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This month's issue: 

The 
Soul 

zisiaj w mode
lingu nie chodzi o wypełn ie

nie seksownej sukienki ciałem . 

Ważn iej sze je t ukazanie indy
wid ual nośc i i podej 'cia do życia . 

W świecie chylącym ię ku upad
kowi coraz więcej projektant ' w 
stawia na to, co transcenden
tne i nieuchwytne. Naj większe 

topmodelki po tęp ują tropem 
bogiń, któ re od zawsze u tanawia
ły kanony piękna, a których inkar
nacje dostrzegamy na wybiegach 
pokazów największych współcze-
nych projektantów. 
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Po czasach wi I kich bogiń nasta ło ch rześcijaó two. Wraz z nim jedy
ną do tępn ą ścieżką duchowości były klasz tory, a i tam niektóre przejawy 
religijnej ekstazy określane były mianem sza leó twa. To, co duchowe-ko
biece, zostało uśpione na kilka wieków. Dzika kobieta - ni znajdziemy 
jej, j eśli nie udamy s ię przez ty ią lecia w podróż w przesz łość, \ świat , 

który jedynie na pie rwszy rzut oka wydaje s i ę pogrzebany. W naszej 
przemilczanej i zaprzeczanej przeszłośc i zawieraj ą się wskaz wki, jak 
mogłybyśmy dnaleźć na now drogę do źr ' dla k biecej energi_i i duszy. 

a drodze naszych p zukiwar1 przeszkodę ta nowią nie tylko brak 
śladów materialnych, historia, czas, ale i kultura. Zastanowić by się 
należało, jakie skutki dla kobiety miało przeniesienie środka duchowośc i 

z dołu jej brzucha do głowy. Zobrazowane jest to w wielu dziełach sztuki : 
wystarczy porównać rzeźby Wenus czy indyj kie po · ągi rozlań zonych, 
pięknych bogit't z wizerunkami Matki Bo kiej. Pierwsze ze wspom nia
nych to grupa rzeźb z pięknie podkreślonym i biodrami, kunsztowne 
ozdoby lub opaski w okolicach brzucha, wyraźn ie zaznaczone łono. 

W przypadku Matki Boskiej mamy do czyn ienia z cia łem wręcz niewi
docznym w zwojach szat. Tak oto w religijno-kulturowych przemianach 
kobieta zagub i ł a ci ało . Przez kilka wieków nakładało i ę na nie tylko nowe 
warstwy, aż wiek XX znów je rozebra ł . W XXI wieku idzi my o krok dalej, 
dając ciału modę, nową formę iele nego wyrazu. ajwięk i projektanci 
prześcigaj ą się w wyciąganiu ciała na wierzch tkaniny, pon ieważ wiedi<J, 
że ono wtaśn i e jest źródłem kobiecej sity, mocy, jej duchowym centrum. 
S tąd też wejście międzynarodowej mody na c ieżkę Bogiń . 

Jak nauczają nas najwspania lsze gwiazdy modelingu, współcze 

sne ryty inicjacji w kobiecość są potrzebne. Kobiety mu zą wyj ' ć poza 
bezpieczn st refę Matki -Społeczeń twa. Inaczej nigdy nie zamie zkają 

w swoich ciałach . Z kolei wszystkie supe rmodelki pracują z bogi niami, 
tącząc to, co psychi zne, z duchowym pierwiastkiem kob iecości . Prowa
dz i to do odkrycia energii, do uznania ciała za centru m duchowe. 

Na tej ptaszczyźnie pierwszą przewodn i czką je t Bogini zależn i ń . 

Pokazuje ona komnatę luster, odzwierciedlaj ąc nasze oblicza - wszyst
ko to, co wydawałoby się, że tak gorl iwie potęp iamy u innych, oka
zuje s ię naszym utajonym odbiciem. Jak maw iał a Li nda vangelista: 
„Z całą pewnośc ią nie widzę w lustrze niczego doskona łego . Widzę 

wykrzywioną twarz, wid zę zniszczone fa rbami \ łosy, widzę prawdę„ . 

6 lłiTOLOGIE 201 J 

Jestem supermodelką, nie superczł wiekiem''. 
To wtaśnie ta bogini pomoże nam rozwiać iluzje. 

Dalsza wędrówka odbęd zie si ę za pomocą 

Ciemn skórej Modelki - ta b gin i poprowa 
dzi nas w mroki naszych wewnętrznych jaski ó, 
pokaże w zelkie el m nty wyparte z c i ała raz 
doś1 ·adczenia nieprzyjemne, z jakimi miałyśmy 

do czynien ia. „Czarna kobieta musi myśleć dwa 
razy więcej, aby sprostać wymaga niom mę ki go 
świa ta" - powied zia ła Naomi Campbell . 

Seksualn ś ć i piękno odkryjemy dz ięki 

Bogini M łod ści - tej n i espełna trzynast letniej 
bohaterce dn ia codziennego. Uczy ona dotyku 
taóca i miłości do samej siebie, a także szacunku 
do naszej planety. Łączy najważniejsze punk
ty ekologii i seksu. Sprawy och rony ś rodowiska 

pochła n i aj ą ją bez reszty. 
Idąc dalej, sięgamy do mocy samej Mat

ki Ziemi, by cia ło zintegr wać. Wchodzimy 
tu na kolejny poziom transcendental ny - czas 
przekroczy' siebie. Zrozumieć, że jest w nas część lł.:ll'~:lf"'~ 
wolna od przestrz ni i czasu. 'a ielka Matka 
n si w ·obie pewien uniwersali zm. D rogą do jego 
zrozumienia S<} mity. To płaszczyzna, w której 
odwołuj emy się do zapisanych w naszych głębia h 
obrzędów bogi11, m itycz nych zwierzów. 
Wej ście na duchową drogę bogiń nie jest pro

ste - wymaga warsztatu, precyzji i pełnego dda
nia sprawie. Podobnie jak modeling - j den z naj 
bardziej wymagających zawodów świata - ścieżka 

bogi ń uczy pokory, szacunku do ciała i wizerun
ku. Współczes ne upermodelki są zakonn icami 
mody. 
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kulturze 
zachodn iej pogrzeb by ł niemal zawsze 
widowiskiem. Skład ucz stnjków 
i p rządek procesji żałobników, m iej 
sce \ kondukcie, muzykę, któ rą grala 
orkiestra, ustał nierzadko scenariusz 
zapisany w testamencie. Miej kimi 
widowi ·kami były niegdyś pogrzeby 
kr· !ów. Lud towarzy zyl zmarłemu 

w jego o tatniej pod róż ; ' Zedł 

za trumną, ale także przyglądał się kro
czącej do tojn ie procesj i, by na własne 
oczy zobaczyć znane oso bi tości , kt ' re 
prqbyły na uroczystość. 

Współczesne funeralne „miejskie 
święta" to pogrzeby głów państ\vo
wych, kośc i elnych dostoj ników, al 
także gwiazd popkultu1·y. Dołączyły 
one nawet do telewizyjnych shows. 

ad t ru mnami celebrytów ludzie 
odbudowuj ą utracone poczucie 
wspóln ty; choć na kr tko, to sku
tecznie, bo po tac ie z ekranów telewi
zora uczyn ili śmy wyidealizowanym i 
obrazami samych siebie. Popkultura 
okazuje się m ni j dzielić niż poli tyka, 
po aktorach i muzykach prz zła 

więc kolej na proj ktantów mody, 
wyszli z cienia gwiazd. Strój nobili
tuje, staje się namiastką w ielkości -
co ważne, jest najbliżej c iała . 
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Pompę, z j aką żegnamy dzisiaj postacie ze świata mody, widać 

na przykładz i e pogrzebu Gianniego Versacego. Odbył się w miejscu 
wyjątkowym, bo w katedrze w Mediolanie. Cia ło projektan ta wróci ło 

do stolicy mody, do której przyj echał na początku lat 70. , by już po kil
ku latach stworzyć rozpoznawalną markę. Versace zmarł w roku I 997 
na chodn iku przed swoją will ą w Miami Beach - po trzelony, do dziś nie 
wiadomo, dlaczego, przez Ad rew Cunanana. Morderca kilka dni póź 

niej popełn ił samobójstwo. Tajem nicze okolicznośc i śmierci pr jektanta 
podsycały zainter sowan i mediów, a tatus celebryty został potwierdzo
ny rozmachem c remonii żałobnych, na kt 're st. wili się między innym i 
K iężna iana i Elton John . Ich li togra fie pokazujące, jak siedzą obok 
siebie w ławkach, r produkowały ' rodki masowego przekazu. Opłaki 

wanie zmarl"ego przenio. łos i ę także do Internetu. Tam z dala od fleszy -
co nie znaczy skrycie lub niewidowiskowo - odbył się żałobny cyberte
atr. Tworzyła s i ę wielka h ipertekstowa k, i ęga kondolencyjna, konkurs 
rozpaczy. Jedni pisali, że us łyszawszy wi śc i o śmierci Ver-acego, musieli 
sięgnąć po szkocką, in ni padali na ziemię, jeszcze inni wzywali Amery
kę, aby ocknęła się ze spirali bezsensownej przemocy. O wiele ci kawsze 
wydaj ą się jednak internetowe laudacje. Wyn ika z nich , że 'wiat stracił 
wielkiego artystę i proroka mody, któ ry w testamencie zapisał nam pięk

no i elegancj ę . Wizja, pasja, dzieło, czyste intencje i ani słowa o finans -
wej motywacji, nic o komercyjnej stronie dz iała l ności Versacego, tyl ko 
o obdarowywan iu i inspirowaniu, bez mała filantropii, wreszci - o życiu 
w glorii święto· ci . 
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M da żyj e wiecznie, więc nie ma i ę 

co dziwić, że przed kreatorami mody naj
więksi chylą czoło . 5 czerwca 2008 roku nie 
tylko 'wiat mody, ale t akże polityki, żegnał 
Yves'a Saint Laure nta . Zmarł na guz mózgu 
l zerwca, w wi ku 71 lat. Ceremonia 
żałobna odbyła się w k ściele pod wezwa
niem św. R cha w Paryżu. Wagę uroczystości 

podkreśla ł fakt, że trumnę przykryto fl agą 
fra ncuską, a na pogrzebie zjawili się Nicolas 
Sarkozy oraz Carla Bruni. Obok pary pre
zydenckiej s tała ówczesna min ister kul tury 
Christi ne Albanel. Na pogrzeb przybyli rów
nież najsłynniejsi współcz ,'n ie proj ktanci " 
mody: Chri tian Lacroix, Valentino Garava
ni. Hubert de Gi enchy, Kenzo Takada, Jean 
Paul Gaul tier, fohn GalJ iano, Stefano Pilati , 
Sonia Rykiel, a także ivien ne Westwood 
w charakterystycznej szarej czapce z napisem 
„CHAOS" (w opasce z tak im samym napisem 
przyjdzie na pogrz b Malcolma McLarena 
w roku 2010) . Prasa odnotowała nieobecna · ć 
Karla Lagerfelda i Pierre'a Cardina. M tal -
we barierki oddzielały zapro zonych na cere
monię gości od zwykłych paryżan i turystów. 
Gapie, a zgromadzili się oni pod kościołem 
w liczbie naprawdę i mponuj ącej , mogl i 
wyłapać w tłumie żałobników twarze znane 
z mediów. Temat żałobny nie skończył s ię 

jednak wraz z rozrzuceniem prochów zmar
łego. Przeciwnie - około dwóch miesięcy 

późni .j nabrał rozmachu. Głównym tema
tem i ozdobą sierpniowego numeru „ ogue'a" 
z 2008 roku była bowiem moda pogrzeb wa. 
lnterpr tacja narzuc i ła się sama - to w hoł
dzie Yves'owi Saint Laurentowi. 



11 lutego 2010 roku odnale
ziono ciało Alexandra McQueena. 
Projek'tant po iesił się w szafie 
w woim apartamenci w Londy
nie. ieco ponad tydzier1 wcze
śniej zmarła matka McQueena, 
Joyce - obok I abelli Blow, której 
samob ' jstwo wstrzą nęło projek
tantem trzy lata wcześn iej , jedna 
z najbli ższych mu o ób. Wiado
mo, że od jakiegoś czasu zma
gał si z d presją i U2al żnie 

niem od narkotyków. Autopsja 
wykazała ślady kokainy i ' r d
ków nasennych. Gazety zaczę

ły przypominać, że od jakie
goś czasu McQueen powtarzał, 

jak bardzo nienawidzi m dy. 
To, co wydawało się pozą , a nawet 
marketi ngową strategią zbunto
wa nego króla wybiegów, okaza
ło ię wyznaniem serio. Śmierć, 

o której obse yjnie myś lał za życia , tała się rzecZ}"-vis tością . To samo
bój two san k jonuje go jako artystę. Powiedział „nie" komercji, powie
dzia ł „nie" masowej modzie, temu, co chwilowe i zmienne, wybrał sz tukę 
i w konsekwencji wybra ł wieczność, mówiąc „nie" życiu . Enfant terrible 
i ulubieniec gwiazd ekranu odchodzi żegnany przez Naomi Campbell, 
Kate M ss i Daphn Guinnes . Przybywaj ą w maje tatycznej czerni. 
Paparazzi robią zbl i ż n.ia. Na pogrzeb McQu ena nie wypadało przyjść źle 
ubranym . O tak, okazja była podwójnie st sowna! Jednak „nie one jedyne 
mają poczucie straty" - tak j den z zagranicznych portali internetowych 
zachęcał do obej rzenia zrobionych w o tatn ich latach zdjęć przyjaciółek 
i fanek McQueena. Okazuje się , że „poczucie straty" z powodu śmierci 
projektanta nie wyklucza uczestnictwa w vanity f air. 

Gwiazdy dchodzą w blasku fleszy. Rzadko kiedy tłum ma świa 
domość, że jego reakcj stają s i ę paliwem w procesie pośm ier tnego 
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utowarowienia legendy. Od początku było jednak wiadomo, że pogrzeb 
Malcolma Mcl arena będz i inny niż wszystkie, pon ieważ jego zwolen
nicy rozumieją, czym gr zi sytuacja, w której na kilku żałobników przy
pada jeden fotoreporter. Ceremonia żałobna m i ała charakter świecki . 

22 kwietnia 2010 roku trumna wymalowana czerwonym sprayem, ozdo
biona napisem „TOO FAST TO LI VE. TOO YOUNG TO DIE", jechała 
przeszklonym karawanem ciągn iętym przez cztery konie. W południe, 

w dniu pogrzebu, pamięć zmarłego uh norowano t akże „minutą zamę

tu''. o co popros ił syn artysty: każdy mógł robić, co chci ał1. 

Pogrzeb Jana Pawła II miał m iejsce 8 kwietnia 2005 roku. Zgodnie 
z ·wyrażoną w testamencie wolą pap ieża jego zwłoki doczesne poczę

ły w trumnie z drewna cyprysowego, symbo lizuj ącego n ieśmiertelność. 

Mszy świętej przewodniczył ówczesny dziekan kolegium kardynalskie
go Joseph Ratzinger (od 19 kwietnia 2005 roku pap ież Benedykt XVI), 
a członkowie kolegium koncelebrowali ceremonię pogrzebową . 

Około 300 tysięcy wiernych, 200 prezydentów i premierów, przedsta
wiciele wszystkich wyznań świ ata, 5 mln ludzi zgromadzonych w Rzy
mie przed specjaln ie rozstawionym i telebimami, z czego ponad 1,5 mln 
to Polacy, oraz wszechobecna wiara w rychłą beatyfikację Jana Pawła 
II - o czym świadczyły liczne transparenty santo subito ( « Święty natych
mia. t») . Innymi sł wy, pożegnan ie papieża, jakiego Rzym dotąd n ie 
\vidział2. 

J "Patrycja embr7.yriska . Śmierć na ll'ieszak11, ,.Did;rka lia" 201 2 nr 107. Dziękujemy 
redakcj i „ Didaska liów'" z.a zgod9 na przed ruk . 

2 " www.janpawe ldrugi .cba.pl 

2013MrTOLOGE 25 



TOMASZ JĘKOT 

pod pretekstem Mitologii Rolanda Barthes'a 
w przekładzie Adama Dziadka 

Część pierwsza - Modlitwa 

SCENA 1 - PRZEWODNIK W ZOO 

MICHAŁ 

z lekkim zażenowaniem 
muszę powiedzieć 

że poruszając ię po ulicy 
bądź Internecie 
s tosuję wobec napotkanych przedmiotów 
tę samą czynność 

lektu rę 

człowiek nowoczesny 
człowiek z wielkich miast 
spędza swój czas na czytaniu 
bardzo prywatnie rozczytuję się w mitach 
mitologie 
pozwólmy sobie nie kojarzyć ich przez chwilę z Parandowskim 
mitologie są j ęzykiem 

26 MrTOLOGIE 2013 

mit jest mową komunikatem.„ 
wybaczcie 
zanim tu przyszed łem 

obiecywałem sobie 
że nie będę wygłaszał wykładu 
zacznę inaczej: 
są ludzie którzy uważają 

że wrestli ng to sport prostacki 
ale wrestling to nie sport 
a widowisko 
udział w tym przedstawieniu Bólu 
nie jest większym prostactwem 
niż dzi lenie cierpień z Andromachą 
istniej oczywi ' cie fałszywy wrestling 
za wi I.kie pien iądze 
z zachowaniem pozorów sportu 
to jednak nikogo nie obchodzi 
prawdziwy wrestli ng 
w podmiejskich salach 
publiczność szaleje 
pełen spontan 
niektórych oburza co prawda 
że wres tling opiera ię na trikach 
ale na Boga! 
publiczność w ogóle nie zastanawia s ię nad trikami w walce 
i ma racj ę! 
pochłania ją widowisko 
nie liczy s ię to co wiem ale to co widzę 
zawodnicy nie mają wygrywać 
a wypełniać gest za gestem 
piękn ie jak w teatrze 
przesad nie l eżeć na ziemi 
do ostatniej kropli krwi 
żeby nasycić widza 
nie istnieje tu wstyd przed bólem 
trzeba nauczyć się płakać 
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wejście zawodników na ri ng 
i wszystko jasne 
na przykład 
grubasek po pięćdziesiątce 
bezpłc iowo brzydki 
spełn ia rolę łajdaka 

publiczność zwie go ochłapem 
pierwszy znak - ciało zawodnika 
żadne działan ie nie zmieni tego obrazu prostaka 
nikt nie oczekuje od walki prawdz iwości 

tylko jej poczucia 
fascynuj ące 

ale tym co wrestli ng na ' laduje przede wszystkim 
jest sprawiedliwość 

tłum krzyczy: 
niech cierpi 
niech cierpi! 
im podlejsze działania łajdaka 

tym większa radość kiedy dostaje po mordzie 
sprawied liwość to nie obraz walki dobra ze złem 

publiczność szuka w wrestlingu 
obrazu idealnego łajdaka 
zapytacie pewnie 
czym on jest dla nas ten łajdak 
ten niestabilny człowiek 
który szanuje przepisy tylko wtedy 
kied są mu na rękę 
no właśnie jest człowiekiem! 

kiedy ten łajdak schodzi z ringu 
i wychodzi z sali anonimowy 
z walizeczką i żoną na ramieniu 
widzimy że wrestling nie jest tylko mordobiciem 
jest Spektaklem i Kultem 
na samym dn ie łajdactwa 
zawodnicy są bogami 

28 MITOl.0GIE2013 

Mitologie tak to właśnie mitologie 
może ktoś powie że to głup ta 
trąci trochę telewizyjnym chłamem 
błagam czym jest głupota? 

widowiskiem estetyczną fikcją? 
może mamy ochotę wskoczyć do obrazu? 
to piękne zaskakujące zadziwiaj ące 

o głupocie nie mam prawa powiedzieć nic ponad to 
że mnie fascynuje 
głupota mnie obezwładn ia 

SCENA 2 - MAŁPIARNIA 

B02ENA 
nie oczekuj 
że będz ie to jedna z tych opowieści 
które mówią: a potem a potem a potem 
to co tu się wydarzy 
przypomni raczej stylem magazyn mody 
taki Vogue Glamour 
z chaotyczną narracją 
na co drugiej 
co piątej 
i co trzec iej stronie 
z wysypującymi się saszetkami perfum 
wyłaniającymi się znikąd nagimi kobietami 
które chcą ci sprzedać odkurzacz 

nie szukaj czasu 
ukrytego gdzieś na dnie 
nie spodziewaj s ię 
że znajdziesz coś od razu 
nie ma tu żadnej logiki 
coś się zaczyna 
a po trzech minutach: 
ciąg dalszy za chwilę 
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a potem: 
cofnij się do minuty tej a tej 
ewentualnie 
wracam za piętnaście minut 
które zawsz trwają ponad pół godziny 
to będz i e dzi s i ęć tys ięcy oddzielnych sztuk garderoby 
które się miesza i dobiera tak 
żeby uzyskać może z pięć gustownych strojów 
mi lion słów: 
jedwabna żorżeta 
żakard poliestrowy 
popeli na merceryzowana 
punctum mitologiczne 

i musisz naprawdę 
ale to naprawdę 

przywyknąć do tego uczucia 
tutaj na autostradzie w pracy w małżeństwie w teatrze w fil mie w Kongo 
w Afryce 
to jest świat w którym żyj emy 

nie trać czasu 
trzymaj s i ę t kstu na mon itorze 

ADAM 
powiada się że poszukujemy sensu 
otóż nie sądzę żebyśmy poszukiwali właśnie sensu 
chodzi nam bardziej o doświadczen ie 
o przeżycie czyst fi zyczne 
Mitologie mity to klucze 

MICHAŁ 

właśn i e! 

dlatego kiedy słyszę 
że ktoś przeżywał głęboką przemianę 
po śmierci Jana Pawła II 
wątpię 

nie uważam osobiście 
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żeby w pogodzeniu się fanów Wisły i Cracovii leżały mity 
czas pokazał pustkę tych gestów 
wydarzyło się jednak coś 
globalnie 
we wspomnieniu ludzi 
świat zamarł na chw iJę 

ki dy ta Księga na trumnie się zamknęła 

to właśnie mitologia 
dowód świętośc i 

państwo m am nadzieję pamiętają 
8 kwietnia 2005 roku 
najbardziej medialny pogrzeb 
w historii telewizji 
pobił nawet Lady Di 
już opadło reisefi ber białych marszy 
ci którzy mieli upaść na kolana 
upadli 
w Meksyku w Polsce czy owej Zelandii 
pożegnan ie z Janem Pawłem II miało charakter ' więta 

narodowych rekolekcji 

ADA 
w niektóre przygody złowiek zostaje wrzucony 
takie wcielenie do wojska 
nie masz ochoty ale zostajesz żołnierzem 
wkładasz mundur 
i już j esteś kimś in nym 
nie chcąc ludzie zareagowali na śmierć papieża 

MICHAŁ 

część ludzi stwierdz iła : 

że Jan Paweł II wpłynął znacząco na rozwój ich życia duchowego 
część że: 

u tożsamia s i ę z jego nauczan iem 
a niektórzy: 
w ogóle odrzucili sprawę 
światowcy domatorzy dzikusi 
czyż to nie trójpodzi a ł społecznego pragnienia? 
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ADAM 
ustęp z prawa kanonicznego: 
Klauzu rowy zakon milczący zaspokaja pot rzebę przebywania z Chry
stusem odczuwaną jako nad rzędna. Wybierając zamknię tą przestrzer1 
jako środowisko życi a, m niszki klauzu rowe mają udzia ł w całkowitym 

wyn iszczeniu s ię Chrystusa przez radykalne ubóstwo, którego wyrazem 
jest wyrzeczen ie si ę nie tylko rzeczy, ale także „przestrzen i" kontaktów 
i wielu dóbr st\vorzonych. Dochodzi do teg stan dziewic, które są Bogu 
poświęcone. Ten szczególny sposób ofiarowania „c iała" pozwala im ofia
rować się wraz z Jezusem za zbawienie świata . 

MICHAŁ 

kiedy cały świat zachłysnął się żałobą po papieżu 
w małej wiosce w Kongo 
siostry Bannabikira 
co oznacza Córki Maryi 
odnalazły i nną drogę 

ADAM 
Tylko Stolicy Apostolskiej, a w szczególnych wypadkach papieżow i, 

rezerwuje się zatwierdzanie nowych form życia konsekrowanego. 
Zakony kontemplacyjne, w tym milczące, zachowują całkowitą klauzurę 

pap ieską. 

MICHAŁ 

milcząc 

siostry oglądały j edyną w swoim życiu 
transmisję telewizyj ną 

ADAM 
W korzystaniu ze środków spo łecznego przekazu należy zachować 

konieczne rozeznan ie i un ikać tego, co przynosi szkodę własnemu 

powołaniu i stanowi zagrożenie dla czystośc i osoby konsekrowanej. 

MICHAŁ 

pewnie oglądały kanał telewizji T RWAM 
wersja Kongo 
od śmierci papieża minął tydz i eń 

utrzymywały ści sły post 
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ADAM 
Każdy członek zakonu zobowiązany jest okazywać uległość papieżowi 
jako swemu naj wyższemu przełożonemu również z ra ji świętych wię

zów posłuszeństwa . 

MICHAŁ 

moim zadaniem tutaj 
jest zrekonstruowanie wydarzeó od pogrzebu pap ieża 

aż do wyboru nowego 
17 dni z życia świata: 

spekulacji beatyfikacji pielgrzymek nawrócer1 koszulek „nie płaka

łem/łam po papieżu" 
17 dni z życia sióstr Bannabikira z Kongo 

ADAM 
siostry prze łożyły swoją miłość do Chrystusa 
na miłość do Jana Pawła II 
powiedziałbym tak: 
j eże l i małżeństwo 

nie ma w twoim życiu priorytetu 
to znaczy że nie j es teś małżonkiem 

małżeóstwo to dwoje 
którzy stali się jed nym ciałem 
nawet jeżeli chodzi o małżeóst\Vo duchowe 

MICHAŁ 

w dzisiejszych czasach 
żenią się już tylko 
zakonnice z Jezusem 

ADAM 
siostry po tylu latach 
dalej milczą 

nie tylko ze względu na klauzurę papieską 
dotarliśmy do jednej z nich 
jednak mimo namów 
nie zgodziła się na podróż do Polski 
opowiadała o wszystki m jak o śnie 
cóż pewnie dlatego 
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że sen jest prywatnym mitem 
a mit jest publicznym sn m 

MICHAŁ 

na szczęście 
udało się nam zaprosić 

do naszego programu 
obj azdową Wystawę Antropozoologiczną 

która postara się zrekonstruować jak najlepiej 
tamte wydarzenia 

proszę: 

zakonnice zredukowane do samej twarzy 
ramion i wło ów 
dowodzą tym samym nierealności swej płci 
nie dajmy się zwieść habitom 
to prawdziwe dzikuski 
nie obrażę się 
j eżeli nazwiecie mnie kolonizatorem 
jako homoseksualista 
mogę wykluczać 

zresztą 

robimy t wszystko z wyż zych p budek 

ADAM 
myślę że siostry 
już doszły do naszego ulubionego fragmentu z pogrzebu papieża 
zamknięcie się Biblii 

MICHAŁ 

moment metafizyki 
a w szerszym kontekście 
manipulacja reżysera t ransmi ji z pogrzebu 
kto by pomyślał 
żeby dokładnie w tym momencie 
zrobić przebitkę na zbliżenie tru mny? 

ADAM 
ludzi grzebie ię po to 
by mogli się odrodzić 
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takie jest pochodzenie idei pogrzebu 
wkłada się kogoś z powrotem w łono matki -ziemi 
aby mógł narodzić się na nowo 

MICHAŁ 

oczywiście w kontekście tego pogrzebu 
możemy mówić o scenariuszu 
grzebiemy króla kościoła 

nad trumnami celebrytów 
Judzie odzyskują utracone poczucie wspólnoty 
trumna z pr tych de ek 
z drewna cyprysoweg 
li ta obecności zakładająca m dialną sensację 

ADAM 
z podmuchem wiatru 
w telewizorze sióstr Bannabikira 
Biblia się zamyka 
wszystkie symbole 
które do tej pory krzepiły ich post 
przestają działać 

mil kną powtarzane w głowie zdrowaśki 

MICHAŁ 

z drugiej strony 
mamy to mitologiczne milczenie zakonnic 
spokojny ge t przeoryszy 
dysponuje całą siłą zatrzymania 
każda nonszalancja potwierdza 
że skuteczne jest tylko milczenie: 
szydełkowanie palenie un iesien ie palca 
te operacje narzucają myśl 
że prawdziwe życie toczy się w ciszy 
mamy złudzenie świata pewnego 
który zmienia się tylko pod nac i kiem dzia łań 

a nigdy pod naciskiem słów 
siostry mówią jedynie obrazam i 
język jest dla nich wyłącznie zbytkiem 
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słowo nie ma w sobie żadnej wartości 

chyba że jest ono modlitwą 

EWA 
bardzo mi w to wszystko ciężko uwierzyć 
widzę że tutaj 
reżyseria się jakaś wkradła może 

albo jest zaplanowana zaaranżowana 
przykład zamknięcia księgi 

zbliżenie 

widziałam już nie tak.ie plenery 
postawić gdzieś skrzynię 

niech udaje t rumnę 

na niej książkę 
niech udaje biblię 
zamontować wiatrak s eniczny 
wystarczy model SF-150 280W SHOWTEC 
żeby trochę poruszać sutannami 
pozryv.rać te śmieszne mycki 
zdjęcia na wietrze są najbardziej seksowne 
zatrudniamy paru pan w do obsługi 

największa prędkość 26 km/h 
i wszystko zam kniemy 
nawet ks ięgę 

wygląda na przypadek 
ale nie 
sorry 
pracowało na efekt pięć osób 
ustawiamy wszystko poza kadrem 
to ważne: 

magia ujęcia 
reżyser nadaje do ucha: 
- nie odgarniaj włosów z twarzy 
- zachowaj powagę 

- mamy tylko jedno uj ęcie 

- zbl i żenie na dłon ie 
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wycierpieć to w jednej pozycji 
w całej niewygodzie nowej bluzki 
z organtyny gofrowanej 
na czarno 
słońce piecze 
a reżyser nadaje: 
- rozchyl usta w napiętym wyczekiwaniu 
- lęk przed śmiercią w oczach 
- nie dotykaj tej woalki 
widowisko w trybie kilkugodzinnym 
20 tysięcy za dzień zdj ę iowy 
wytrzymujesz 
statyści grający kardynałów mają gorzej 
wmawiasz sobie 
bo maj ą brzydsze kostiumy 
nikt ich nie zapamięta 
n ie to co ciebie 
siedzisz w końcu koło aktora 
który dubluje George'a W. Busha 
to wszystko tylko po to 
żeby pogrzeb papieża 
był medialny 
bo nikt nie wie 
że tego dnia lało jak z cebra 
i musieli podłożyć nagra nie ze studia 
podobnie jak z lądowaniem na księżycu 

musieli to nagrać drugi raz bo: 
no w sumie nieważne dlaczego 
ważne że się podobało 

że ujęcia ładne kadry 
ludzie się cieszyli 
nie nazwę tego mistyfikacją 

nazwę to med iami 

powiedziałabym to 
ale nie wiem czy też to zauważyły 
chyba zauważyłabym gdyby im też się coś działo 
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jak mi się dzieje teraz od tego 
ale nie powiem nic przecież 
one też przecież nic nie powiedzą 
nie powiemy sobie czy nam się dzieje to samo 
to skąd mam wiedzieć 
że im też? 
na pewno też 
fizycznie czuj ą 

odczuwanie mistyczne połączone jest 
z orgazmem 
jego przykładem jest kobieta 
która jak ja 
wspina się na górę 
nie ma racjonalnego powodu 
żebym się tak wspinała 

z wy iłkiem 
i dla niektórych ludzi jest to głupota 
to milczenie 
kuszenie losu błąd 
ja-alpinistka cierpię może głód i chłód 
przez wiele dn i jestem może wyczerpana i obolała 
ale się wspinam na sam szczyt 
i może to mnie zmienia 
ale na dowód tego 
mam tylko moje milczenie 
biwakujesz daleko na północy 
gdzieś na Alasce 
dźwigasz ze sobą tylko n iezbędne rzeczy 
minimum e!Gvipunku 
a ubrań masz tylko tyle 
żeby się uchronić przed zimnem 
i nad ranem wypełzasz ze śpiwora 
spokojnie nakładasz na skórę krem ochronny i balsam nawi lżający 

kwestia ciała też 
dziadek mi powtarza ł cale życie 
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że jak będę pila dużo piwa 
t mi urosną duże piersi 
to ja piłam to piwo 
a teraz nie mogę o nie poprosić w sklepie 
bo milczę 
bo nie ma sklepów z piwem w Kongo 
a ja i tak nie mogę poprosić 
więc nie piję tego piwa 
dl aczeg te se je muszą być w Kongo? 
jakie słowo jest prze iwieństwem przepychu? 
teraz jestem milczącą zakonnicą 
ale przecież jestem model ką 

to czym ja w końcu jestem? 
zakondelką? 

modelnicą? 

kiedy widzę w gazecie 
zdjęcie dwudziestop roletniej dziewczyny 
którą porwano 
zgwałcono 

obrabowan 
zamordowano 
a na pierwszej stronie jest jej młoda 

uśmiechnięta twarz 
to zam iast myśleć 

jaka to wielka i ponura zbrodnia 
automatycznie odnotowuję 
że byłaby z niej prawdziwa bomba 
gdyby nie ten nos jak kutas diabła do mieszania sm ły 

na tępną reakcją jest 
że powinnam sobie zrobić dobre zdjęcie głowy i ramion 
na wypadek gdybym no wiecie 
została porwana i zgwał ona na śmierć 
na przykład narzędziem tępym 
ktoś zamach na moje dziewictwo by ię ośmiel ił 

to umarłabym już raczej ze w tydu 
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nie musiałby mordować 

ale zdjęcie do gazety w Kongo 
tu gwałty przez cały czas 
ale one na pewno by zauważyły 
tak jak teraz pewnie to samo mają 
jak ja 
mają to przeżycie 
ale nie powiedzą 
jest to pewien rodzaj przygody 
owszem 
są w tym wszystkie znami na przygody 
nagle 
wydarza s i ę coś co jest spoza naszego trochę porządku 
normalnie 
to nie miałabym w głowi e tej myśli 
nie dzieliłabym się sama 
ze sobą 
nią 

nie mam z kim się podzielić 
nią 

one też nie maj ą 

a widzę że myślą 

o tym samym 
żeby s ię podzielić 

nią ze mną 

więc przygoda ta za kłada ciszę 
napięcie w milczeniu 
przygodę 

nie powiemy sobie 
one też by pewn ie dziewictwo swoje 
narzędziem tępym 

umarłby ze wstydu 
nikt nie rodzi się z doskonałym i brwiami 
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Część druga - Cykl życia 

SCENA 3 - TERRARIUM 

ADAM 
bardzo mało ludzi zdaje sobie sprawę 
że daleko w Andach 
jest wioska Manayaycuna 
której mieszkańcy 
przekuli święta wielkanocne 
na własny 

Czas Święty 
zakładaj ą oni 
że w momencie 
w którym Jezus umiera na krzyżu 
czyli w dzień Wielkiego Piątku 
aż do Niedzieli Zmartwychwstania 
Bóg niczego nie widzi 
ten swoisty czas bez Boga 
wypełniają libacje i orgie 
jednocześnie rytuały własne 

pozostają pod głębokim wpływem katolicyzmu 
siostry Bannabikira 
odkrywają swój Czas Święty 
Bóg niczego nie widzi 
w normy i zakazy stanu duchownego 
wkradają się pojęc i a pierwotne inicjacji 

MICHAŁ 

kobiety pod wpły\vem serca 
organu kobiecego 
którego leczenie wymaga komp tencji 
wręcz ginekologicznej 

ADAM 
mówimy tu o narodzinach z dzi wicy 
córki Maryi 
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wszystkie urodzone z jednej Matki 
któr j przywrócono dziewictwo 

MICHAŁ 

pojawia się Swiat-kobieta 
podzielony na trzy klasy 
dziewicę 

mężatkę 

i niezamężną 
tu nieważne czy wdowę kurwę czy singielkę 

MAŁGORZATA 

pokaż mi przekroczenie granic 
błysk 

pokaż mi pożądanie 
błysk 

to ciągłe poszukiwanie mojej duchowo' ci 
nie jest w stanie sprostać 
żadnemu 

ale to 
żadnemu 

z wydarzeń które tutaj obserwuję 
przekroczyłam oś w końcu 
alleluja 
przekroczyłam 

na nowo czuję się dziewicą 
przynajmniej takie są założenia tego pokazu 
dziewica na tle przemian intel ktualnych w społeczeństwie postetycz
nym 
powracam do penetracj i 
mentalnej oczywiście 

gdybym znowu pozowała do jakiegoś 
National Geographic 
j akiegoś 

Discovery Channel 
debiutowałam wtedy 
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był m bardzo młoda 

to było do kalendarza Pirelli 
siedzim na plaży 
dowiaduję się o śmierci papieża 
coś mnie tam tknęło 
pokaż mi złość 
błysk 

pokaż mi obojętne egzystencjalne znużenie 
błysk 

płakałam ja ne 
nie wiem dlaczego płakałam 
i ten kutas fotograf krzyczał 
niech ktoś jej poprawi włosy 
błysk 

więcej pudru rozmazała się 
błysk 

chciałam być wtedy na tych białych marszach 
z rodziną kupować te podobizny 
wywiesić sobie coś w oknie 
zapalić świ eczkę 

miałam na sobie dwuczęściowy kostium 
takie trzy sznurki 
zamiast wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać panie 
słuchałam poleceń typu: 
szerzej nogi 
błysk 

jeszcze szczerzej 
błysk 

którego słowa n ie rozumiesz: 
szczerzej? czy nogi? 
błysk 

chyba zrozumiałam wtedy cały ten ens: 
musisz s i ę oddać w pełni fotografowi 
sesja to Czas Swięty 
wyobraź sobie choinkę 
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psa j edzącego makowce 
mamę tłukącą po łbie karpie 
tak odkryłam moją wielką du howość 
odkryłam ponownie 
wcześn iej nie wiedziałam 

po co si ę mod lę 

od tamtej chwili modliłam się 

żeby zdjęcia wyszły 

te chwile które dziel ą nas 
między fleszem 
a wywołan iem kliszy 
to jak śmierć i zmartwychwstanie 
n ie umiem sobie odpowiedzieć na pytanie 
czym jest dusza? 
to że ona jest to już jaki' suk es 
jak mniemam 
dusza to może być problem na przykład: 
kiedy w piekle ię okaże 

że piekło istnieje na serio 
ale tak na serio serio 
i że tam poszłam 

cho ' powinnam była iść do nieba 
ale że wierzę w sprawiedliwość 

to ni kłóciłabym się 

ale w piekle jakbym j uż była w nim 
a teraz coś tak po przekroczeniu tym 
chyba mi tam bliżej 

pokaż mi drapieżny intelektualizm jako mechanizm obronny 
błysk 

pokaż mi kotły ogniste lęk przed wiecznością 

błysk 

boję s ię że moja dusza 
doznałaby ognia piekielnego 
ale tak na serio serio 
za każdy grzech wymierzona kara 
fachowo przez fachowców 
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nieumiarkowanie w jedzen iu i piciu - ponad 10 razy w życiu - kocioł 

zabaw hucznych nie urządzać - 2 razy w miesiącu - pręgierz 

roztrw nien ie surowców naturalnych i marnowanie wody - całokształt 

twórczości - gorące ziemniaki pod pachami 

staram się nie grzeszyć 

modlę się nie tylko o moje udane zdj ęcia 
za duszę fotografów też 
za wybieg 
za to żeby nikt się nie połamał na obcasach 
za ludzi którzy n igdy nie ubiorą Prady 
za ginące lasy amazońskie 
zawsze do szału doprowadzała mnie świadomość 

że gdy otwieram kran w kuchni 
woda spływa tymi samymi rurami 
co domowe ścieki 
dlatego przebudowałam 
instalacj e wodociągowe tak 
by większość wody użytkowej płynęła do ogrodu 
moja dusza to na pewno sprawnie działający Greenpeace 
nie nosi fu ter 
ani nie je mięsa 
montuje fil try na kominach elektr ciepłown i 

pikietuje przeciwko GMO 
ale rzadko przywiązuj się do drzewa 
m dlę się o to 
żeby nie była nierozsądna 
i na przykład: 
nie wpuszczała do Morskiego Oka pstrągów 
bo pstrągi nigdy tam nie mieszkały 
więc to tylko zniszczy naturalny ekosystem 
dusza eko bio pro 
samowystarczalny dom z panelami słonecznymi 
pralka połączona z dolnopłukiem 
ogrzewanie podłogowe w łazience resztkami biologicznymi 
kiełki w każd j doniczce 
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chciałabym zachować moje resztki duszy 
nie sprzedać jeJ diabłu 
pokaż mi świętych obcowanie grzechów odpuszczenie 
błysk 

ADAM 
Świat Matki 
pramatki 
nadającej bieg i formę 
zacieranie śladów 

chrześcijaństwo tak działa 
zaciera wspomnienie duchowości kobiet 
samo cia ło było kiedyś źródłem moc 
i duchowym cen trum 

MICHAŁ 

aż pojawiła się moda 
która ciało wyciągnęła na wierzch 
na tkaninę 
jednak idea mody 
jest dla idei świętości 

wstrętna 

dresscode habit sutanna 
najbrzydsza z możliwych realizacji modowych wszech czasów 
striptiz też nie jest wol nością 

początkowy strój jest realizacj ą kostiumologa 
a finalny 
nagość 

równie nieprawdopodobny 
nierealna gładka nagość 
błyszczący przedmiot n i eużyteczny 

ten ostateczny trójkąt 
pasek 
czy czego tam nie chcecie 
ze swą formą 
błyszczącą materią 

zagradza drogę do seksu 
i spycha kobietę w świat minerałów 
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potrzeba n iezręczności żeby podniecić 

nieudolnego tańca 
opornych staników 
striptizu w wersji ludowej 

ADAM 
krągłości i obfi tości 

pierwowzór kobiety rozrodczej 
n iezaspokojony głód 
i obżarstwo Wielkiej Matki 
powoduje że plem ię Bannabikira 
składa ofiarę za ofia rą 
w menu jest wszystko: 
odkładane latami zboże kon fi tury w słoikach hostia 

MICHAŁ 

posiłek urozmaicony w węglowodany 
i piękn ie podany 
sos maską na surowość mięsa 

polewa wsparciem bylej akości ryżu 

ADAM 
orgia smaków 
której plem ię nigdy wcześn iej zaznać nie mogło 
Wielka Dobra Ka rm iąca Matka 
ymbol kobiety odwiecznie nawiązywał do ptaka 
połączenia nieba i ziem i 
Duch Święty biała gołębica 
zwraca posiłek wprost w dzioby swych małych 

MICHAŁ 

Pan kotek był chory 
i l eżał w łóżeczku. 

I przyszedł pan doktor. 
Jak s i ę masz koteczku? 
- Oj, źle bardzo, 
i łapkę wyciągnął do niego. 
Ztapał pan doktor za puls 
obłożn i e chorego 



i dziwy mu prawi: 
- Zanadto się jadł 

SCENA 4 - SAFARI 

ICHAŁ 

dzieci dost ają do rąk zabawki 
wiernie oddane i skomplikowane 
dziecko staje s i ę użytkownikiem 

i właścicielem 

pozbywa się tego co twórcze 
uczy się gestów 
w których nie ma przygody zaskoczenia 
hoduje się je w ten sposób do pracy 
niekr atY'vnego wypełn ian ia obowiązków 

nagle gdy owoce pracy s ię kor1czą 

i wiemy już że nigdy nie będz i emy mogli do pracy wrócić 

musi zaj ś zmiana 
momentalny powrót do twórczości 

JOANNA 
śn i eżynka śnieżynka 

to z lodu dziew zynka 
kreska kreska biała 
zimna w głowie strzała 

z lodu berło trzyma 
tchu ni głosu nie ma 
idzie martwą nogą 

wyiskrzoną drogą 

cała jest z kryszta łu 

odlatuje tąd pomału 

gwiazdy gwiazdy sypie 
w nosie ją już szczypie 
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wciąga ścieżkę ładnie 

wszędzie gdz ie popadnie 
w mózgu zawierucha 
w ręce chucha dmucha 

zamarznie wnet cała 
śn i żynka nasza mała 
b tak s ię nawciągała 
zimo wypierdalaj 

tak naprawdę nie obchodzi m nie 
czy umrę jako milionerka 
umrę mając w pamięc i piękne życie 

i miłe wspomnienia 
otoczona ludźm i 

których kocham 
i którzy kochają m nie 
cała ta atmosfera pogrzebu 
trumna 
krzyże 

żałoba 

jak nie my'leć o śmierc i? 

jak oglądam pogrzeb 
albo myślę o pogrzebie 
to myślę o śmierci 

nie pamiętam pogrzebu jako takiego 
pamiętam że szłam wtedy przez Rynek 
wszędzie było pełno ludzi 
i każdy coś mówił 

że umarł papież 

zawsze uważałam 
że jest nieśmie rtelny 

więc się nie przejęłam 
a tam na pomniku Mickiewicza 
siedzieli kibole Wisły 

a na Sukiennicach 
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siedzieli kib le Cracovii 
i krzyczeli do siebie 
coś w stylu: 
miłość miłość miłość! 

druga strona odpowiada! 
a druga strona odpowiada: 
przyjaźrl przyjaźń przyj aźń! 

druga strona odpowiada! 
trener-papież trener-papież 

szacun szacun sza un szacun 
fani Wisty: 
kochamy was kochamy 
fani Cracovii: 
my was też my was też 
jakaś wielka parada gejowska 
pomyślałam 

po czym oni wołali: 
jazda jazda jazda pasy pasy 
zawsze z wam i pierdolonymi żydami 

po czym tamci: 
jej oddałem serce swe 
Wiśle tej kurwic 
i to była piękna chwila 
nie myślałam wtedy o śmierci 

w przec iwieństwie do leraz 
cała la atmosfera pogrzebu 
mnie zmusza 

tylko nie chciałabym 
umrzeć z głodu 
ani od nałogów 
ani na raka 
to nieestetyczne 
ani nagle 
ani chyba nie chc i ałabym umierać 

albo nie zdawać sobie sprawy 
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c i ało oddzielić od umysłu 
i nie czuć się w nim 

szaleństwo 

wy tarczy raz posypać n im głowę 
a już wije sobie gniazdo 
bękart obłęd 

którego nikt nie chce uznać 
jest jak plama 
która nie schodzi sama 
żaden środek też nie zadziała 
na obłęd nie ma rady 
błądząc po obłędzie nie dasz rady 
nawet doj ść tam 
gdzie hciałbyś 

ciągle jesteś daleko od samego siebie 
za sobą gon isz albo za czymś innym 
co jest ci znane 
czego nikt inny nie zna 
za czymś 
czego nikt n ie widzi ani nie zna 
wszystko jedno 
oszaleć z nudów 
z głodu 
tutaj w spokoju można być szalonym 

najogól niej rzecz ujmując 
histeria jesl możliwa tylko przed publicznością 

kiedy byłaś matym dzieckiem 
i mogłaś j ść tylko n iemowlęce papki 
tuptałaś do małego stolika 
mus isz przebierać tymi nóżkami jak parówki 
żeby nie upaść 
wreszcie dochodzisz do stolika 
i walisz tą wiel ką 

miękką głową o kant blatu 
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l eżysz i ojejku 
ojejku 
to boli 
ale nie jest to jeszcze żadna trauma 
i dałabyś pewnie radę 
wstać 

wdrapać się na stolik 
i coś tam podjeść 
ciastko jakieś pewnie 
ale przybiega mama z tatą 
och bied ne biedne biedne male ństwo 

dopiero wtedy wybuchasz płaczem 
prawdziwa histeria jest na skraju 
jak już nie wiesz 
i nikt ci nie powie 
ja też nie powiem 
że 1 ie lubię mojego ciała 
kt rym zarab iam 
więc mojej pracy też nie l ubię 

bo eksploatuje moje ciało 
chc iałabym pracować intelektualnie 
w przestrzen iach<> >viele mniej ciekawych 
które nie nawiązywałyby do śmierci 
ale w bibliot kach w korporacjach w szkole 
ciało tam by nie i st n iało 

a tu mam takie wytresowane 
wyuczone formuły daj mi 
daj mi daj mi daj mi daj 
w pracy mojego ciała 
ono ciągle czegoś chce 
oni c i ą gle czego' chcą 
od ciała 
a na zewnątrz odwołują s ię do nie wiadomo jakiego kontekstu 
oczywi 'cie śmierci i pogrzebu 
przez co ja 
powołana do pracy intelektualnej 
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myślę o śmierci 

naturalnie 
z wielu różnych przyczyn i powodów 
myślę o tym czego się boję 

mojego własnego pogrzebu 
każdy musiałby swoje cia ło przyozdob ić 
wytresowaliby się wszyscy na pozy żałobne 
ciało jednak im się podoba 
zwłaszcza kiedy boi się śmierci 
boi się nawet pomyśleć o śmierci 
a co dop iero o pogrzebie 
bo wtedy jest seksowniejsze 
a nawet małe dzieci wiedzą 
że to się ! pi j sprzeda 
n iż nieseksowne ciało n iesupermod lki 
i chciałabym kiedyś na sesji powiedzieć 
że n ie zgadzam si ę na anturaż pogrzebowy 
ale nie powiem im 

one też mi nie powiedzą 
więc przebieram tymi nóż.kami jak pe rówki 
ij b! 
znowu ten stolik 

ADAM 
dlatego plemię wyrusza w poszukiwaniu jedzenia 
Matka kocha wszystkie swoje dzi ci 
głupie bystre nieposłuszne i grzeczne 
njeważne jaki które ma charakter 
kobiecość reprezentuje więc 

miłość wszechobejmującą do potomstwa 
powrót do natury 

z pewnością powoduje powrót do zasady macierzy1'1s twa 

MICHAŁ 

siostry pokazują tym samym 
jak działa odwaga: 
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to akt formalny i pusty 
im m niej motywowany 
tym szacowniejszy 
tkwimy po uszy w ywilizacj i harcer kiej 
gdzie kod uczuć i wartości 

jest kompletnie oderwany od konkretnych problemów 
solidarności i postępu 
jest to stary mit charakteru 
zyli tresury 

ADAM 
cała zasada świata przeobraża się 
w jego destrukcję 
z prostych frustracji 
z banalnego fundamentu 
„daj mi" 
tworzy s i ę walka 
walka z krnąbrną naturą 
i wewnętrzna walka o władzę 

kierowane prostą zasadą : 

z obumarłego rodzi się nowe 
z kompostu wyrastają łodygi 
siostry wyciągają wnio ek 
niszczmy wszystko 

MICHAŁ 

piękno zwolnionego rytmu 
kiedy kobiety rzucają się 
na przecenione ubrania 
wydzieraj ą sobie ochłap bluzki 
ta rgają majtki od Calvina Kleina 
to wszystko tylko po to 
by na nowo ustanowić swój wewn trzny 
ład i spokój 
nie brak w tym seksapilu 
p dejrzewam że dzikość 
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zawsze j st eksowna 
nie można oprzeć się wrażen iu 

że prawdziwa przemoc opiera się 
na oczywistości 

ADAM 
afirmacja jest czymś trudnym 
afi rmujemy świat zawsze s tawiając 

że będz i e taki 
jaki powinien być wedle Swiętego Mikołaja 
rytuał od tego ucieka 

MICHAŁ 

oto siostry wiedzione niezawodnym instynktem 
wyruszają na polowanie 

ADAM 
rytuał ten nazwijmy: 
zbiorowym uczestnictwem w najbardziej wstrętnym akcie życ i a: 
zabijaniu 
i zjadaniu 
innej żywej istoty 
robią to razem 
i na tym właśn ie polega życie 

MICHAŁ 

w Modzie na sukce 
następuj e podobne przepoczwarzenie s ię kobiecości 
krew brud zapach mięsa 
wszystko tylko po to 
żeby poprzebierać się 

w nowe fa tałaszki 

ADAM 
maska ma moc transformacji 
możesz pod n ią przemawiać innym głosem 
p ruszać się inaczej 
czym innym byłby dla nich habit? 
teraz przejmuj ą maską 
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duszę zwierzyny 
wcześniej przyj mowały obraz Boga 

MICHAŁ 

nie zmienia to faktu 
że ognisko jest już lekką przesadą 

ADAM 
stanowi to rodz j święta 

wielkiej orgii w t ańcu 
możemy im tylko zazdrościć 
odkrycia własnej przynależności plem iennej 

Część trzecia - Cykl śmierci 

SCENA 5 - KLATKA Z TYGRYSAMI 

BOŻENA 
nie mam nic przeciwko 
żeby obj ąć władzę nad światem 
namnożyłabym korzyści 

z posiadan ia 
wielu jachtów 
wielu fabryk 
wielu pól naftowych 
rzędu dusz 
rzędu ferrari 
rzędu śmierteln ików 

co przeszkadza mi teraz we władzy posiadaniu? 

wyzwolona 
jedyna 
Wielka Matka 
gestem chcenia chcę 
więc przejmuję tę władzę nad światem 
świadomośc i ą ludzką 

nie pogardzę też 
omnipotencją 
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ani intrygami 
otruję kogoś od czasu do czasu 
od cza u do czasu sondaż 
czy chc ia ł( a) by pan/pani abym dalej rządzi ła wszechświatem' 

czy według pana/pani wypełniam m oje obowiązki zgodnie z? 
pan/pani sugerowałby/ałaby j ak ieś zmiany w? 
z powodu pozbycia się o ta tn ich ograniczeń 
t znaczy 
śmierci ostatniego monarchy 
Jana Pawła II 
to znaczy 
najwyższej jego k neksji 
z Bogiem 
to znaczy 
śm ie rc i Alexandra McQueena 
boga mody 
to znaczy 
najbardziej wpływowej postaci 
zapragnę teraz 
sięgnąć po pełnię władzy nad l udźmi 

pogrzeb to cudowne v.rydarzenie 
daje możliwość p pisu w doborze kreacji 
kardyn ałowi s i ę zebral i w wielkiej ilości 
modelki też i r szta projektantów 
Vivienne Westwood m i a ła tę opaskę z napisem CHAOS 
oczywiście był też Lech Wałęsa z żoną 
wcześn iej adorowaliśmy c iało w trumnie 
\\rygląda ł jak manekin 
chyba żadne kosmetyki 
nie ukryłyby ty h plam opadowych 
kilka dn i powieszony w zafie 
robi swoje 
a przecież pochowali go z catym dobytkiem 
m iał tę piękną sutannę od Prady 
obłędnie drogi krzyż od Diora 
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Lady Gaga przyszła w zymś co przypomn iało 

nietoperza? 
ten wielki czarny tiul nadmuchał się wiatrem 
podobnie jak wszystkie szaty kardynałów 
Daphne Guinness miała superbuty 
ale i tak najlepiej wypadła Hillary Clinton 
Lee Jan Paweł McQueen Il 
piękny pogrzeb 
w całej karierze widziałam chyba wszystkie: 
najpierw był Versace 
zaraz po nim Diana 
papież Yves Saint Laurent McQueen McLaren 
potem Jackson i Whitney 
opłakiwanie zmarłego 

odbywa się w dobrym towarzystwie 
modnie i widowiskowo 
sięga się po estetykę filmu niemego 
gdzie głos muszą zastąpić wyrazista mimika 
i sugestywna mowa ciała 
w czarno-bi ałej funeralnej sesji zdjęciowej 
o j akże wymownym tytule Silent 
udział b iorą w zystkie topmodelki 
pozujemy na cmentarzu 
wśród nagrobków i wykopanych dolów 
ciszę cmentarną rozdzierają gwałtowne gesty 
każdy wyreżyserowany perfekcyjn ie 
każdy aż do przesady wymowny 
wbrew tytułowi - krzykliwy 
sama wymyśl iłam akt rozpaczy 
w którym na siłę ściągają mnie 
z czyjegoś nagrobka 
kocham wszystkie pogrzeby! 
cieszę się że mogę być 

przy pochowaniu 
zmniejsza mi to konkurencję 
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teraz mogę się reprodukować 
jestem gotowa na reprodukcję 
w pełnym tego słowa znaczeniu 
mieć dzieci 
pięcioraczki 

ośm i raczki 
ile tylko chcesz 
nad dz iećm i zawsze najłatwiej 
sprawuje się kontrolę 

władza Matki niepodziel na 
oczywiśc i e oznacza to koniec 
kariery jako takiej 
nikt nie zatrudni matki ziemi modelki 
z drugiej strony to ja teraz zatrudniam 
więc każda matka z dzieckiem 
niech się fotografuje 
na tle wodospadu iagara 
w bikini ciążmvym od Jacobsa 
wszystko byłby dobrze 
tylko że zazdroszczę 
moim przyszłym najbl iższym podwładnym 
młodości 

b ta władza nad życiem 
niestety nie będzie chyba aż tak omnipotencyjna 
żebym moje ciało zmusiła 

do cofnięcia się wstecz 
starośc i powiedziała precz 
nie mieć zmarszczek lecz 
gładkie lico 
z całą pewnością nie widzę w lustrze niczego doskonałego 
widzę wykrzywioną twarz 
widzę zniszczone fa rbami włosy 
widzę prawdę ... 
jestem supermodelką nie superczłowiekiem 
dlatego ciała ich j ęd rne 
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w ciężkiej pracy się zgarbią 
co nie da mi wystarczaj ącej satysfakcji 
zazdrość jednak jest silniejsza 
i one będą dalej piersiami pośladkam i i łydkami 
a ja kurzymi łapkami i plamami wątrobowymi 
ratuje mn ie jedynie to 
że dz isiaj 
w modelingu 
nie chodzi o 
wypełn ien ie 

seksownej sukienki c i ałem 

ważniej sze jest ukazanie 
indywidualności 

i podejścia do życia 
przekwitania nie powstrzymam 
będę potrafiła je zaakceptować 
zostając bogiem 

w tym momencie mogłybyśmy 

zacząć ze s bą rozmawiać 
jako ostateczne przełamanie 

granicy tego pokazu 
wyrwałyby ·my się ze szponów 
wybiegu 
ale ja bardziej p trzebuj ę przytulenia 
podbudowuje to jakieś tam struktury psychologiczne 
a jestem bardzo osłabiona moim wielkim planem 
władzy nad wszechświatem 

milczenie daje nam oparcie 
a modelka rzadko opiera s ię czemuś 
poszuk uje oparcia u projektanta 

ni myślą tylko o sobie 
stąd ich eg izm staje się pożywką 
dla naszego egoizmu 
oprzeć się nie mogę na czasie 
bo mój już praktycznie przem iną ł 
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gdybym na czas zos tała redaktor naczelną 
takiego na przykład Vogue'a 
to oparłabym się biegowi lat 
teraz zostanę inkarn acj ą mody 
która wychodzi z mody 
i nie zapowiem już sezonu wiosna-lato 20 14 
nagrab i łam sobie 

MICHAŁ 

wracając do Mody na sukces 
albo Dynastii 
dwóch wielkich seriali 
w których kobiety szły na noże 
w obronie swojej godno 'ci osobistej 
a częściej godności swoich mężów 

albo innych mężczyzn 

i tak 
ja jestem mężczyzną 
więc mogę o tym mówić 
i wykluczać 
Ewa Janka i Gosia 
łapią Bożenę za fraki 
najciekawsze jest ułożenie: 

prawie mistyczny t rójką t 

pośrodku Wielka Matka 
Oko Opatrzności 

w którym rogi są przepełnion furią 

zadają ciosy wypracowane do perfekcji 
samemu oku 
ono słania się od uderzen ia 
i w'Pada na następną pięść 
bądź stopę 

zahaczając o kolejny raz 
i tak raz za razem 
z pełną premedytacją 
obraz ten niewątpl iwie należy do kategorii 
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drastycznych 
stanowi kar za zbrodnię 
za łapczywość i pychę 

ADAM 
jednocześnie warto zwrócić uwagę 
na jego kategorię medialną 
jest popisowy i pełen rozmachu 
w stylu OX-a a nie Polsatu 
oczywiście w zależności 
od ułożonego kadru koloru oraz narracji 
możemy kibicować jednej 
bądź drugiej 
stronie konfliktu 
mając cały czas na uwadze 
że przecież zemsta jest w modzie 
dlatego będziemy kibic wać trójce 
kiedy jednak odrzucimy 
tę prozaiczną kategorię 

przejdziemy na stronę 
ofiary 
i odszukamy w niej też konteksty 
niepowodzenia w walce o władzę 
oszukiwania samej siebie 
braku dostępu do archetypu kobiety 
archetypu matki 
archetypu ojca 
Lacanowskiej koncepcji matki 
i wielu innych 
w zasadzie po dogłębnej psychoanalizie 
un iewinnimy ją 
jak Hitlera 
i innych: 
jak Omara al -Baszira 
jak Nasera Orića 
jak Dalajlamę 

62 MITOLOGIE2013 

na szczęśc ie hipokryzja 
będzie najlepszą bronią 

przeciw samej sobie 

SCENA 6 - FRYTKI I COLA 

ADAM 
cały czas miałem na oku 
ekran telewizora 
17 dn i tak w niego patrzę 
a teraz 
obraz z 19 kwietnia 2005 
Kaplica Sykstyńska 
w pełnym łońcu 

tłumy wiernych zgromadzone przed Kapl icą Sykstyńską 

si try Bannabikira 
chcą pożywić się ciałem 

zabitej przed chwilą przeoryszy 
znowu przebitka na kaplicę 
Kapl ica Sykstyńska w pełnym słońcu 

znów t łumy wiernych 
zbl iżenie na dym z komina 
prawd p dobnie sygnał poszedł 

bo ni z tego 
ni z owego 
owacje 
na stojąco 

bo tłum wiernych tłumnie zgromadzony przec ież stoi 

MICHAŁ 

wydaje s ię 
że są to kJopoty naszej epoki: 
w obecnej chwi li możliwy jest tylko jeden wybór 
który obejmuje dwie metody: 
można oprzeć się na rzeczywistości nasyconej historią 
i ideologizować 
albo 
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na historii ostatecznie nieprzeniknionej 
i poetyzować 

jednym słowem 
nie widzę jeszcze syntezy pomiędzy ideologi ą a poezją 

ADAM 
siostry zauważają dym 
biały gę ty dym 
że niby konklawe j uż wie 
i nie omieszka nam powiedzieć 
pani redaktor tego serwisu 
przekazać 

co zabawne cały czas telewizor 
leciał 

jak to mówi ą 

podobnie jak przy World Trade Center 
czy innych samolotach 
ciągły szum 

człowiek żyje z zabijania 
i wiąże się z tym pewne poczucie winy 
pochówek sugeruje 
że wprawdzie mój przyjaciel umarł 

ale żyje nadal 
zwierzę ta które zabiłem 
również muszą żyć nadal 
pierwsi myśliwi mieli zwykle jakieś bóstwo zwierzęce 

jego technicznym określeniem było „pan zwierzyny" 
zwierzę które panuje nad innymi zwierzętami 
pan zwi rząt posyła stada na zabicie 
siostry wracają do swojego tarego pana zwierzyny 
pana zwierzyny Bannabikira Matki Boskiej 
pogrzeby w ogóle maj ą w sobie coś tajemniczego 
uwielbiamy pogrzeby 
dlaczego nie powsta ł jeszcze o tym program w telewizji? 
mógłby mieć tytuł 

kochamy polskie pogrzeby 

MICHAŁ 

bez wątpienia miarą naszej teraźniejszej alienacji 
jest przekroczenie stabi lnego ujmowania rzeczywistości 
nieustann ie błądzimy między przedmiotem 
a jego demis tyfi kacją 

niezdolni do ujęcia jego całości: 
czytajmy to 
jak encyklopedię naj świetniejszych modelek 
nie tylk o twa rze i ciała 
ale także związki z modelingiem są ważne 
porządek u taimy od ra zu od imion 
nie nazwisk 

taka forma >vydaje się najtrafniejszym spo obem 
na podkreślenie istoty nowocześnie pojmowanej sławy 
uwzględniającym pewną bliskość 

jaką chcemy odczuwać wobec znanych po taci 
to wszystko jest w języku 

ADAM 
wydaje i ę że kazan i j es teśmy 
aby o rzeczywistośc i zawsze mówić z przesadą 
bez wątpienia 
Mitologie 
są dzi ałaniami magicznymi 
zastraszonymi 
zaślepionymi 

rozdarc iem świata sp łecznego 
w przeciwieństw ie do mediów 
a przec ież tego musimy szukać 
pojednania rzeczywistości z człowiekiem 
opisu z wyjaśnieniem 

mitu z życ iem 

EWA 
trzeba to będzie posprzątać 

po każdej wojnie ktoś mu i posprzątać 
policzą nam to w kosztach 
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zabiegi spa 
karnet na jogę 
i bankiet 
poszły się gzić 

za to wszystko pójdziemy pewnie do piekła 
wszyscy powinni tam pój ' ć 
bez wyj ątku 

bo niby skoro to wszystko takie sprawiedliwe 
że ja pierdolę 

to za pierdnię ie w towarzystwie 
już masz w kotle nagotowane 
zachcia ło się dzieci pewnie robić 
przeminął okres rozpłodowy 
babcią nie była 
to się poprzewracało we łbie 
jakby jakieś nie daj Boże urodzi ła 

jakby jaki ' odchowała 

koniec kariery 
koniec zabav.ry 
Louis Vuitton 
Giuseppe Zanotti 
ba! 
nawet ta rozkładaj ąca s i ę 

Donatella Versace 
wszyscy by s i ę obrazili 
skończyło ię babce sranie 
już sama myślałam o przejęciu władzy 
ale jako jedyna rozsądna tutaj 
dbająca o wize runek 
mój i projektanta 
i ubrania 
jako wieszak na te ubran ia 
czy wreszcie jako topmodelka 
myślę żeby ją też wreszcie pogrz bać 
i niech ten pies wreszcie zdechnie 
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nie żałuję jednak niczego 
co tu zaszło 
bardzo otwierające doświadczenie 
byc ie jednocześnie model k<} 
zakonnicą 

wspomnieniam i swoimi i cudzymi 
tym miszmaszem pogrzeb wym 
zresztą moda to Olimp 
na wyciągn ięcie ręki 

w ekskluzywnym butiku m żna dotykać 
przymierzyć to w czym chodzą sławni i bogaci 
nawet jeżeli ostatecznie wyjdz ie się z niczym 
strój nobilituje 
staje ię namiastką wielkoś i 
co ważne - najbliższej ciału 

teraz na sz zęście 
czeka nas powrót 
do starego dobrego milczenia 
ja-alpinistka 
ja-alpinistk cierpię może głód i chłód 
ale ię wspinam na sam szczyt 
i może to m nie zmienia 
a może ludzie to nan'lą głupotą 

brawurą 

kuszeniem losu 
ale mam moje mi lczen ie 
mam nowego boga 
i jest mi z tym 
chyba raczej 
dobrze 
i naprawdę 

ale to naprawdę 
przywykam do tego uczucia 
tu taj na autostradzie w pracy w Jezusie w teatrze w filmie w Kongo 
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w Afryce 
że to jest świat w którym żyjemy 
nie tracę więcej czasu 

MICHAŁ 

żeby nie było n ikomu smutno 
na koniec mit 
który zawsze s ię sprawdza 

ADAM 
mit woln ości 

mitologia wolności która p jawiła się 
na przykład w Polsce jeszcze w Ludowej 

MICHAŁ 

wolność 

mitologia dąży do wyzwol nia 
dlatego polecamy frytki i ol ę 

ADAM 
idealne połączenie francuskiego ducha rewolucji 
z amerykańskim snem na każdą okazj ę 
i ładnym opakowaniem w Madon nę 

M ICHAŁ 

skoro każdy może sobi zrealizować 

natychmia tm o 
taki m it wolności 
to o co wam jeszcze chodzi? 

ADAM 
w trudnych momentach 
poszukiwan ia własnego ja 
tylko frytki i ola 
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Paweł 
§,~iqtek s ludent \' mku ceży;ecii '" Wyd,i<>k Ikq;c.ii llrnm<HU km 

knwskiej Paiistwowej \Vyższcj Szkoły Teatralne} im. L. Solskiego, uczeri 
ni .in. Krystiana Lupy i ;\·likolaja Grabowskiego. Hyl asystentem reżysera 
przy przedstawieniach Jerzego Stuhra ( Ciga11ci z gcir Luigiego Pirandella. 
spektakl dyplomowy studentów \Vydzialu Aktorskiego PWST w Kra
kowie, 2009), Adama Nawojczyka (Nadab11isic i koczkodo11y Stanisława 
Ignacego Witkiewicza, spektakl dyplomowy student(n,· \Nydzialu Aktor
skiego P\VST w Krakowie, 20 l O), \Vojtka Klem ma ( Alll.fitrio11 I leinricha 
von Kleista, Narodowy Stary Teatr im. I I. .vlodrzejewskiej \\" Krakowie, 
2010), Mai Kleczewskiej (Ral1e/ 2 wg Ełfriede Jelinek, spektakl dyplomo
wy student(JW \Nydzialu Aktorskiego PWST w Krako\\"ie, 2011) czy Rene 
Pollesd1a (fackso11 fJollcsc/1 R. Pollescha, TR \Varszawa, 2011 ). Wzi<Jł 

udział w XI! Dniach Dramaturgii w 'v\fałbrzychu. zorganizowanych pod 
hasłem Jeszcze ie/i />0-/.,\i'J\CTE, w ramach których przygotował pokaz 
tekstu Tomasza Jękota Sc11 src/Jmy o:::i111i11y. \V11ri11L)ll 11a podstuwic „Ozi-
111i11y" Waclt111't1 Bcrc11ta (Teatr Dramatyczny im . J. Szaniawskiego w Wał
brzychu, 2011). Zadebiutowal na scenie Teatru im . ). Kochanowskiego 
w Opolu spektaklem !\0111cdi11. S::czrśliwc dni. Ostat11i11 /11ś111t1 J\mppu 
Samuela Becketta (20 I I). Kolejne realizacje: l-lrnltcr Skdtcr. Czanrn 
ko111cdia z 1110111cnta111i 111ctąfi ::ycz11y111i. !'od prctcbtc111 „-/./ listó11 
-c świata ply1111ci 110woczcs110ści" i'.yg1111111t11 Ba11111111111 T. Ji,:kola (spektakl 
dyplomowy studentów Wydzialu Aktorskiego PWST w Krakowie, 2012) 

oraz Pow królowe; wg powieści Doroty lv!aslowskiej (Narodowy Star) 

Teatr im. 1-1. Modrzejewskiej w Krako\\'ie, 2012) . \V Teatrze Polskim 
we \Vrodawiu przygotował _już w ramach cyklu „Czynne poniedział 

ki" czytanie inspirowanego frakt11tc111 o 1111111cki11ac/1 Brunona Schul1a 
tekstu Aleksandra \Venglasza Kiedy llllrt1ga11y nic 111i11ly i111ion ( li~topad 
2012). 
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Tomasz 
Jękot 
adaptacja 
i dramaturgia D mmOlopim" drnn>0lu'l<. ll<biutowal w folm Dmma 

tycznym im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu spektaklem SZOA Sl/O\V 
)arodia 11wkt1/J1)'L"Z11t1 na motywach Dziciów Tc11jcgo ;H/ccwr:::a Szo

ema Alejchema, Requiem 1 lanocha Levina, Wyzwolc11i11 Stanisław< 

Vyspiańskiego oraz Skrzypka 1w duchu Sheldona Harnicka i Josepha 
lt'ina w reżyserii Awiszaja Hadariego ( wspólautor dramatu wraz z reży-

serem, 2011 ). Autor lt:kstów: Sen srclm1y oziminy. H'ari,it)a 1111 podstawie 
,Oziminy" Waclawa Rcrrnla, wystawionego w Teatrze Dra1rn1tycznym 
im. J. Szaniawskiego w \Vałbrzychu /. okazji XI! Dni Dramaturgii fcs:::
czc id1 PO-ZNA Cl E w roku 2011, oraz Hcaltcr Skcltcr. C:::ama komedia 
z 1110111c11ta111i 111ctąfizycz11ymi. Pod prctckstc111 ,„J./ listó1v :::c świalcl ply11-
Jl(:i 1wwoczcs1w.fri" Zyg1111111ta Bc1111111111t1 w Paristwowej \Vyższej Szkole 

eatralnej im. I.. Solskiego w Krakowie w 2012 (oba spektakle w reżyserii 

Pawła Świ<Jtka). Dramaturg trzech W\\'. przedstawier\. Absolwent Szkoły 
Laboratorium Dramatu w \Varszawie. Studiował Public Relations i rekla

m~ oraz prawo w Barcelonie. Obecnie student Wydziału Reżyserii Dra
matu o specjalności dramaturgicznej w krakowskiej P\i\'ST. Uczestni · 
licznych warsztatów dramaturgicrnych, m.in. z Adrianem Shapłinem 
czy :-.tarkiem Ravenhillem. Autor instalacji audiowizualnej Pli,ulro1vizja. 
Przcstrzc1i p11/1licz11alprzcstrzc1i prywatna, prezentowanej podczas Kul
turaliów 2012 w hotelu Forum w Krakowie. 
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Marcin 
Chlanda 
scenografia 
i reżys eria światła 

L---. 
Arek 
Ślesińs 

asystent 
kostiumografa 

Julia 
Kornacka 

kostiumy 



Marcin 
Juraszek 
opr cowanie muzyczne 

Ma dalena 
ewicka 

ruch scen iczny modelek 



zastępca dyrektora naczelnego: REM IGIUSZ LENCZYK, główna księ
gowa: JADWIG A ZGRZEBNICKA, sekretarz li teracki : JAROSŁAW 
MINAŁTO, asystentka kierownika literackiego: AUCJA SZUMAŃ 

SKA, zynne poniedziałk i : K SI MAJEWSKA, kierown ik dzia łu m ar
ketingu: HA NA FRA KOWSKA-JAKU BIEL (u rlop macie rzyński ) , 

p.o. kierownika działu marketi ngu: AGNIESZKA TIUT IU IK, edu
kacja teat ra lna: INA KA RNIEJ, ALEKSANDRA D ZI RA (urlop 
wychowawczy), główny specjalista d s. organ izacji pracy artystycznej : 

LEKSANDER RUDKOWSKI, specjalista ds. impresariatu: EWA 
SIWEK, specjalista ds. organizacj i wyjazdów zagranicznych: MAG
D LENA PŁYSZEW KA, KATARZYNA MARK W ICZ (urlop 
wychowawczy), grafika i st rony internetow : NATALIA K B NOW, 
MICHAŁ MAT SZKO, PIOTR SA RAMA, informatyczka: AGNIESZ
KA MAJEWSKA, a y ten tka dyrektora: A NA WOJ I CHOWSKA, 
sekret riat: EWA KOZŁOWSKA, główny specjali ·ta ds. kadr : JOLANTA 
KLIER, specjali ta ds. zamówień publi znych: IZABELA KOŁODZIEJ, 

radca prawny: EUGEN IA FRANIECZEK. arch iwum i biblioteka: ELŻ 
BIETA MAŁECKA, kierownik działu ad ministracyjnego: TA DEUSZ 
T WOREK. kierown ik działu techn icznego: NDRZEJ FIU 'EK, zas t ęp 

ca kierownika dział u techn icznego ds. produkcji kos tium · w i obsług i 

sceny: JADWIGA ZIEMI. 'K. , ko tiumy i rekwizyty: KRZYSZTOF 
CICH OCKI, specjalista ds. t chnicznych: JACEK CIM I Kl, k ierow
nik ekcji garderobianych: ANNA DO BOSZ, zaopatrzen ie: MARE K 
K RC, główny brygadier scen Te tru Polski go: ADAM BU RACZEK, 
br gadier Sceny Kameralnej: ANDRZEJ S S, brygadier Sceny na Świe
bodzkim: M IECZYSŁAW PASKA. inspektor wid wni Sceny im . Jerzego 
Grzegorzewskiego: JÓZ F OGONOWSKI, inspekt r widowni Sc ny 
Kameralnej : BEATA KV RZYCA, inspektor widown i Sceny na Świe
bodzkim: AGNIESZKA T IUTIUNIK 
kierown icy pracowni: 
krawieckiej damskiej : 'NA ZDANI EWICZ, krawieckiej męskiej : 

GRZEGORZ RAGA , perukarskiej i charakteryzatorskiej: MATEU Z 
STĘPNIAK, szewskiej : JERZY PORZYCZEK, modelatorskiej i malar
skiej : PIOTR DYBNER, stolarskiej: TOMASZ TASZCZYŃ KI, tapicer
skiej: JERZY RAGAN ślusarskiej : LESZEK OWAK, elektr akusty z
nej : TOMASZ ZABORSKI, elektrotech nicznej: DARIUSZ BARTOŁD 
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specja lista ds. public relations: KI GA WOLO ZYN-$WJ RK 
tel. kom. ( +48) 502 52 29 77 
kinga. woloszyn @teatrpolski. wroc. pl 

Teatr Polski we Wrocławiu 
Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego 
ul. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław 

centrala - tel. 71 3 16 07 OO 
sekretariat - tel. 71 316 07 01 - 02 

faks 713 16 07 03 
kasa - tel. 71 316 07 80 

sekretariat@teatrpolski.wroc.pl 
www. teatr polski. wroc. pl 
www.tpl.wroc.pl [wersja anglojęzyczna} 

Scena Kameralna 
ul. Świdnicka 28 
teł. 7131607 52 

Scena na Świebodzkim 
pl. Orląt Lwowskich 20c 
tel. 71 341 29 54 

kasy biletowe czynne od wtorku do soboty w godzin ach: 11:00- 14:00 
i 15:00- 19:00 
w niedziele i święta dyżury kasowe dwie g dziny przed spektaklem 
ka a biletowa Sceny na Swiebodzkim czyn na tylko d wie godziny przed 
spektaklem 

info rmacje o repertuarze i r zerwacja biletów: dział marketingu 
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00 
tel. 7131607 77- 78 
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organizatorem Teatru Polskiego we Wrocławiu jest Samorząd Woje
wództwa Dol noślą skiego 

DOLNY 
SLĄSK 

INSTYTU CJA KU LTURY 
SAMORZĄDU 

WOJEWÓDZTWA 
DOLNO~LĄSKIEGO 

teatr jest członkiem Unii Polskich Teatrów 

Ministerstwo 
Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego. 

li 
redakcja programu - JAROSŁAW MINAŁTO, PIO R RUDZKI 
projekt pl katu i opracowanie graficz ne programu - MIC HAL 
MATOSZKO 
zdjęcia - NATALIA KABANOW, M.M„ ARCHIWUM 

tJ@ililf .i.IE 

~() pun~t.pl 

~ --· 
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