem . Powiedziane, nazwane, zwłaszcza nazwane oryginalnie, jest za
wsze czymś więcej niż faktem, który jest nazywany ... Mityzowanie świata 
leży w naturze człowieka. Wynika z pamięci i słowa 
Antoni Libera -- Czy to dzieje się naprawdę, czy tylko w mojej głowie?( . . ) 
-Al eż oczywiście, że to się dzieje w twojej głowie, Harry, tylko skąd, u licha, 
wniosek, że wobec tego nie dzieje się naprawdę? 
J.K. Rowling, Harry Porter i Insygnia Śmierci -Wizja świata tworzona przez ludowe uroczystości podlega logice odwró
cenia . Spiewa się epopeje chwalące burleskowych bohaterów, których 
fizyczne i moralne cechy sytuują się na antypodach oficjalnego kano 
nu, widzi się przebierańców w strojach „góra do dolu, dół do góry". ( .. . ) 
Przekładając poważne „wyżyny" na „niski" język karnawałowa wizja świa
ta pokonuje l ęk przed Bogiem i strach przed kosmicznym kataklizmem . 
„Powaga ciem i ężyła , straszyła, skuwała ; była kłamliwa i obłudna, skąpa 
1 postna. Na placu odpustowym, za stołem biesiadnym - poważny ton zrzu
cano niczym maskę, zaczynała dźwięczeć inna prawda". Groteskowa i swo
bodna prawda „świata na opak". ( . . ) Owemu zwycięstwu nad strachem 
towarzyszyło oswobodzenie umysłu . Rozluźniając węzeł powagi ludowe, 
komiczne formy .uwalniały świadomość, myśl i wyobraźnię, otwierały je na 
nowe możliwości". 
Pierre Rimbert, Pochwała szyderczego smiechu -Powracający w przeszłość . która zawsze istnieje niejednoznacznie 1 pod 
n i ejas n ą postacią, przypomina mitycznego bohatera : pode1mu1e wyprawę 
w głąb labiryntu, za jedyne wsparcie mając wątłą 1 niepewną nić pamięci. 
Marek Zaleski, Formy pamięci 



Pamiętam ... -
Pamiętam z lat 80. bilety kolejowe - kartonowe, małe, z dziurką w środku - z zury· 
tych budowałam domki, jak z kart 
Ula Kijak 

Pamiętam , że w latach 80. czyściliśmy z bratem tenisówki pastą do zębów, żeby 
były śnieznobiałe. 
Dominika Skaza 

Pamiętam chińskie piórniki z gąbką - były dwustronne i każdy chciał je mieć. 

A w środku -obowiązkowa pachnąca gumka, którą musiało się nadgryźć. W sma
ku była tylko gumką do ścierania . ale pachniała całym wspaniałym światem , 
który był Tam Gdzieś Daleko, Gdzie Nigdy Nie Pojedziemy 
Anka Jankowska 

Pamiętam, że w roku '84 się urodziłam. 
Maria Rumińska 

Pamiętam jak roku 1984 nie dane mi było przeczytać „Roku 1984" George'a 
Orwella. 
Grzegorz Wiśniewsk i 

Pamiętam, że w tamtych latach wracając nad ranem z imprezy kradło się leko 
spod drzwi szanownych obywateli. 
Jolanta Teska 

Pamiętam jak w 1984 roku fikcyjnie ochrzciłem mego syna, aby otrrymać „deputat" 
z Urzędu Miejskiego - 1 O l itrów czystej wódki 
Niko Niakas 

Pamiętam jak w drugiej połowie lat osiemdziesiątych staliśmy w kolejce „za 
pralką". A dyżur z listy nieraz wypadał w nocy między 2.00 a 4.00 - mróz Jak cho
lera, ja siedzę w maluchu pod sklepem i rozgrzewam się . A iak przyszło co do 
czego i „rzucil i" pralki, to ja nie mogłem jej odebrać, bo miałem próbę w teatrze. 
Michał Marek Ubysz 

Pamiętam jak '84 rok w środku dnia w centrum Wrocławia zostałem pobity. 
Paweł Tchórzelski 

Lata 80. zajmują całkiem sporą część albumów zdjęciowych mojej mamy. Za 
każdym razem gdy je oglądam, dochodzę do wniosku, że jest to okres, w którym 
l udzkość na chwilę straciła poczucie dobrego stylu, a noszenie na głowie martwych 
zwierząt stało się modne. 
Maciek Raniszewski 

Pamiętam , ze szyłam sukienki, spódnice z prześcieradeł, pieluch tetrowych, 
chustek trójkątnych kupowanych w aptece. 
Maria Kierzkowska 

Dziadek opowiadał mi, że kiedy pędził bimber w 1983, prryszla milicja w spra 
wie włamania do sąsiada z klatki obok, zauważy li całą aparaturę, a on dał im 
po l itrowej butelce i nie było sprawy. Potem jeszcze dwa razy przyieżdżali 
po alkohol. Podobno taki to był dobry bimber 
Łukasz lgn asiński 

Pamiętam zapach bananów w święta . 

Pamiętam kartki na zakupy. 
Pamiętam sklep Pewex. 
Pamiętam jak nagrywałam się na kasety. Miałam radio Grundig. 
Pamiętam, że czasem nie działał telewizor. By znow zaczął działac, trzeba go 
było uderzyć ównocześnie z obu stron. 
Często nie było wody 1 prądu 
Pamiętam pochody 1-Maiowe. 
Pamiętam oranżadki w proszku (w sklepiku szkolnym). 
Mirosława Sobik 
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-Anna W1$niewska, I. 7 



Dyrektor naczelny - Jadwiga Oleradzka 
Zastępca dyrektora ds. artystycznych - Bartosz Zaczykiewicz 
Zastępca dyrektora ds. administracyjnych - Andrzej Churski 
Kierownik literacki - Beata Banasik 

Teatr tm . Wilama Horzycy 
Plac Teatralny 1 
87-1 OO Toruń 

telefony: 56 622 52 22. 56 622 12 45 (sekr.), 56 622 50 21, 56 622 50 22 (centr.) 
fax : 56 622 37 17 
e mail : sekretariathorzycy@teatr.torun.p l 
www.teatr. toru n.pl 

Zespół techniczny: 

Działalność Teatru 1m. Wdama Horzycy 
finansowana jest przez 
Samorząd Wo1ewództwa Ku1awsko-Pomorskiego 

Kierownik techniczny: Vass1l Moskov 
Obsługa spektaklu : brygadier sceny - Piotr Orest, światło - Alo1zy Kozlikowsk1, dżw1ęk - Tomasz Baranowski, 
garderobiane - Anna Krajewska, Wisława Zalecka, prace plastyczno-malarskie - Lech Zakrzewski, 
fryz1erka - Elzbieta Gnutek, rekwizytor - Jacek Olkowski 
Kierownicy pracowni : krawieckiej - Ryszarda Hajduk1ew1cz. elektrycznej - Waldemar Boruń , 
plastycznei 1 rekw1zytorn 1 - Barbara Poczwardowska, brygadier pracowni akustycznej - Tomasz Baranowski, 
mistrz pracowni stolarskiej - Józef Cendrowski 

Biuro Obsługi Widzów 
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 16:00, w soboty 10:00 - 14:00. 
telefony: 56 622 55 97. 56 654 90 74. 56 622 55 66 
fax : 56 657 55 49 
e-ma1I: bow@teatr.torun .pl 

Kasa biletowa czynna od wtorku do soboty w godzinach 10:00 14:00 1 15:00 - 19:00. 
w niedziele 15:00 - 19:00 
telefon: 56 622 30 70 

W programie wykorzystano : 
Rysunki nagrodzone w konkursie zorganizowanym przez Teatr 1m. Wilama Horzycy 
i Galerię i OSrodek Plastycznei Twórczości Dziecka w Toruni u: 
nagroda - Hanna Stalkowska, wyróżnienia - Łucj a Milewska, Anna W1Sniewska 
Fragment wywiadu Żart, ironia. muzyka 1 głębsze znaczenie (z Antonim L i berą rozmawia! Władysław Rajcher), 
antonr-libera.pl 
Pierre Rimbert, Pochwała szyderczego Sm1echu (cytatami z Michaił Bachtin, T wórczoSC Franciszka Rabela1s 'g), 
tłum . Anastazja Dwu lit, Le Monde diplomatique - edycja polska 2010 nr 12/58 (monde-d1plomat1que.pl) 

Redakcja programu : Beata Banasik 
Projekt: Nika Tarnowska 
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