


l 
I 

Malina Prześluga , 
KWASNE 

MLEKO 
prapremiera 10 XI 2013 

„Kwaśne mleko" Maliny Prześlugi to pierwszy dramat w historii 
konkursu Metafory Rzeczywistości, który został nagrodzony 

zarówno przez jury, jak i dziennikarzy oraz publiczność. 

mr Teatr Polski w Poznaniu 



REŻYSERIA - Ula Kijak 

SCENOGRAFIA I KOSTIUMY- Dominika Skaza 

MUZYKA - Maria Rumińska 

REŻYSERIA ŚWIATEŁ - Ewa Garniec 

ASYSTENT REŻYSERA - Andrzej Szubski 

INSPICJENT- Elżbieta Bednarczyk 

OBSADA 

PIERWSZA KOMÓRKA - Teresa Kwiatkowska 

ALINA - Dorota Kuduk 

MAMA - Ewa Szumska 

· MAMA MAMY - Małgorzata Peczyńska 

PODSTAWOWA KOMÓRKA SPOŁEQNA- Andrzej Szubski 

MATKA BOSKA - Marcela Stańko 

ŚWIATŁOŚĆ - Mariusz Adamski 

CHÓR PRZECHODNIÓW - *** 

CHÓR ŚWIĘTYCH - *** 

'• 



Nie istnieje jedna odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie dopusz
czają się złych czynów. W rzeczywistości, mówiąc bez ogródek, 
jest rzeczą prawie niemożliwą odpowiedzieć na to pytanie, ponie
waż bardzo niewielu ludzi czyni to, co sami uważają za złe. 

Roy F. Baumesiter, Kathleen D. Vohs, Cztery korzente zła, 
[w:] Dobro i zło z perspektywy psychologii społecznej, red. Arthur G. Miller, 

przeł. Violetta Reder, Kraków 2008. 



Zło można zdefiniować jako zamierzone zachowanie, które po
niża, odczłowiecza, krzywdzi, niszczy lub pozbawia życia nie
winnych ludzi. Ta behawioralnie zorientowana definicja czyni 
jednostkę czy grupę odpowiedzialnymi za celowe, umotywowane 
działania, mające szereg negatywnych konsekwencji dla innych 
ludzi.( ... ) 

„Kto odpowiada za zło na świecie, skoro istnieje wszechmocny 
i wszechwiedzący Bóg, który jest też nieskończenie dobry?"( ... ) 

Najbardziej tradycyjna psychiatria oraz teoria psychodynamiczna 
także umiejscawiają źródło przemocy jednostki i zachowań an
tyspołecznych w psychice ludzi zaburzonych, szukając często ich 
korzeni w nierozwiązanych konfliktach dzieciństwa. 

Philip G. Zimbardo, Psychologia zła z perspektywy sytuacyjnej. Zrozumieć, 
w jaki sposób dobrzy ludzie stają się przestępcami, 

[w:] Dobro i zło z perspektywy psychologii społecznej, red. Arthur G. Miller, 
przeł. Violetta Reder, Kraków 2008. 



Wizja, zgodnie z którą dobrych i złych ludzi oddziela od siebie 
nieprzekraczalna przepaść, jest krzepiąca przynajmniej z dwóch 
powodów. Po pierwsze, stwarza binarną logikę, w myśl której zło 
postrzegane jest jako cecha niezbędna. Większość z nas postrzega 
zło jako realnie istniejącą właściwość, która występuje u niektó
rych ludzi, a u innych nie. Złe nasiona rodzą złe owoce, wypełnia
jąc w ten sposób swoje przeznaczenie.( ... ) 

Utrzymywanie dychotomii Dobro-Zło pozwala również zdjąć 
z „dobrych ludzi" brzemię odpowiedzialności. Zostają oni uwol
nieni od obowiązku, by choćby przemyśleć, jaki może być ich 
udział w tworzeniu, podtrzymywaniu, utrwaleniu lub godzeniu 
się na warunki przyczyniające się do popełnienia wykroczeń 
i przestępstw, chuligaństwa, dokuczania, prześladowania, gwał
tów, tortur i przemocy. „Tak funkcjonuje świat i nikt nic na to nie 
poradzi, a w szczególności nie ja". 

Alternatywna koncepcja każe traktować zło w kategoriach ku
mulacyjnych, jako coś, do czego wszyscy jesteśmy zdolni, w za
leżności od okoliczności. Ludzie w różnym czasie mogą posiadać 
pewne konkretne cechy (takie jak inteligencja, duma, uczciwość lub 
niegodziwość) w większym lub mniejszym stopniu. Cechy te mogą 
zostać zmienione, skłaniając się ku dobrej lub złej stronie natu
ry ludzkiej. Podejście kumulacyjne zakłada nabywanie pewnych 
cech poprzez doświadczenia lub intensywne ćwiczenia, bądź też 
na skutek interwencji z zewnątrz, takiej jak otrzymanie wyjątko
wej szansy. Jednym słowem, możemy nauczyć się być dobrymi lub 
złymi, niezależnie do naszego dziedzictwa genetycznego, osobo
wości czy genealogii. 

Philip Zimbardo, Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, 
przeł. Anna Cybulko, Joanna Kowalczewska, Józef Radzicki, Marcin Zieliński, 

red. naukowa Maria Materska, Warszawa 2012. 



Psychologia społeczna zawsze podkreślała kluczową rolę społecz
nej percepcji - to, że rzeczywistość czy faktyczny status zacho
wania społecznego często w sposób decydujący zależy od „oka 
patrzącego" - szczególnie od tego, kto wydarzenie interpretuje 
czy nadaje mu znaczenie. ( ... ) Prototyp aktu krzywdy obejmuje 
sprawcę i ofiarę. (. .. ) 

Oprócz perspektywy stron najściślej zaangażowanych, są też inne 
perspektywy - perspektywa widzów (zaangażowanych bądź nie), 
władz, przyjaciół, członków rodziny, i - w sposób kluczowy, zda
nie tych, którzy analizują te zachowania - psychologów społecz
nych, innych specjalistów z dziedziny nauk społecznych, bada
czy i wykładowców, dziennikarzy i zainteresowanych laików. Ci 
wszyscy „widzowie" dobra i zła( ... ) mogą być zbieżni w swoim, 
stosunkowo powszechnym, rozumieniu tego, co się wydarzyło, lub, 
co bardziej prawdopodobne, przybrać bardzo odmienne punkty 
widzenia czy linie rozumowania. 

Dobro i zło z perspektywy psychologii społecznej, red. Arthur G. Miller, 
przeł. Violetta Reder, Kraków 2008. 

Możliwość bycia kimś złym jest utajona w każdym z nas, a może 
się zaktualizować i stać aktywną między innymi poprzez proces 
konwersji. Osoba, która przebyła pewien odcinek tego procesu, jest 
osobq. gruntownie odmienioną. i staje się teraz zdolna do zadawa
nia krzywdy w sposób autonomiczny. Ten ktoś stał się „innym, cał
kowicie innym człowiekiem", stał się kimś złym. 

John M. Darley 

Nasza zdolność do wybiórczego włączania i wyłączania naszych 
standardów moralnych ... pomaga wyjaśnić, w jaki sposób ludzie 
mogq. być w jednej chwili barbarzyńsko okrutni, a już w następnej 
współczują.cy. 

Albert Bandura 





Miłość i złość mogą współistnieć; złość z powodu okoliczności towarzy
szących macierzyństwu może zostać przekształcona w złość na dziecko, 
nierozdzielnie związane z lękiem, że nie „kochamy" ( ... ). 

Adrit·nnE' Rit h. Zrodzone z kobiety. Macierzyństwo 1ako doświadczenie i instytucja 
przeł. Joannd M1zielinskd, Warszawd 2000. 



Dla kobiety macierzyństwo to podstawa tożsamości, źródło inno
ści - nawet jeśli nie zostało przeżyte. Kobieta rodzi kobietę, mówi 
Luce Irigaray; tworzy kogoś innego, ale także siebie samą. Włoska 
uczennica Irigaray, Luisa Muraro, pisze o bliskości ciała matki 
i córki, o „niezwykłym szczęściu, jakim jest fakt narodzenia 
z osoby tej samej płci". 

Macierzyństwo jest wydarzeniem i jest stanem. Sięgając dalej poza 
sam akt rodzenia, trwa całe życie. Obejmuje także w pewnym 
stopniu dzieci, którym kobieta daje życie, które karmi, uczy 
funkcjonowania w społeczeństwie.(. .. ) 

W społeczeństwach zachodnich w ciągu wieków można zaob
serwować coraz większe uwielbienie dla macierzyństwa, otacza
nego specjalnym nimbem jako „miłość ponad" - według okre
ślenia Elisabeth Badinter, która przeanalizowała wzrastający 

kult miłości macierzyńskiej od XVII wieku, a także kult postaci 
matki, przekładający się na rozwiązania praktyczne (opieka zdro
wotna i przedszkolna, edukacja na poziomie podstawowym) oraz 
odniesienia symboliczne. Jedną z ciekawych cech epoki współ
czesnej jest upolitycznienie macierzyństwa, i to zarówno w pań
stwach totalitarnych, jak i w Republice Francuskiej, gdzie uciele
śnia ją Marianna, matka obywateli( ... ). 

Macierzyństwo jako filar społeczeństwa i podstawa siły państwa 
nabiera wymiarów społecznych. Polityka wynosi ciało kobiety 
na piedestał, nadając wielką rangę kontroli urodzeń. 

Michelle Perrot, Mo1a h1stona kobiet. 
przeł. Marta Szafrańska Brandt, Warszawa 2009. 



( ... )matka jest także synonimem poczucia bezpieczeństwa, a na
wet jego gwarancją. Matczyna miłość utożsamiana jest z pewną 
nadprzyrodzoną siłą, którą trudno zrozumieć. Ma to niewątpli
wie związek z doświadczeniem dostępnym tylko kobiecie, czyli 
z ciążą. Dziewięciomiesięczny okres rozwijania się płodu w ciele 
kobiety i stopniowego przeobrażania się w istotę ludzką to doświad
czenie niewspółmierne, czy wręcz posiadające znamiona cudu. 
Oprócz tego czas, w którym kobieta oczekuje dziecka, jest wyjąt
kowy, przepełniony celebrowaniem kobiecej żywiołowości i mocy 
ofiarowywania życia. ( ... ) Fizjologicznie bowiem i kulturowo ko
bieta i jej ciało przeznaczone są do ofiarowywania życia.( ... ) 

Wraz z kolejnymi stadiami ciąży następuje „zadomowienie się" 
dziecka w łonie matki. Ciało kobiety stopniowo ulega przeobra
żeniom. Zmieniają się jej kształty, skóra, a zwłaszcza jej brzuch. 
Jest on narażony na bezustanną obserwację. Stanowi wraz z ko
biecym łonem swoiste centrum oglądu. Wymienione przeobra
żenia są źródłem lęku, który w rozumieniu Adrienne Rich jest 

lękiem przed transformacją, nieznanym. Ów niepokój związany 
jest z wyobrażeniami przyszłej matki, które wytworzyła kultura 
patriarchalna. Zatem kiedy oczekiwania kobiety wobec jej stanu 
są inne, wówczas wytwarza się coś na kształt obcości i niepokoju 
przybierającego postać pytań: czy powinnam tak czuć? Czy mogę 
czuć się zagrożona przez dziecko? Kulturowy obraz kochającej 
i szczęśliwej matki powodować może stany lękowe, z którymi ko
bieta, wobec niemożności wpisania się w ten obraz, ukrywa się. 
Ciąża staje się samotnym oraz traumatycznym doświadczeniem. 

Agnieszka Szczepanek, Potworne macierzyństwo, 
„Czas Kultury" 2011, nr 4. 



Pierwsza matka i królowa tego kraju stanowi spore wyzwanie dla 
każdej kobiety, właściwie poprzeczka została podniesiona do wy
sokości niebios - wysokość nieosiągalna dla śmiertelniczek. Mat
ka Boska urodziła się z potrzeby tych, którzy nie ufali zbytnio 
w możliwości rozrodcze Boga, tylko przecież Ojca. Pogaństwo, 
zdaje się, przechytrzyło chrześcijaństwo, które mimo że odmówi
ło Marii boskości, nie zahamowało rozkwitającego kultu. Matka 
Boska w ludowej świadomości jest Magna Mater, kobietą wypeł
niającą swą powinność - płodzenie. Literatura polska postanowi
ła jednak wznieść pomnik, trwalszy niż ze spiżu, Matce Boskiej 
cierpiącej i w ten sposób narodziło się przekonanie, że prawdziwe
mu macierzyństwu nieodłącznym towarzyszem jest cierpiętnictwo. 
( ... ) 

Macierzyństwo nie może cieszyć się prywatnością, zostało wcią
gnięte w służbę społeczeństwa, które nieustannie czuwa, by nie 
popełniono błędu. 

Marta Senk, Matka bez uzdy, „Czas Kultury" 2011, nr 4. . · ' :· ~ 
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