




AUTOR PRÓBUJE TŁUMACZYĆ 

• Kiedy wprowadzałem się do kamienicy, było to zaraz po śmierci starszej 
kobiety zmarłej w tym mieszkaniu. Byliśmy wtedy z żoną jedynymi młodymi 
na tym piętrze . Niedługo potem zmarła mieszkająca samotnie sąsiadka, 

też staruszka. Pamiętam starszego pana, który zaraz po jej śmierci pukał , dzwonił 

do jej drzwi, bo przyniósł jej ser i mleko, i jabłka . I to ja z nim wtedy rozmawiałem , 

i musiałem mu powiedzieć , że ona umarła . I on zostawił te torby pod jej drzwiami, 
bo co z nimi teraz zrobić , po co one teraz. Potem zmarła sąsiadka z naprzeciwka, 
też samotnie mieszkająca . A potem samotny, starszy wiekiem sąsiad . Wszystkie 
te mieszkania odremontowano, powynoszono z nich te stare meble, te wykładzi

ny z odciśniętymi śladami po taborecie, te stare kuchenki, na których stały sta
re czajniki , te wysłużone łóżka . I wprowadzili się młodzi ludzie, młode kobiety, 

które pozachodziły w ciążę , pojawiły się dzieci. Nie wiem, trudno myśleć o tym 
bez czułości. To chyba jakaś taka najbardziej oczywista czułość . No i jeśli miał
bym komuś dedykować ten tekst, to im wszystkim. Wszyscy ci bohaterowie 
są mi rzeczywiście bardzo bliscy i ogromnie ich lubię , ale nie potrafię wytłu
maczyć za co i dlaczego. 

Artur Pałyga, Dialog nr 2 2010 

ARTUR PAŁYGA 

• Urodzony w 1971 r Mieszka w Bielsku-Białą gdzie pracu1e w Teatrze Polskim. 
W 1989 r. został dziennikarzem. Dorabiał. jako pomocnik zbro1arza. sprzątacz 
wagonów oraz instruktor gry na gitarze. Przez kilka lat był aktorem w grupie 
teatralnej Heliotrop. Pisał. redagowal i rozrzucał w miescie zin kulturalny 
.. Lunapark". Zdobywa1ąc nagrody za reportaże wyuczy! się zawodu nauczycie
la muzyki. a następnie skończył polonistykę na UJ. W 2005 r. napisał musical 
dla klubu osiedlowego pt. .. Guma balonowa". Następnie wygrał konkurs na sztu
kę o Bielsku-Białej. którą w 2006 r. zadebiutował na teatralne1 scenie w bielskim 
Teatrze Polskim. Jego sztuki dwukrotnie zdobyty Grand Prix festiwalu Raport 
w Gdyni („Żyd" w reż. Roberta Talarczyka w 2008. „Wszystkie rodza1e sm1erci. 
w reż. Pawła Passiniego w 2009). „Ostatni taki 01ciec w reż. Łukasza Witt 
-Michałowskiego zwyciężył w Konkursie na Wystawienie Polskie) Sztuki Współ
czesnet (2009 r.). Jego teksty reżyserowali tez Piotr RataJCZak. Joanna Lewicka. 
Paweł lysak. Jan Klata. Piotr Cieplak. 
W ostatnich latach regularnie prowadził zajęcia literackie dla osób niepełnospraw
nych w stowarzyszeniu Teatr Grodzki. Pisuie felietony do pisma .Przyiaciel Pies . 
Wydał książkę z reportażami z Białorusi pt. .. Kołchoz imienia Adama Mickiewi
cza „. a reportaż o sex-czatach z .Dużego Formatu „ Mariusz Szczygieł umiescit 
w antologii reportażu polskiego. W bielskim Teatrze Polskim prowadzi szkółkę 
dramatopisarską. zaięcia z dramaturgii oraz Teatr Tekstu. 
Jego sztuki tłumaczono na niemiecki. angielski. francuski. rumuński. ukraiński. 
węgierski. kataloński. 





ZABRZAŃSKA LITANIA DO PRZEDMIOTÓW 
AUTOR: ARTUR PAŁYGA 

• CHÓR 
Sprzęty domowe i kuchenne żegnają się z Wiktorią Dworniczek. 

KALENDARZ 
Imieniny Eufemii, Klaudii, Kiry. 
Aby zrozumieć ludzi, trzeba starać się usłyszeć to, czego nigdy nie mówią 
i być może nigdy nie powiedzieliby. Autor nieznany. 
Rosołem nazywamy zupę wygotowaną z mięsa wołowego, cielęciny, kury. 
Podając rosół , gotowane mięso przeznaczamy na drugą potrawę. Kilogram 
mięsa wystarczy na pięć lub sześć osób. Smacznego! 

STARY, POŻÓŁKŁY CZAJNIK W WYBLAKŁE KWIATY 
Milczy wymownie. 

KAWAŁECZEK STAREJ POŻÓKŁEJ GAZETY WEPCHANY POD KOŚLAWĄ NÓŻKĘ 
NIEDOMYKAJĄCEGO SIĘ KREDENSU 
Kupię kilim. Dom Komisowy. Wiślna 8. 
Pomocnik fryzjerski, dobra siła, na 40 proc„ posada zaraz do objęcia . 

Garderobę bieliznę kupuję w każdym stanie. Płacę dobrze. Dietla 9, m. 17, 
oficyna. 
A JEDNAKŻE NAJLEPSZE, pożywne i tanie są: budynie, kisiele, zupy, sosy 
wytwórni środ . spożyw. 

PRZEWODNIK CHÓRU 
W centralnym miejscu stojąca wazo na zupę , wyciągana dwa razy w roku, 
od lat nieużywana. 

CHÓR 
Módl się za nami! 

PRZEWODNIK CHÓRU 
Wianuszkiem ją otaczające starannie myte szklanki w masywnych, metalowych 
podstawkach źle imitujących srebro. 

CHÓR 
Módlcie się za nami! 

PRZEWODNIK CHÓRU 
Obrazku święty z kolędy z ojcem Pio o kwitnących dłoniach! 

CHÓR 
Módl się za nami! 

PRZEWODNIK CHÓRU 
Waszbrecie szary, starty z wieńczącą cię literą S w koronie! 

CHÓR 
Módl się za nami! 

PRZEWODNIK CHÓRU 
Żelazko , funkiel nówka, nie śmigane , pól wieku czekające bezczynnie 
na rozpakowanie, bo dawali po dwa. A teraz już nigdy. 

CHÓR 
Módl się za nami! 

PRZEWODNIK CHÓRU 
Syfonie czerwienią lśniący, z nabojów rozbrojony! 

CHÓR 
Módl się za nami! 

PRZEWODNIK CHÓRU 
Stara, szara, wago popękana! 

CHÓR 
Módl się za nami! 

PRZEWODNIK CHÓRU 
Termometrze pokojowy, z drewna, z łańcuszkiem złotym , nieruchawą rtęcią 

i okrągłą szybką, pod nią Ciechocinek! 

CHÓR 
Módl się za nami! 



PRZEWODNIK CHÓRU 
Chusto ręcznie robiona, przetarta w jednym miejscu, miękka i uczynna! 

CHÓR 
Módl się za nami! 

PRZEWODNIK CHÓRU 
Jasieczku miły w pokrowiec wełniany, dziergany, ubrany. Przez pokrowiec 
prześwitujący tajemniczy, zielonkawy wzór. 

CHÓR 
Módl się za nami! 

PRZEWODNIK CHÓRU 
Sekretne pudełko z widokówek w kształcie szkatułeczki! 

CHÓR 
Módl się za nami! 

PRZEWODNIK CHÓRU 
Powagi pełen telefonie czarny z cyferblatem i z karteczką , na której starannie 
flamastrem wypisany numer. 

CHÓR 
Módl się za nami! 

PRZEWODNIK CHÓRU 
Na ścianach trzy duże obrazy. 
Pierwszy ze smutnym Jezusem w białej szacie z prześwitującym przez nią 
brązowym , oplecionym cierniowym wiankiem sercem. 
Drugi z Matką Bożą, w tej samej kolorystyce, z sercem prześwitującym 
przez zieloną szatę, Matka poważna i skupiona. 
Trzeci z Chrystusem - chłopcem ślicznym owieczki pasącym . 

CHÓR 
Módlcie się za nami! 

MAKATKA NAŚCIENNA , HAFTOWANA 
Gdzie zgoda, tam Bóg! 

CHÓR 
Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 

CHÓR ZABRZAN 

do do 
za za 

brz brz 
do za do za 
brze brze 
brz brz 

dob dob dob 
zab zab zab 

brz brz 
dobrzmi zabrzmi brzmi 

brz brz 
DOBRZE 
ZABRZE 
BRZMI 
brz brz 

ZAGRZMI 
ZABRZMI 

Zabrzmienie 
Zabrzan chór zabrzmiał . 

Dobrze Zabrze brzmi. Dobrze Zabrze brzmi. 
Dobrze Zabrze. 

Niechże Zabrze wybrzmi! 

Chór Zabrzan złożony z uczestników akcji 
,,Twoich Przeżyć Teatr Nowy· 
zabrzmiał 25 marca 2012 roku. 









RELIGIA 

• Religia prymitywna ma biologiczne początki i swój naturalny rozwój ewo
lucyjny, niezależny od związków moralnych i wszelkich wpływów duchowych. 
Wyższe zwierzęta przeżywają strach, ale nie mają złudzeń, więc nie mają religii. 
Człowiek tworzy swą prymitywną religię ze swych strachów i przy pomocy swo
ich złudzeń. 
W ewolucji gatunku ludzkiego, czczenie pojawia się w swych prymitywnych 
przejawach długo wcześniej, nim umysł człowieczy potrafi sformułować bardziej 
złożone idee życ ia doczesnego i życia po tym życiu, takie, które mogą zasługiwać 
na miano religii. Wczesna religia miała całkowicie intelektualną naturę i w pełni 
bazowała na powiązanych ze sobą przypadkach. Obiekty kultu były wyłącz

nie symboliczne a stanowiły je rzeczy natury, te, które byty pod ręką albo te, 
które wzbudzały niepokój w życiu codziennym prostych, prymitywnych ludzi. 
Kiedy religia raz się rozwinęła powyżej kultu natury, nabrała korzeni duchowe
go pochodzenia, zawsze jednak była uwarunkowana środowiskiem społecznym . 

Gdy się rozwinął kult natury, ludzkie idee wyobrażały podział pracy w świecie 
nadludzkim; istniały tam duchy natury - jezior, drzew, wodospadów, deszczu 
i setek innych zwykłych , ziemskich zjawisk. 
W takim czy innym czasie śmiertelnik czcił wszystko, co istniało na powierzchni 
Ziemi, z sobą włącznie . Czcił prawie wszystko, co można było sobie wyobrazić 
na niebie i pod ziemią. Człowiek prymitywny bał się wszelkich przejawów mocy, 
czcił każde zjawisko naturalne, którego nie mógł zrozumieć . Obserwacje potężnych 
sił przyrody, takich jak burze, powodzie, trzęsienia ziemi, osuwiska, wulkany, 
ogień, gorąco i zimno, wywierały wielkie wrażenie na rozwijającym się umy
śle ludzkim. Zdarzające się w życiu n iewytłumaczalne rzeczy nadal są nazywane 
„dopustem Boskim" albo „niedocieczonymi drogami Opatrzności ". 

Wg Księgi Urantii 
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