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Pomarańczowa Alternatywa, ruch happeningowy; wyłonił 

się z działającego od 1980 we Wrocławiu Ruchu Nowej Kultury, 

którego uczestnicy podczas strajku studenckiego XI 1981 wydawali 

gazetkę „Pomarańczowa Alternatywa". Pierwsze happeningi P.A. 

odbyły się 1986, największy rozgłos zyskała 1987-88 dzięki 

zorganizowanym we Wrocławiu ulicznym akcjom, takim jak: 

Wigilia Wielkiej Rewolucji Październikowej (w przeddzień 

oficjalnych obchodów 50. rocznicy rewolucji), Referendum (1988), 

Święty Mikołaj, Dzień Tajniaka, Dzień Kobiet, Rewolucja 

Krasnali. Choć wyraźnie inspirowana ideami i pomysłami 

zach. kontrkultury, P.A. była zjawiskiem polskim. Happeningi 

odnosiły się do poi. rzeczywistości, a ich tematem były gł. oficjalne 

hasła polit., rytuały obchodów rocznicowych, święta państw. 

i wydarzenia polityczne. Happeningi miały ośmieszyć panujący 

system, wykazać, przez parodię, jego absurdalność, a wreszcie -

sprowokować reakcję władz. Stąd w akcje happeningów było 

zawsze wpisane działanie milicji. Prawie wszystkie akcje P.A. 

kończyły się aresztowaniem uczestników pod zarzutem zakłócania 

porządku publicznego. Działania P.A. dość powszechnie 

spotykały się z sympatią antykomunist. opozycji, gł. dlatego, że 

odczytywano je jako nową formę walki z systemem. Były jednak 

przede wszystkim wyrazem spontanicznej reakcji młodych ludzi na 

nie akceptowaną przez nich rzeczywistość . Wzór działania P.A. 

został przejęty przez młodych robotników ze Stoczni Gdań., którzy 

urządzali happeningi podczas strajku VIII 1988; trafił także za 

granicę; podobne happeningi urządzano np. w Pradze. 

Encyklopedia Gazety Wyborczej, hasła opracowane przez PWN, t. 14, Media Mast 

Poland , Kraków 2006, s. 547-548. -



I Pomamńc'°wa Alternatywa to jedno ' najd,iwniej5'ych 

zjawisk społeczno-kulturalnych w Polsce po roku 1982. 

Zainicjowała działalność Pomarańczowej grupa Wrocławian, 

skupiona wokół Waldemara Fydrycha, lecz niebywały rezonans 

społeczny tej drwiącej inicjatywy przemienił ją szybko w kolejne 

masowe i spontaniczne akcje uliczne. Z setkami uczestników, 

zagarniając coraz nowe miasta. Była to oczywiście reakcja na 

stan wojenny i następujące po nim lata. Dopiero zgęszczona 

atmosfera nienormalności i zastraszenia, czołgów i skotów, 

aresztowań, działalności podziemnej, manifestacji ulicznych (tych 

ściśle politycznych, tych serio), pałowania, gazów łzawiących, 

milicyjnych demonstracji siły - mogła w momencie może 

słabnącej już presji doprowadzić do tak niezwykłej eksplozji: 

masowego wybuchu śmiechu. Śmiechu otwartego, publicznego, 

w którym uczestniczący ludzie ryzykowali pobicie, zatrzymanie, 

przesłuchania, areszt - a przecież śmiali się coraz tłumniej, coraz 

bardziej integrując się w tym śmiechu. Pomarańczowa jest więc 

zjawiskiem o wielu wymiarach: zjawiskiem z zakresu psychologii 

społecznej, ideologii, przemian kulturowych, polityki i obyczaju, 

a także z zakresu widowiska naprawdę dramatycznego, w tym 

i teatru. (Red.) 

Pomarańczowa Alternatywa: .Wigilia Wielkiej Rewolucji Patdziernikowej", "Dialog", 

nr 8/1989. „ 



I Stańczyk , ok. 1480-ok. 1560, nadworny błazen trzech Jag iel I o

n ów, Aleksandra, Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta. O życiu 

jego nie wiadomo prawie nic, nawet daty urodzenia i śmierci 

są niepewne, nie wiadomo też, jak się nazywał; na dworze zwano 

go Stańczykiem albo Stasiem Gąską, ale Gąska znaczyło wówczas 

tyle, co „błazen''. Był ulubieńcem Zygmunta Starego, na którego 

panowanie przypada najlepszy okres błazeńskiego życia Stańczyka 

i jego najlepsze dowcipy dworskie i polityczne, choć nie wiadomo, 

które z nich pochodzą od niego, a które Marcin Bielski, Łukasz 

Górnicki, Mikołaj Rej, Klemens Janicki, Marcin Kromer i inni 

pisarze renesansowi przypisywali Stańczykowi, czyniąc z niego 

człowieka wykształconego, patriotę, znawcę arkanów polityki, 

umiejącego niewinnym z pozoru słówkiem wytknąć monarsze 

popełnionego przez niego błędy. Legenda Stańczyka jako symbolu 

rozumnego sceptyka politycznego i zadumanego nad nieszczęs

nym losem kraju patrioty żywa była w lit. i plastyce XIX i pocz. XX 

w„ począwszy od Jana z Tęczyna (1825) J. U. Niemcewicza, 

pierwszej polskiej powieści hist„ oraz powieści Król zamczyska 

(1842) Seweryna Goszczyńskiego, aż do obrazów Jana Matejki 

i dram atu Wesele (1901) St. Wyspiańskiego. 

Władysław Kopaliński, Slownik mitów i tradycji kultury, PWN, Warszawa 1988, s. 1101. 
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I Fydrych Waldemar Maria, pseud. Major (ur. 1953), inicjator 

Pomarańczowej Alternatywy. Studia: UWr historia (dyplom 1980), 

historia sztuki (dyplom 1987). Kmdt Twierdzy Wrocław w czasie 

strajków studenckich (1981 ), czł. Ruchu Nowej Kultury, red. 

pisma „Pomarańczowa Alternatywa" (1981), prof. zwyczajny poi. 

malarstwa taktycznego (1982), wykonawca ulicznych laserunków 

i graffiti, autor happeningów miejskich: Tuby (1 IV 1985), Pobite 

Gary (1 IV 1987), U-PAŁY (VII 1987), Świętując Dzień Pokoju (1 IX 

1987), rozdawał kwiaty na ul. Świdnickiej, a tydzień później 
reglamentowany papier toaletowy. Kierował ruchem drogowym 

w święto MO, a w Dzień LWP dowodził manewrami Melon 

w Majonezie itd. Kandydował w wyborach do senatu (1989), 

prowadził kampanię prezydencką. Autor opowiadań, wydał 

Manifest Surrealizmu Socjalistycznego (1981) oraz podsumowanie 

wrocławskich happeningów lat 80. pt. Hokus Pokus, czyli 

Pomarańczowa Alternatywa [oraz Żywoty Mężów Pomarańczowych, 
2001 i Krasnoludki i gamonie, 2006 - przyp. red.]. W paryskim 

piśmie „Contact" opublikował esej Economic Art (1989). W 1990 

wyjechał do Paryża, w 1999 powrócił do Wrocławia. [AS] 

Encyklopedia Wrocfawia, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2006, s. 219. 
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I Wrocław od kilkunastu lat zwany jest „miastem 

krasnoludków". Krasnale pojawiają się na wrocławskich 

uliczkach, przy zabytkach, restauracjach, teatrach, kinach, 

pasażach handlowych, a nawet na tramwajach. Powstają 

specjalne przewodniki po Wrocławiu oczami krasnali, wytyczone 

są trasy zwiedzania miasta. Szkolne wycieczki, lekcje w szkole, 

bajki dla dzieci, legendy o wrocławskich krasnalach, konkursy 

ogólnopolskie mają przyciągnąć uczniów do zainteresowania się 

historią miasta. Ale czy na pewno chodzi o prawdziwą genezę 

pojawienia się krasnali w mieście? („.) 

Mało, można nawet powiedzieć, że są to informacje śladowe, pisze 

się o genezie powstania krasnali związanej z Pomarańczową 

Alternatywą. („ .) 

Historia jest mniej znana niż legendy. Krasnale na wrocławskich 

ulicach zaczęły pojawiać się w 1982 roku. Najczęściej pojawiały się 

na murach, a dokładniej na zamalowanych przez milicję napisach 

antykomunistycznych. („.) 

Wtedy o wrocławskich krasnalach mówiły i pisały media na całym 

świecie. Później zapomniano na długo o ich istnieniu i zasługach. („.) 

Krasnal, który ośmieszał polską rzeczywistość czasów PRL, zmienił 

się w czasach konsumpcji w maskotę miasta Wrocławia, która 

sama zapomniała o swojej historii. 

Agnieszka Jaworska, Pomarańczowa Alternatywa w bezdebitowej prasie studenckiej, 

we wspomnieniach i w drukach ulotnych lat osiemdziesiątych XI' wieku, Wydawnictwo 
Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 162-164. 
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I Kiedyś wiadomo było, że politycy kłamią, więc ludzie szukali 

prawdy u rozmaitych ekspertów, autorytetów, mędrców. Dziś 

eksperci , intelektualiści i mędrcy coraz częściej kłamią równie 

bezkarnie i lekko jak kiedyś politycy. 

Wiek klamstwa , rozmowa Jacka Żakowskiego z Zygmuntem Baumanem , 

„ Niezbędnik Inteligenta", nr 50/2004, dodatek do tygodnika , Polityka". 

li 

I Świat to teatr, ludzie to aktorzy - stąd zgoda by życie 
wyreżyserował im ktoś inny. 

Autorytet jest wampirem energetycznym, ssącym wyznawców za 

ich zgodą. To ktoś, kto przez sam fakt swego istnienia chce nas 

prędzej czy później skłonić do zrobienia czegoś, czego w przeciw

nym razie za nic byśmy nie zrobili . 

Niech nas Bóg przed tym broni! 

Jan Gondowicz, „Didaskalia", sonda o autorytetach, nr 23/ 1998. 

Ili 



I Przeżywamy nie tyle „kryzys" autorytetów, co dogłębną 
zmianę w ich naturze. Zapotrzebowanie na autorytety bynajmniej 

się nie skurczyło; myślę, że jest dziś silniejsze niż dawniej, a na 

pewno bardziej pojemne - gdy brak pewności, nadmiar alternatyw 

(„wielość opcji do wyboru") jest jedyną kompensatą (lub 

przynajmniej daje złudzenie kompensaty). 

Z grubsza rzec można, że od „autorytetów-przywódców" 

przeszliśmy do „autorytetów-przykładów". Różnica między nimi 

taka, że te pierwsze wskazują drogę, jaką warto kroczyć, a te drugie 

pokazują, jak się poruszać. W owym w skale, zdawałoby się, 

wykutym świecie, o jakim się sądziło, że trwać będzie 

nieskończenie długo w niezmienionym kształcie, bez 

autorytetów-przywódców trudno było się obejść. W świecie, 

w jakim drogi się przesuwają, nim się do ich końca dotarło, zaufać 

takim autorytetom to tyle, co skrępować sobie ręce (i nogi!) na 

przyszłość i nie zauważyć w porę, że drogę, jaką wskazali, kolejne 

fale już do cna rozmyły lub że całkiem gdzie indziej ona prowadzi. 

Zaś autorytety-przykłady są nie od tego, by odpowiadać na pytanie 

„co robić" - ale na pytanie „jak" Uak robić dobre wrażenie, jak 

zyskiwać poklask, jak zdobyć pożądanego partnera i jak się go 

pozbyć, gdy przestaje bawić, jak postawić na swoim, jak przekonać 

innych, że się jest kimś, za kogo chciałoby się uchodzić, i jak ich 

przekonać, by przestali przyjmować za kogoś, kim być chciałoby się 

przestać). Niesamowicie popularne dziś na świecie telewizyjne 

,,talk shows" są rewiami tak właśnie pojętych autorytetów. 

Świadomość, że miliony się im w tej samej chwili przyglądają, 
czyni owe przykłady autorytetami. 

li 



Ale coś więcej jeszcze sprawia, że niknie zapotrzebowanie na 

autorytety przywódcze. Żyjemy wszyscy w „zindywidualizowanym 

społeczeństwie". Bez względu na to, czy potrafimy być kowalami 

własnych losów, czy nie - nam kazano kuć swój los, każdy w swojej 

kuźni i swoim młotem, i zdawałoby się, że nic innego nam do 

zrobienia nie pozostało. Czy się to nam podoba, czy nie, jesteśmy 

wszyscy, by tak rzec, „jednostkami z nominacji", czy „zrządzeniem 

losu". Autorytety-przywódcy rozpościerali nam przed oczyma obraz 

„dobrego społeczeństwa" - sugerowali, jak świat zastany ulepszyć, 

tak by się wszystkim lepiej działo. Pasowali oni jak ulał do czasów, 

gdy ludzie spodziewali się polepszenia bytu po naprawie 

społecznej, i zakładali, że po to, by życie było lepsze, trzeba zejść się 

razem, działać zgodnie, a gdy trzeba, to i poświęcić interes własny 

dla wspólnej sprawy; gdy „dobre życie" znaczyło tyle, co życie 

w „dobrym społeczeństwie". Ale dziś, w świecie „zindywidualizowa

nym", słychać tylko jedno zawołanie: przestańcie wypatrywać 

zbawienia od społeczeństwa, stamtąd ono nie nadejdzie. Rządy 

załamują ręce -taki to już świat, na prawa rynku i konkurencji rady 

nie ma, każdy ma taki los, jaki sam sobie zgotuje, jeśli się 

potknąłeś, to dlatego, żeś się wybojom nie przyjrzał lub skakać nie 

nauczył„. Trudno się dziwić, że mało kto na wieści o „dobrym 

społeczeństwie" ucha nadstawia. 

Bacznie natomiast przyglądają się ludzie „przykładom" - i ustawia

ją je w pozycji opuszczonej przez autorytety przywódcze. Bo czego 

przykładem są owe przykłady? Ano właśnie tego, czym 

pozostawione własnemu sprytowi jednostki zajmować się 

winny: jak własnym sumptem, własnymi środkami borykać się 

li 

z wyzwaniami „losu", jak w pojedynkę dawać sobie radę z kłopo

tami, które choć i zbiorowo nawarzone, spadają na każdego 

człowieka z osobna i przez każdego winny być na własną rękę 

rozwiązywane. 

Bieda, krótko mówiąc, z tym, że straciliśmy umiejętność 

tłumaczenia problemów jednostkowych na język trosk i poczynań 

wspólnych, zbiorowych. W moim przekonaniu odrodzenie tej 

sztuki jest bodaj najdonioślejszym wyzwaniem zaczynającego się 

stulecia. „Kryzys autorytetów" jest tylko objawem - imieniem 

dolegliwości, jaką zwiastuje, jest kryzys więzi ludzkich i ludzkiej 

solidarności„. 

Odczarować odczarowane, z profesorem Zygmuntem Baumanem rozmawia Stanisław 

Obirek SJ, www.mateusz.pl. 

li 
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WROCŁAWSKI TEATR WSPÓŁCZESNY 

Wrocławski Teatr Współczesny 

50-132 Wrocław, ul. Rzeźnicza 12 

www.wteatrw.pl 

Dyrektor naczelny i artystyczny: Marek Fiedor 

Zastępca dyrektora: Ryszard Nowak 

Kierownik literacki: Maryla Zielińska 

Sekretarz literacki: Anna Błaszczak 

Rzecznik prasowy: Tatiana Drzycimska 

Koordynacja pracy artystycznej: Grzegorz Grzesiczak 

Kierownik Biura Promocji i Sprzedaży: Joanna Grzesiczak 

Kierownik produkcji: Jacek Warzyński 

Kierownik techniczny: Bartosz Jedynak 

Asystent scenografa: Bajka Tworek 

Kierownik sceny: Marek Zakrzewski 

Kierownicy pracowni: akustycznej -Andrzej Łaba, 

oświetleniowej - Jan Sławkowski, 

dekoratorskiej - Oskar Łowicki 

Pracownia krawiecka damska: Rozalia Zaręba 

Pracownia krawiecka męska: Zenon Malecki 
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WROCŁAWSKI TEATR WSPÓŁCZESNY 

Obsługa techniczna spektaklu: 

Realizacja dźwięku: Andrzej Łaba 

Realizacja światła: Przemysław Kaczmarek 

Obsługa sceny: Marek Bączyk, Mirosław Dutkiewicz, Krzysztof Gwóźdź, 

Dariusz Knop, Łukasz Pelc, Karol Skrzypiec 

Charakteryzatorka: Iwona Barlik 

Garderobiane: Katarzyna Cegielska, Dorota Worożbicka 

Rekwizytorki: Małgorzata Matera, Grażyna Młynarska 

Biuro Promocji i Sprzedaży czynne: 

poniedziałek - piątek w godz. 9.00-16.00 

tel. 71/ 35 889 40, 35 889 20, 35 889 53 

Kasa biletowa czynna: wtorek - sobota w godz. 12.00-19.00 

w niedziele i święta dwie godziny przed spektaklem 

tel. 71/ 35 889 22, rezerwacja@wteatrw.pl 

Redakcja programu: Anna Błaszczak 

Projekt graficzny: Marzena Waleńska 

Projekt plakatu: 36,6 C desing. Na plakacie wykorzystano rysunek na 

murze we Wrocławiu, ul. Kniaziewicza, 2013. Fot. Marzena Waleńska. 

Zdjęcia przetworzone za zgodą ich właściciela. 

Druk: Zakład Poligraficzny Sindruk w Opolu, www.sindruk.pl 
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z okrucieństwem? W co przeksztatciła się 

współcześnie figura błazna, gdy w swej 

tradycyjnej postaci prnktycznie w kulturze 

zanikła? Kim jest i jakie pełni funkcje dzisiejszy 

fou du roi? Dlaczego znajome błazeńskie rysy 

ujawniają osoby tyranów i dyktatorów naszych 

czasów? Co oznacza dzisiaj, i do czego 

zobowiązuje, status kapłana i status błazna 

wedle klasycznej już filozoficznej dychotomii 

Leszka Kołakowskiego. a także z perspektywy 

konserwatywnej krytyki kultury uprawianej na 

przykład przez Ryszarda Legutkę? Jakimi 

drogami wędruje dwudziestowieczny Don 

Kichot? Na ile symbolika błazeństwa uczestni

czy we wspótczesnej metaforze świata jako 

sceny szaleńców z nami na tej arenie jako 

bohaterami i jako marionetkami zarazem? ! na 

1 le ta wspótczesna metafora skoligacona jE-st 

z renesansową krytyka rozumu - a więc na 1:e 

dawni i dzisiejsi szaleńcy płyną tą samą łodzią 

sterowaną przez Erazma z Rotterdamu? 

; :· ' . ' . f~ ' . ··:· '· ·.' ·.'.' ' ( :· 


