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Kompozycje Jana Duszyńskiego do spektaklu Nitikońaona historia 

wykonuje zespół "Transemble~ oraz 
muzycy Orkiestry Symfonlanej Fllhannonll Narodowej 

pod batut1t Jakuba Chrenowlaa. 



TO 

Zebym wreszcie mógł powiedzieć, co siedzi we mnie. 
Wykrzyknąć: ludzie, okłamywałem was 
Mówiąc, że tego we mnie nie ma, 
Kiedy TO jest tam ciągle, we dnie i w nocy. 
Chociaż właśnie dzięki temu 
Umiałem opisywać wasze łatwopalne miasta, 
Wasze krótkie miłości i zabawy rozpadające się w próchno, 
Kolczyki, lustra, zsuwające się ramiączko, 
Sceny w sypialniach i na pobojowiskach. 

Pisanie było dla mnie ochronną strategią 
Zacierania śladów. Bo nie może podobać się ludziom 
Ten, kto sięga po zabronione. 

Przywołuję na pomoc rzeki, w których pływałem, jeziora 
Z kładką między sitowiem, dolinę, 
W której echu pieśni wtórzy wieuorne światło, 
I wyznaję, że moje ekstatyczne pochwały istnienia 
Mogły być tylko ćwiczeniami wysokiego stylu, 
A pod spodem było TO, czego nie podejmujE; się nazwać. 

TO jest podobne do myśli bezdomnego, 
kiedy idzie po mroźnym, obcym mieście. 

I podobne do chwili, kiedy osauony Zyd 
widzi zbliżające się c iężkie kaski niemieckich żandarmów. 

TO jest jak kiedy syn króla wybiera się na miasto 
i widzi świat prawdziwy: nędzę, chorobę, starzenie się i śmierć. 

TO może też być porównane do nieruchomej twarzy kogoś, 
kto pojął, że został opuszczony na zawsze. 

Albo do słów lekarza o nie dającym się odwrócić wyroku. 

Ponieważ TO oznacza natknięcie się na kamienny mur, 
i zrozumienie, że ten mur nie u stąpi żadnym naszym błaganiom. 
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„Kiedy wprowadzałem się do kamienicy, w której mieszkam do dziś, 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 przywiózł 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 wykładziny z odciśniętymi śladami po taborecie, te stare kuchenki, na których 

stały stare 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 
miałbym komuś dedykować ten tekst, to im wszystkim. Wszyscy ci bohaterowie 

są mi(. .. ) bardzo bliscy i ogromnie ich lubię, ale nie potrafię wytłumaczyć 
za co i dlaczego:' 

ARTUR PAŁYGA 

Artur Pałyga w: Miesięcznik Dialog nr 2 (639) 2010 rok, wyd.: BlbliotKa Narodowa, 
Zaldld Wydawnlay Czasopism Patronamlch. 

Urodzony w 1971 r. w Hrubieszowie. Mieszka pod górami, w Bielsku-Białej, gdzie pracuje w Teatrze 

Polskim. W 1989 r. zamiast iść na studia, zestal dziennikarzem nowej, wolnej prasy. Dorabiał, 

jako pomocnik zbrojarza, sprzątacz wagonów oraz instruktor gry na gitarze. Założył zespół 

punkowy, w którym grai, krzyczał i wymyślał piosenki. Przez kilka lat był aktorem w grupie 

teatralnej Heliotrop. 

Zdobywając nagrody za reportaże, wyuczył się zawodu nauczyciela muzyki, a następnie skończył 

zaocznie polonistykę na UJ i nie skończył studiów doktoranckich, nie pisząc pracy o polskim 

reportażu literackim, ponieważ intensywnie zajął się pisaniem dla teatru. 

Następnie wygrał konkurs na sztukę o Bielsku-Białej, którą w 2006 r. zadebiutował na teatralnej 

scenie w bielskim Teatrze Polskim. Jego sztuki dwukrotnie zdobyly grand prix festiwalu Raport 

w Gdyni (tyd w reż. Roberta Talarczyka w 2008, Wszystkie rodzaje śmierci w reż. Pawia Passin iego 

w 2009). Ostatni taki ojciec w reż. Łukasza Witt-Michałows k iego zwyciężył w Konkursie 

na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej (2009 r.) . Jego teksty reżyserowali też: Piotr Ratajczak, 

Joanna Lewicka, Paweł Łysak, Jan Klata. 

W ostatnich latach regularnie prowadził zajęcia literackie dla osób niepełnosprawnych 

w stowarzyszeniu Teatr Grodzki. Pisuje felietony do pisma Przyjaciel Pies. Wydal książkę 

z reportażami z Białorusi pt. Kołchoz imienia Adama Mickiewicza, a reportaż o sex-czatach 

z Dużego Formatu Mariusz Szczygieł umieścił w antologii reportażu polskiego. 

W bielskim Teatrze Polskim prowadzi szkółkę dramatopisarską oraz Tea tr Tekstu. 

Jego sztuki tłumaczono na niemiecki, angielski, rumuński, węgierski, kataloński. 

,.(„.) wychodząc od śmierci i od stosunku ludzkości do śmierci, odnaleźć człowieka, 

uchwycić jego reakcję na owo przejście, które nie toleruje żadnej próby oszukania go. 

(.„) piętno śmierci odbija się w naszym pojmowaniu życia (.„) wszystko się tutaj 

ze sobą wiąże" 

Michel Vovelle, ~ierl w cywilizacji zachodu. 
Od roku 1 JOO po inp6łuesnośl, Gdańsk 2008. 





CHÓR 
Oddycha. 

PRZEWODNIK CHÓRU 
Zegar nie tyka. 

CHÓR 
Oddycha. 

PRZEWODNIK CHÓRU 
Słychać tylko oddech, 
ciągłą wymianę między krwią, 

a światem. 

CHÓR 
Oddycha. 

PRZEWODNIK CHÓRU 
I nagle westchnienie. 

CHÓR 
Ulgi, czy boleści? 

PRZEWODNIK CHÓRU 
Po siedemdziesięciu latach 
to trudno odróżnić. 

CHÓR 
Oddychać siedemdziesiąt lat!!! 
To wiele stuleci dla psa! 

PRZEWODNIK CHÓRU 
Dlatego go nie ma. 

PRZEWODNIK CHÓRU 
A jednak siedemsetletni, 
siedemtysiącletni człowiek 

budzi się wciąż o tej porze, 
o której budził go ten pies. 

CHÓR 
Który zmarł trzysta lat temu, 
trzy tysiące lat temu. 

PRZEWODNIK CHÓRU 
Człowiek myje twarz. 
Goli się. 
Ze schowka na chleb 
wyjmuje kanapki. 

CHÓR 
Zrobione sto lat temu. 

PRZEWODNIK CHÓRU 
Wsypuje do tysiącletniej szklanki 
dwie łyżeczki kawy i czeka na wodę. 
Siedzi na taborecie. 

CHÓR 
Skleconym przed naszą erą z drzewa 
ściętego w już nieistniejącym świecie. 

PRZEWODNIK CHÓRU 
Patrzy w okno. 

CHÓR 
Oddycha. 

Obroża tylko została na haku, PRZEWODNIK CHÓRU 
w którą pająk wpisał sieć i skonał. Zegar nie tyka. 

CHÓR 
Dla pająka obroża była rzeczą 
trwałą i niezmienną. 
W tym miejscu od około trzech 
tysięcy lat. 

CHÓR 
Oddycha. 

Artur hłyga, Nleskońuona historia 



MIASTO 
STOŁECZNE 
WARSZAWA 

Patroni medialni 

::: r..n~n " I W ... .......... ~~ rszawa 

- · ~es 

Partnerzy 

e Bilet.p1 
Twól ......._ a:mul 

www.powszechny.art.pl 




