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Pragniemy złożyć szczególne podziękowania pani Agnieszce 

Mikulskiej z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka za możliwość 

skorzystania z fragmentów raportu „Rasizm w Polsce" z 201 O r., 

które zostały użyte do realizacji spektaklu oraz za pomoc 

merytoryczną przy redagowaniu materiałów edukacyjnych, 

Fundacji Nigdy Więcej za możliwość czerpania informacji 

niezbędnych do realizacji spektaklu z opracowanej przez 

nich „Brunatnej Księgi" oraz wszystkim osobom, które 

podczas wywiadów zgodziły się podzielić z nami swoimi 

historiami. 

„Obsesja" to spektakl o dyskryminacji. Tytuł nawiązuje do historii 

marokańskiego artysty, który podczas stypendialnego pobytu 

w Polsce został brutalnie pobity: „Po tym zdarzeniu (. .. ) wciąż 

rozglądam się nerwowo, myślę o tym, że za chwilę ktoś może 

mnie zaatakować. To już jest obsesja:' 

Do stworzenia spektaklu zainspirował nas udział w jednej 

z warszawskich wielokulturowych imprez, podczas której 

zaatakowano scenę afrykańską. Była z nami wówczas 

z dwojgiem swoich małych dzieci nasza koleżanka, która jest 

Afro-Brazylijką. Do dziś mamy w oczach jej strach o dzieci. 

Tak pierwotnego przerażenia nikt z nas nigdy wcześniej nie 

widział na żywo. Postanowiliśmy zrobić ten spektakl, mając 

poczucie, że nikt w środku jednego z Europejskich miast nie 

powinien dzisiaj doświadczać takiego strachu. 

Bohaterka tej historii przeniosła się po tym do Brazylii. Odmówiła 

opisan ia nam swoich przeżyć na użytek spektaklu, powiedziała 

tylko, że cały jej wieloletni pobyt w Polsce był pod tym względem 

koszmarem i że nie chce do tego nigdy więcej wracać. 

W spektaklu zebraliśmy autentyczne historie - świadectwa 

osób, które doświadczyły agresji na tle rasowym. Z osobistej 

perspektywy tych świadectw chcieliśmy pokazać co czuje 

człowiek atakowany z powodu koloru skóry - za coś, na co nie 

ma żadnego wpływu. 

Z brutalnymi tekstami w spektaklu kontrastuje piękno odległych 

tradycji kulturowych, obecne w jego warstwie muzycznej 

i choreograficznej. Aktorzy Teatru Remus śpiewają tradycyjne 

wielogłosowe pieśni z Maroka, Ugandy, Korsyki, Włoch, 

Brazylii i krajów bałkańskich. Słowa są dla polskiego odbiorcy 

niezrozumiałe, jednak nie one są najważniejszym środkiem 

wyrazu tych pieśni, więc ich uniwersalny przekaz emocjonalny 

jest dla nas całkowicie czytelny. 

Tak samo czytelna i uniwersalna jest twórczość artystów, którzy 

towarzyszą nam w spektaklu: irańskiego flecisty, Mohammada 

Rasouli, japońskiego tancerza butoh, Ruiego lshihary oraz Hany 

Umedy- aktorki wykonującej tradycyjny japoński taniec Nihon Buyo. 

Perski ney, którego wirtuozem jest Mohammad, to jeden z najstarszych 
instrumentów na świecie. Wymaga zupełnie innej techniki niż ney arabski 
czy egipski. Jego brzmienie potrafi wyczarować nie tylko marzenia 
górskich pasterzy, lecz także mistyczne inspiracje derwiszów i Sufich. 
Wykorzystywany jest do wywoływania ekstatycznego transu w Iranie od 
VIII wieku, w Turcji znany jest od czasów poety Rumiego (XIII w.). 

Butoh to taniec stworzony w latach 50. XX wieku w okresie japońskiej 
awangardy, która przeciwstawia/a się .skostniałej" tradycji w sztuce 
i teatrze, oraz zalewaniu Japonii przez zamerykanizowaną kulturę 

masową. Często nazywany .tańcem ciemności~ co oznacza taniec, 
którzy rzuca światło na ciemność, Butoh jest poszukiwaniem 
indywidualnej drogi, własnego sposobu wyrazu, dążeniem do stanu 
.totalnej obecności"we wszechświecie. 

Nihon Buyo to tradycyjny taniec japoński, zbudowany z całkowicie 
skodyfikowanych form, które rozwinęły się na scenie teatru 
kabuki. Mieszają się w nim elementy symbolizmu z dosłownym 
odzwierciedleniem konkretnych czynności. Cechą charakterystyczną 
Nihon Buyo jest to, że tańczy się go .nisko" przy ziemi, a energia 
tancerza kumulowana jest wewnątrz ciała. Tancerz, zawsze w kimonie, 
nawet zerwanie się do lotu odegra prawie nie odrywając stóp od desek 
sceny. Może w pojedynkę przedstawić całą historię, która rozegra się 
przed oczami widza. Sam zatańczy rolę jednej, dwu osób, odegra ich 
rozmowę, opisze tańcem góry w oddali, stanie się wiatrem. 
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Pobicia, wyzwiska, niewybredne zaczepki - borykają się 

z nimi osoby wyróżniające się kolorem skóry, strojem, 

wyglądem wskazującym na niepolskie pochodzenie. 

Podobną historię do tej Malika może przytoczyć niejeden 

cudzoziemiec mieszkający w Polsce. Opowieściom towarzyszą 
skargi na poczucie bezradności, brak pomysłu, co robić 

w sytuacji, gdy ktoś staje się obiektem rasistowskiej agresji. 

Helsińska Fundacja 
Praw Człowieka radzi: 

Jeżeli doświadczyłeś przemocy ze względu na swoje 
pochodzenie narodowe, etniczne, rasowe, religię powinieneś 

zgłosić to na policję lub do prokuratury. 

Jełll byłeł łwladklem takiego zdarzenia, 
nie b•dt oboj"nyl 

Zgłaszając sprawę, zwróć uwagę na rasistowskie podłoże 

danego czynu, np. przytaczając padające w trakcie wydarzenia 

słowa. Prawo polskie w specjalny sposób karze zachowania 
o charakterze rasistowskim. Pamiętaj: sprawca inaczej 

odpowie za pobicie na tle rasistowskim niż za zwykłe pobicie. 

Wiedz, że naruszenie nietykalności cielesnej lub znieważanie 

kogoś z powodu przynależności narodowej, etnicznej, 

rasowej, wyznaniowej to też są przestępstwa, nie wolno więc 

bagatelizować takich incydentów. Niezgłaszanie tego typu 
spraw organom ścigania powoduje, że sprawcy pozostają 

bezkarni i nadal mogą atakować. 

Jeżeli nie czujesz się na siłach, aby samodzielnie kontaktować 

się z organami ścigania, możesz skorzystać z pomocy 

organizacji pozarządowych. 

Organizacje pourqdowe udzlelaj.ce pomocy: 

• Helsińska Fundacja Praw Człowieka (Warszawa) www.hfhr.pl 
·Stowarzyszenie lnterwenc.jl Prawnej (Warszawa) www.lnterwenc.japrawna.pl 
•Ośrodek Migranta Fu Shenfu (Warszawa) www.migrantpl 
• Stowarzyszenie Otwarta Rzeapospolita (Warszawa) www.otwarta.org 
• Stowarzyszenie Nigdy Więcej (Warszawa) www.nlgdywiecej.org 
• Fundatja Ocalenie (Warszawa, Łomża) www.ocalenle.org.pl 
• Nomada - Stowarzyszenie na Rzea Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego 
(Wrocław) www.sukurs.nomada.Info.pl 

Treść ulotki powstała we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. 

Celem projektu .Obcy• zrealizowanego przez Stowarzyszenie Teatralne Remus jest 
budowanie dialogu międzykulturowego i przeciwdziałanie zjawiskom ksenofobii i rasizmu. 
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