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fu Mojego d:rog.tego i kocha.Jąeego Męża 
V/hat to lllY, Savl!or sh.all I give, 
Who freel;r. hath. dane thfs for Me? 
I'll serve liilll h.ere Whilst I sh.aU live 
And love liilll to eterni t;r. 

Co llłelllu lrl;rbawicielowi dalll, 
za to co on dla Mnie zrobił? 
Pciti 2'r,ję si u:eyrćlllu będę 
i koehaćgo będę na Wieki. " 
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Ż ycie uay nas, że przemoc - w różnych postaciach - towarzyszy nam stale. 

Od wielkich wojen i krwawych rewolucji po domowe, pijackie awantury; od 

propagandy rasizmu i nienawiści klasowej po oaerniające plotki i wyzwiska; 

od masowych zbrodni, terroru, ludobójstwa po szkolne bójki - przemoc -

jawna i ukryta jest jakąś tragianą aęścią ludzkiego losu. Od poaątku ludzkiej 

kultury- od ksiąg Biblii i Iliady przez tragedie Szekspira do współaesnych 

dramatów, powieści, filmów i widowisk teatralnych - przemoc jest stałym 

tematem, przedmiotem gorących fascynacji i chłodnych analiz. To, że przemoc 

jest jedną z postaci zła, w zasadzie wszyscy się zgadzamy. Zgadzając się z tym 

nie zgadzamy się jednoaeśnie z przemocą. Ba, protestujemy przeciw przemocy 

-w minionym aasie„Marsz przeciwko przemocy" przeszedł przez niejedną 

z ulic naszych miast. 

Przemoc jest działaniem samonapędzającym się i samo wzmacniającym. Kto 

raz się do niej ucieka, musi już odtąd zawsze z niesłabnącą czujnością i energią 

dbać o to, aby ujarzmieni znosili swój los pokornie i bez szemrania. 

Autorem powyższych, pesymistyanych, bo akcentujących„błędne koło" 

przemocy jest Zygmunt Bauman, światowej sławy socjolog polski. Jego sąd, o 

tym mroanym zjawisku, ma znaaenie w pewien sposób uniwersalne - odnieść 

go bowiem można do różnych rodzajów przemocy, a także do charakterystyki 

tych, którzy po przemoc sięgają i przemocy podlegają. 

Punktem wyjścia do artystyanej oraz społeanej refleksji nad uwikłaniem 

w relacje prowadzące do przemocy aynimy- wyjątkowy, współbrzmiący 

„dwugłos": z jednej strony spektakl - sztukę Juliusa Meinholma Nie płacz Anno 

w reżyserii Mariana Pecko; z drugiej zaś film dokumentalny Ukryte prawdy

dzielo Sylwii Nieckarz. 

Tytułowa Anna to zbuntowana kobieta: żona, aktorka, matka. Jej bunt 

przeciwko poniżeniu i uwikłaniu w toksyane relacje partnerskie, małżeńskie, 

ujawnia świadome i podświadome korzenie osobistej, ale także warunkowanej 

kulturowo, egzystencjalnej sytuacji opresji. Anna nie zgadza się na banał życia, 

na jego mechanianość, bezduszność, a przede wszystkim na różne formy 

upokorzeń, dyskryminacji oraz przemocy, którym podlega ona - jako kobieta -

i jej dziecko ... 

Dwa głosy, dwa spojrzenia: teatralne i filmowe - w warstwie artystyanej i 

problemowej tworzą pewną całość oraz jednoaeśnie są„zderzeniem" estetyk, 

języków ekspresji, które prowadzić może do przeżyć, przemyśleń i dyskusji na 

tematy trudne, nie zawsze przyjemne. Jeśli tak się wydarzy, stanie się coś 

ważnego i dobrego. 

Zbigniew Bitka 
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scenariusz i reżyseria Sylwia Nieckarz 
współpraca Tadeusz Horoszkiewia 

zdjęcia Wojciech Mandela 
montaż i udźwiękowienie Maciej Lubaański 

lektor Dominika Sala-Wójcik 

kierownik produkcji Alicja Kosakowska 

Ludzki sens 

B ywa tak dziś niestety aęsto, zbyt aęsto, że i teatr, i media stają się areną 
spektaklu, w którym świat się rozpada, a ałowiek - degeneruje. Kreatorzy 

tych koszmarów dbają o efekt, nęcą zmysłowym aa rem, szokują prawdą bez 

tajemnic. I bez hamulców. Nie ma harmonii, nie ma sensu - mówią. $wiat 

uległ katastrofie, stare wartości saezły. W naszych żyłach krąży zło, nie 

ukrywajmy tego. Obnażmy się! 

Nasz wspólny projekt - „Nie płaa, Anno - Ukryte prawdy" żywi się 

przekonaniem, że spektakl w teatrze i dokument w telewizji powinny mieć 

ludzki sens. I szukać światła, jeśli wokół roztaaa się mrok. 

Telewizja Polska S.A. 
Oddział w Opolu 

ul. Szpitalna 1 
45--010 Opole 

tel./fax (0)77 423 27 91 
www.opole.tvp.pl 

Krystian Kobyłka i Jan Nowara 

I T IV I Pl·14·''ł 
Dyrektor. Redaktor Naaelny 
Jan Nowara 
Kierownik Regionalnej Agencji Producenckiej 
Iwona Nieradzik 

Realizując film, szukałam odpowiedzi na pytanie: jakie mechanizmy 

psychologiane rządzą ludźmi, którzy tak długo podlegają przemocy, że nie 

potrafią się jej przeciwstawić. Akceptują toksyane związki. Dlaaego ofiary 

godzą się na złe traktowanie, a sprawcy stosują przemoc? Dlaaego ludzie, 

którzy aęsto widzą niepokojące sytuacje, nie reagują? 

Okazało się, że nieszaęśnicy uwikłani w przemoc nie potrafią żyć inaaej, 

. bo nikt im tego nie uświadomił. Nikt ich tego nie nauaył. 

Dostrzegłam konsekwencję - na nasze dorosłe życie ogromny wpływ mają 

doświadaenia z lat dziecinnych. Są jak wzorce powielane przez kalkę . 

Kopiujemy je, aęsto nieświadomie. To, jak nauaono nas żyć, determinuje 

nasze postępowanie. Jeśli kiedyś sami doznaliśmy przemocy w jakiejkolwiek 

formie - istnieje niestety duże prawdopodobieństwo, że przemoc zapisaliśmy 

w sobie i będziemy się do niej uciekać w przyszłości. Tylko świadomość tej 

konsekwencji może sprawić, że będziemy w stanie się jej przeciwstawić. 

W filmie swoją prywatnością podzielili się ze mną ludzie, którzy mają za 

sobą bardzo trudne i aęsto bolesne doświadaenia . Wyzwiska, bicie, zaniedbanie, 

uzależnienie, molestowanie - ze strony najbliższych. Bez otwartości i szaerości 

ofiar przemocy ten film nie powstałby. 

O komentarz poprosiłam doświadaonych opolskich pedagogów i psychologów. 

Nasz film nie jest pesymistyany. Niesie przesłanie, że nie trzeba godzić się 

na przemoc i biernie trwać w poauciu, że życie się nie udało, że nie mamy na nie 

wpływu. Być może nie uda nam się zmienić innych ludzi, ale możemy 

zawsze zmienić siebie i odwrócić swój los. Trzeba tylko bardzo tego chcieć . 

Sylwia Nieckarz 
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