


1ideusz Różewicz „ Bsz" 

na/Wllkszym wYdamnlem 
w tJclu człoWleka 
st narodziny I lfdero 
Boga 

ojca (łcZB nasz 
CZBflll 
Jak rJy o/ciec 
noce 

bsz znaku bsz lladu 
bszsłon 

CZBfllll l1flle opulc/ł 
CZBITll /a opulcllsm 
Ciebie 

i.ycll biz boga /est moi/IWB 
lycle bez boga Jest nlemoi/lws 

pTZBcls1 Jako dzJscko kamilsm s/1 
Tobe 
/adlflm ciało 
p/lemkr8w 

""" opulcl181 mlB 
kiedy pr6bowalflm otworzyt 
11rdona 
ob/f6 iyclB 

ltJkkomjMny 
rozwarlflm rardona 
I wYPUlc/18m ClsbltJ 

a trKJ1a UCltJklsl 
nie mot1llC słuchat 
moJeoo §rdechu 

Ty s/1 n/1 lnie/esz 

a mo18 pokaralsl tmls 
mal8ao cls1m100 za up6r 
za pychf 
za to 
1B pr6bowalflm stworzyt 
noweoo człowtska 
notWJVlYk 

opulcll81 rmls biz SZIJITll 
skrzydeł bez blyskawtc 
Jak polna myszka 
Jak woda co wsiąkła w piach 
za/ftY roztaranlony 
nie zauwaJ:yłtm two/1/ uc/1C1kl 
two/BJ nlsobecnolol 
w nrJ/m J:yclu 

i.yc/s bez boga /sst nrJlllWS 
J:ycltJ bsz boga Jsst nlsmo1/IWB 

~nemp~ław Wojcir5>tk · 

Jltogenki o tuier?e 
i po5tuie,ceniu 

Reżyseria i opracowanie muzyczne PIOTR WALIGÓRSKI 
Scenografia WOJCIECH STEFANIAK 

Asystent reżysera ALEKSANDER FIAŁEK 

Obsada: 

żona - KINGA PIĄlY 
prostytutka - ZOFIA ZOŃ 
ksiądz - PIOTR HUDZIAK 

mąż - ALEKSANDER FIAŁEK 

inspicjent, sufler MAŁGORZATA GUTWIŃSKA 

Prapremiera 26 pafdziernika 2012 roku 
Scena Underground 

SPEKTAKL lYLKO DLA DOROSŁYCH 



Przemysław Wojcieszek- ur. 1974, reżyser filmowy i teatralny, 
scenarzysta, dramatopisarz. Studiował dziennikarstwo i polo
nistykę we Wrocławiu i w Krakowie. Autor sztuk "Zabij ich 
wszystkich·, "Made in Poland", "Cokolwiek się zdarzy, kocham 
clę", ·osobisty Jezus·, "Jestem Zmartwychwstaniem·. "Zaśnij 
teraz w ogniu", "Miłość ci wszystko wybaczy", "Królowe Brytanii". 
Laureat Złotych Lwów na XXIX Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni za film "W dół kolorowym wzgórzem· i Pasz~ 
portu Polityki za film "Doskonałe popołudnie" . W roku 2005 
otrzymał Laur Konrada, główną nagrodę Festiwalu Sztuki 
Reżyserskiej "Interpretacje" w Katowicach za reżyserię sztuki 
"Made in Poland" (Teatr im. Modrzejewskiej w Legnicy). „Piosenki 
o wierze i poświęceniu" miały swoją prapremierę 2 grudnia 
2011 w The Rag Factory w Londynie. 

„W Piosenkach.„ śmierć dziecka jest punktem orientacyjnym dla oper 
wieści o czym innym, czyli o związku między religią a seksualnością. 
Związku bardzo silnym. W teatne interesuje mnie stojący przede mną 
człowiek, a nie ideologia. Interesowała mnie postać księdza. Teologia 
protestancka jest moją obsesją, bardzo mnie wciąga, a z katolicyzmem 
mam problem. Może dlatego, że jest mój własny. Mam problem z tym, że 
katolicy nie czytają Pisma Świętego, żaden znany mi katolik nie czytał 
nigdy Pisma Świętego, ponieważ całą robotę teologiczną wykonuje 
za nich ksiądz. To dramat (.„). 
Ksiądz Mariusz nie zna życia. Nie uczestniczy w nim. nie zmaga się z nim 
w związku z bliskimi mu ludźmi, jest zupełnie nieprzygotowany na sytU
ru;ję, gdy bohaterka mówi ·sprawdzam'. Nie chodzi nawet o to, że mu nie 
wolno, ale nie wie jak. Bo niby gdzie miał się nauczyć rozmów z ko
bietami? W kółku oazowym?( ... ). 
Myślę, że trudno jest osiągnąć dojrzałość pod kloszem tej instytucji. 
Zależało mi na zarysowaniu samotności i zazdrości chłopaka, który stoi 
przed szybą cukierni i wie, że nie dostanie ciastka. Że prawdziwe ludzkie 
relacje są poza nim( ... ) . 
Uważam, że traumy narodowe są niazbędne, każdy ma swoje. Wzmac
niają państwo, jednoczą naród, motywują społeczeństwo do jeszcze 
wydajniejszego wysiłku. Ich symbolika musi być jednak świecka. 
Inaczej niszczą państwo i deprawują naród.( ... ) 
Wolałbym dyskutować o teologii, a nie o kościele, ale teologią nikt 
sit w Polsce nie interesuje. Bardzo mnie kręci rozmowa o tym, czym 
czym jest religia w świecie, który jej nie potrzebuje, bo sprowadza Ją do 
polisy na życie wieczne, ceremonii i zabobonu. Pozostając cały czas 
ateistą, próbuję myśleć o sobie w szerszym kontekście, jako o kimś, kto 
się na chwilę pojawił, żyje wśród podobnych sobie i za chwilę umrze. Czy 
ponoszę konsekwencje wszystkich swoich działań? Czy zło, które wy
rządzam , wróci do mnie? Czy mogę się spodziewać satysfakcji z tego, ie 
jestem dobry dla ludzi, których w gruncie rzeczy nie cierpię? Jak icłl 
pokochać? C?J dobrze przeżyję swoje życie, rezygnując z miłości? Na te 
I Inne pytania chrześcijaństwo może dać fajne, zaskakujące odpowiedzi, 
akceptowalne dla ateisty ( ... )." 

Z Przemysławem Wojcieszldem rozmawiała Justyna Jaworska, Dialog nr 61201 O, s. 42-46 



Piotr Wallg6rskl - retyser 
Urodził się w 1974 roku w Krakowie. Studiował historię na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, filozofię na Papieskiej 
Akademii Teologicznej oraz reżyserię w krakowskiej PWST. 
Jest stypendystą DAMU (Praskiej Szkoły Teatralnej). 
Był asystentem Krystiana Lupy ("Sztuka" Y. Rezy, Teatr Stary 
w Krakowie, 1997) i Remigiusza Brzyka ("Rzeżnia" 
Sławomira Mrożka, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Kra
kowie, 1999). Podczas studiów filozoficznych założył nie
zależny teatr i grupę teatralną ArcM. Na teatralny debiut 
wybrał "Komedianta• T. Bernharda, którego w 2002 roku 
przedstawił w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Ka
liszu, co było drugą inscenizacją tego dramatu o rodzinnej 
trupie teatralnej w Polsce. Jego kolejny spektakl, zreali
zowany w gdańskim Teatrze Wybrzeże, to "Padnij! " (2004) -
oparty na tekście Pawła Demirskiego i Andrzeja 
Mańkowskiego. W 2005 roku Piotr Waligórski związał się 
z krakowskim teatrem Łażnia Nowa, gdzie. wyreżyserował 
"Cukier w normie" Sławomira Shuty. W Łażni Nowej powstały 
jego następne spektakle: 'Lis Filozof Sławomira Mrożka 
(2005), • From Poland with Love· Pawła Demirskiego (2006) 
oraz "Edukator. Odsłona pierwsza Conrada' (2008). 
W Zielonej Górze w 2008 roku w Teatrze im. Leona 
Kruczkowskiego Piotr Waligórski zrealizował kolejną w swo
jej karierze adaptację tekstu Pawła Demirskiego -
'Nieprzytomnie". 

Śmlart - nieodwracalne zatrzymanie wszelkich funkcji życiowych 
organizmu oraz przemiany materii w jego komórkach. Wyróżnia się 
śmierć fizjologiczną (spowodowaną wygasaniem czynności 
narządów w wyniku starzenia), śmierć biologiczną (wygaśnięcie 
czynności mózgu) i śmierć kJinlczną (czasowe zahamowanie nie
których czynności fizjologicznych, np. pracy serca, podczas gdy 
tkanki są żywe i mózg wykazuje aktywność elektryczną) . 

Jak cz,sto mfilisz o śn1erci? Czy jako dziecko z lękiem r1J1-
ślałeś o śrrierci swoich rodziców? Czy śrrierć boli? Kto bardziej 
cierpi - ten, który umera, czy ten, który odchodzi? Czy boisz się 
§rrierci? IJacZBgo muszę umrzeć? Czy moja werć jest moja? Kiedy 
ITrjŚ/isz o śrrierci, to mówisz „ urriera się" czy „ja urnru" 'l Jak sobie 
wyobrażasz swoją śrrierć? Czy mogę odebrać sobie życie? Czy 
śrrierć jest sprawiedliwa.? Co będzie, kiedy mnie nie będzie? Czy 
oswajasz Jęk przed śmiercią, patrząc na urrieranie innych ludzi? Czy 
śrrierć to koniec? Czy pytając o śrrierć nie popadam w banał? 
IJacZBgo śrrierć jest zła'? IJaczego niektórzy nie potrafią umerać'J 
Czy można nauczyć się Wierci i być na nią gotowym? CzyZJJsłuŻ'jłem 
na śmerć? Czy śnierć jest nauką życia? Czy umieranie odbiera 
człowiekowi godnośt? IJaczego śrrierćjest niemodna? Czy wobec 
śnierci fTr/Ś/ISZ o Bogu? Czy śnierć ma swój ZJJpach7 Czy śmieró jest 
bez sensu? Czy śmerć to samobójstwo organizfTiJ? Na co „ lepiej" 
u11r1eć? Czy śrrłerć jest najprawdziWSZJJ z tego, co robim/l Czy 
śnierć infTYCh to ulga dla Miie? Czy śmerć może być śnieszna albo 
głupia? Czy „ opłaca się" żyć, skoro kie~ umrzesz? Czy śrrłerć jest 
kaf'ł? Czy mówisz do siebie „ kie~" umrę, ale jeszcze mnie to nie 
dotyczy? Czy fizjologia unierania jest nieestetyczna? Co to zna·czy 
„piękna śnierć'"l Czy właśnie teraz umierasz? Czy czekasz na 
§nierć? Czy śnierć przychodzi? I co to znaczy? Jak W'l(Jląda śmeró? 
Co będę czuł i widział w momencie swojej śmierci? 11aczego w przy
rodzie tylko człowiek jest ~wiadomt swojej śnie rei? 

Piotr Waligórski 



ŻONA 
Twój syn nie żyje. Nie ma go. Nic po nim nie zostało. Trochę po
piołu po spaleniu ciała. Nie ma znikfłd odpowiedzi. Nie słychać 
znikąd głosu. Nic, nic, nic, nic, nic. Rozumiesz? Kiedy to wresz
cie zrozumiesz? Kiedy zmarł, szłam w szpitalu z wózkiem, na któ
rym położono jego ciało. Drobne ciało siedmioletniego dziecka 
przykryte białym prześcieradłem. Jechałam z nim windą, naj
pierw jedną, potem drugą windą towarową, szłam za nim kory
tammi, które nie miały końca. Czekałam, aż on wyjdzie nam na 
spotkanie. Prowadząc ze sobą uczniów. Modliłam się o to całą 
drogę. Wejdzie do windy towarowej na trzecim piętrze, skrqci 
w cuchnącypastą korytarz, wejdzie w ostatniej chwili do otwar
tej sali prosektorium i powie- on nie umarł, ale ~pi. Ujmie go za 
rękę i zawoła-wstań, dziecko! Wierzę, że szedł za nami. Wsiadł do 
Innej windy, skręcił w lewo zamiast w prawo, poszedł równo
ległymkorytarzem, nasze drogi nie mogły się przeciąć. Wierzę, że 
przetną slv którsgo~ dnia. W tym życiu. Jedynym, jakie znam. 
Stocz~się na dno, Jeżeli przestanę wierzyć. 

KSIĄDZ 

Cierpienie dzjecka wydaje się niepojęte, ale w bożym planie 
zbawienia to, co niepojęte i straszne, raz przezwyciężone, staje 
się niewyczerpanym źródłem siły i wewnętrznego spokoju. Ból 
matki bezradnej wobec cierpienia dziecka jest centralnym 
tematem Ewangelii ... Twoja modlitwa musi mieć sens i cel. Matka 
Chrystusa doświadczyła tego samego bólu. Tytko ona zrozumie. 
Radosna nowina Zmartwychwstania daje nam, wierzącym, pe
wno~, że w dniu sądu odnajdziemy w naszych ramionach naj
bliższych, których przedwcześnie pożegnaliśmy w doczssnym 
życiu. Zmutwychwstaniemy. To pewne. Jeśli Jezus nie zmart
wychwstał, to płonna jest nasza wiara, a my żyjemy dalej w swoich 
grzechach. Nasze życie nie ma punktu oparcia i ZBwafa się. 
Wszystko popada w bezsens. W.Szystko, co boskie, jest kłam
stwem. Wszelka nadzieja jest mrzonką. Musisz być silna. Ja 
jestfłm. Musisz wierzyć. Idziesz drogą Ukrzyżowanego. Przygięta 
do ziemi. Pośród tęgich razów. Jeśli nie upadniesz na dobre, 
zwyciężysz. 



Modlitwa nie ma nic wspólnego z religią! To mt1dytacja. Me
dytuję, uprawiając miłość. Seks jest moją bramą do boskości. 
Tylko podczas orgazmu odczuwam swoje istnienie. V&zw,Jlam 
swoje jestestwo w totalnym, pochłaniającym doznaniu. W przer
wach między kolejnymi klientami dużo czytam. Znam odpowiedz/ 
na wszystkie twoje pytania. 86(} nie istnieje! To tylko projekcja 
ludzkiego urrr15łu. Cza.s, abyś~ pożegnali się z Bogiem na 
zawsze. Bo co takiego robimy, modląc się do Boga 'I Najpierw 
stwa12a~ w naszej wyobraźni jego wizerunek, a potem się do 
niego zwraca~? To szalel1stwol To nie jest kwestia wiary czy 
niewiary- nie ma w co wierzyć! Co innego modlić się do człowieka. 
Który był, który jest, łączyć się z jego niezniszczalną eneroią. 
Miłość musi być obecna właśnie teraz, w tef chwlll, bo następnej 
mot8 już nie być. Miło§ć to wszystko, co maf'f&'. 

MĄŻ 

Nie potrzebuję religii. Nie muszę w nic wierzyć, źeby rano wstać, 
ogolić się, zjeść śniadanie, wynieść śmieci. Kiedy tak leżysz 
z PismBm Swiętym ... i widzę przez rozchyloną koszulę nocną 
twoje sutki, to zaczynam wierzyć, źe wszystko ma sens. Po
braliśfTrj się po roku i nie była to zła decyzja. Mieliśmy cudowne 
dziecko ... cudowne. Tak jakby dwie rzeki spotka.ły si, i dały 
początek trzeciej. Cudownej rzece życia. A potem każde z nas 
popłynęło gdzie indziej. Gdyby Bóg istnia ł, nie pozwoliłby na 
cierpienie dzieci. Umarł o cztema·stef trzydzieści osiem. Do 
ostatniej chwili nie odzyskał przytomności. Zdejmuję znad łóżka 
aniołki. lJJraz spalę je w kominku. Okazały się mało opiekul1cze, 
wJqc wracają do swojego Stwórcy. Jezusek znad drzwi teź 
znika. 
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