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Czasu nie można zatrzymać i nie można go przytrzymać, to nie jest 
uchwyt. Można w nim przeminąć albo być minionym, choć człowiek 
jeszcze żyje, w dzisiejszym otoczeniu, nie będąc otoczonym, więc 
nietrzymany pod strażą, w otoczeniu, którego nikt się nie spodzie
wał. A mimo to zaistniało. To, na co nikt nie czeka, także na pewno 
zaistnieje. Dla czasu nie ma to znaczenia.( . . . ) 

Czas można zachować tylko wówczas, gdy staje się on zapisanym 
papierem. A wszystkie zapiski o przeszłości odnoszą się równo
cześnie do tego, co było jeszcze wcześniej, tak więc relacja o powo
jenności ( .. . )odnosi się do przedwojenności, do przedtem, kiedyś 
opisanego przez innych. 

Czas jest skazany na zapiski nie dlatego, że pozwalają mu utrzy
mać się przy życiu, tak się nie da, tak się zresztą dać nie musi, bo 
czas płynie wciąż dalej i dalej , lecz z tego powodu, że tylko dzięki 
nim może sam siebie zrozumieć. Poza tym dostaje wówczas coś, 

z czego sam może się odczytać, jak z licznika prądu albo gazu. 
Ale nie, czas wcale nie chce się rozumieć, to my tego chcemy. To 
my jesteśmy zdani na komunikujące odnoszenie się do przeszło
ści, w przeciwnym razie zostaniemy wyparci z pewnego miejsca 
w teraz. I tylko tak możemy to miejsce wyznaczać, inaczej nigdy 
go nie znajdziemy! 
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Stig Dagerman, 
Niemiecka jesień 

Do stref zachodnich przez całąjesień przybywały pociągi z uchodź
cami ze wschodu. Obdarci, głodni i niechciani, gnieździli się 
w ciemnych cuchnących barakach kolejowych lub w wysokich po
zbawionych okien olbrzymich bunkrach o wyglądzie czworokąt
nych zbiorników gazu, wznoszących się jak potężne pomniki klęski 
w zrujnowanych niemieckich miastach. Ci ludzie, pozornie niewiele 
znaczący, mimo milczenia i biernej uległości nadali owej jesieni ko
loryt ciemnej goryczy. Nabrali znaczenia nie tylko przez to, że wciąż 
przyjeżdżali i przyjeżdżali, lecz również przez swoją liczebność. Nie 
mimo milczenia, ale właśnie z jego powodu, gdyż nic, co jest wypo
wiedziane, nie zawiera w sobie takiego ładunku zagrożenia, jak to, 
czego się nie ujmuje w słowa. Ich obecność była nienawistna i zara
zem mile widziana, nienawistna, gdyż nowo przybyli nie przywozili 
ze sobą niczego poza głodem i pragnieniem, mile widziana, gdyż 
dostarczała pożywki do podejrzeń, które chętnie żywiono, i zwąt
pienia, któremu chętnie się poddawano. 

Ta historia nie jest osobna, ta historia jest wspólna- Marcin Liber 

Wypadałoby opisać „nieopisane życie tych, którzy spędzają dzień 
w domu, w wodzie, albo „nieopisane" uczucia przepełniające mat
kę trojga dzieci, kiedy pytają ją, dlaczego nie umaluje się jak pani 
Schulze, żeby potem dostać czekoladę i konserwy od alianckiego 

~'~ 
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żołnierza. A szczerość i upadek moralny w zalanej wodą piwnicy są 
„nieopisane", więc matka odpowiada, że nawet żołnierze wyzwoleń
czej armii nie są aż tak litościwi, żeby połaszczyć się na niedomyte, 
wycieńczone, szybko starzejące się ciało, kiedy w mieście jest mnó
stwo ciał młodszych, silniejszych i bardziej zadbanych. 

Wypędzenie i osadzenie nie jest rodzajem migracji - Michał Pabian 

Nieraz słychać opinie, że przedtem żyło się lepiej, lecz nie bierze
my pod uwagę sytuacji życiowej tego, kto je wypowiada, i słuchamy 
ich, jakby płynęły z eteru. Nazywamy to bezstronnością, jako że 
nie potrafimy sobie owej sytuacji wyobrazić, co więcej, z przyczyn 
natury moralnej bylibyśmy skłonni takowe wyobrażenie odrzucić, 
gdyż mogłoby wywołać niestosowne współczucie. Analizujemy; 
w rzeczywistości jednak analizowanie opcji politycznej człowieka 
głodnego, bez przeprowadzenia analizy samego głodu, jest tylko 
wymuszeniem. 

Równie marnym pedagogiem jest wojna. Kiedy zapytać człowie
ka z piwnicy, jaką naukę wyniósł z wojny, nie usłyszymy niestety, 
że nauczyła go nienawiści i pogardy dla reżimu, który ją wywołał, 
a to z prostej przyczyny, że życie w śmiertelnym niebezpieczeństwie 
może nauczyć najwyżej dwóch rzeczy: strachu i umierania. 



Wojciech Śmigielski, 
Historia roztrzęsiona 

Rzeka miała swoje tajemnice 
i wąsy z wodorostów 
a w czasie deszczu 
wyrastały na jej skórze 
bańki wypełnione powietrzem 

Wielokrotnie zbieraliśmy się 
na jej brzegu 
dla przedyskutowania ważnych przedsięwzięć 

Historie które tutaj roztrząsam 
mogą wydawać się błahe 

ale mam je głęboko pod skórą 

Nie raz miałem ochotę 
włożyć tam rękę 
jakbym miał nadzieję 
znaleźć skarb 

Jednak to nie zgliszcza 
ani wyrzut sumienia 
jedynie zapomnienie 
w obliczu nowoczesności 
Nieruchomo obumierający testament 



Magda Fertacz 
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Nie mam już nic do dodania, dlatego proponuję miłą i przyjem
ną zabawę.Wystarczy ułożyć obrazki we właściwej kolejności. 
Tylko, która jest właściwa? 
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Słowniczek Funeralny 
Jednorazowego Czytania 

pogrzeb - rytuał pogodzenia, 
oddania tego, co w człowieku 
materialne ziemi, naturze. 
Biologiczny początek zapo
minania i zapamiętywania; 
nawiązanie zgody pośród ludzi 
wcześniej bliższych i dalszych. 
Synonim: świadomość braku, 
odejście, prawda 

grzebanie - czynności me
chaniczne wykonywane po 
to, by coś zostało przykryte 
warstwą nowego, 
zachowywanie. Synonim: 
zapoczątkowanie 

zagrzebywanie - pospieszne 
chowanie, ucieczka 

ziemia - naturalna przestrzeń 
stąpania po nietrwałym, 
tajemnica 

grób - kopiec zgody, szczyt 
kogoś, kogo pamięć jest usy
paniem zachowywana, pry
watna góra 

znicz - pozornie światło, 
ale w rzeczywistości 
kłamstwo, 

że wszystko jest już jasne 

ciało - dowód rzeczowy 
w postępowaniu cywilno
administracyjnym o uznanie 
za zmarłego 

język - dowód na istnienie 

mowa - dowodzi potrzeby 
wyjaśniania, omawiania 

cisza - stan graniczny przed 
prawdą lub chęcią dochodze
nia jej 17 

Kilka uwag na marginesie 
Trash Story 

I. 

Nie ja jeden mógłbym się dopisać do listy bohaterów tej sztuki.Jest 
nas z pewnością wielu,choć nie wszyscy myślą tak jak ja. Nie spo
sób jednakże, odwracając kartki prywatnej historii,nie spostrzec jak 
dalece nietypowa i trudna była sytuacja Polaków przyjeżdżających 
po drugiej wojnie na Ziemie Zachodnie. Do miejsc, które przez 
ostatnie 700 lat pozostawały we władaniu Niemców. Hasło propa
gandowe władzy ludowej mówiło: „myśmy tu nie przyszli, myśmy 
tu wrócili". 

Jak rzadko kiedy losy indywidualne zostały poddane próbie zmie
niających sie radykalnie losów zbiorowych, losów całej ludzkości, 
o której przyszłości, szczególnie w Europie Środkowej, zdecydo
wało ponad głowami jej mieszkańców paru uzurpatorów, załatwia
jących swoje ciemne sprawy. Zwycięzcy dzielili zdobycze wedle uz
nania, nie patrząc na przywiązanie do rodzinnych stron i miłość do 
ziemi ojczystej. Exodus, jaki się wówczas wydarzył, masowa zmia
na miejsca zamieszkania przez tak wielu, nie był jednak szokiem 
dla dziejów nowożytnej Europy. 

Nasi prawie dorośli rodzice zostawili gdzieś na Kresach swoje uko
chane przestrzenie i krajobrazy, i trafili tutaj decyzją PUR-u, by 
od początku zacząć coś, co ma zawsze tylko jeden początek.Jedno 
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źródło, które bije miarowo w klatce żeber. Nowe źródło - bywa, 
klatkę rozsadza i nie znajduje drogi do rytmu, który wyznacza życie 
normalne. 

z. 
Urodziłem się siedem lat po wojnie w Zielonej Górze, przy ulicy 
Głowackiego (niem.Bliicher Strasse), w jednym z szarych domków 
dla niemieckich rodzin robotniczych. Ursulki, ani jej ducha nie 
spotkałem, choć germańskie ślady były wyraźnie obecne w całym 
mieście. Domy, ulice i drzewa oddychały cały czas po niemiecku. 
Język zabudowy miasta i gramatyka ulic przypominały o swoich 
architektach znad Sprewy, a prawie całe środmieście, ocalałe pod
czas ataku Sowietów, przechowało w sobie wszystkie istotne dla 
siebie skarby i najbardziej charakterystyczne elementy. Tym trud
niej było, wedle zaleceń uległych historyków, szukać tutaj śladów 
piastowskich orłów. 

Mój ojciec, który skończył Politechnikę Poznańską, tylko dlatego że 
do WAT-u nie został przyjęty z powodów politycznych, bo w tym 
samym czasie dziadek mój był w Londynie, dokąd trafił z żołnie
rzami armii gen. Andersa - zbudował budynek KW partii.Twierdzę 
dla miejscowych partyjnych dygnitarzy, fortecę nowej ideologii. 
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Pół wieku później ja napisałem tekst Obudzonego miasta w hołdzie 
wszystkim, którzy powstali w maju 1960, przeciw narzuconej im 
komunistycznej wierze. Dużo wcześniej bawiłem się z kolegami na 
polu grabarza, przylegającym do poniemieckiej nekropolii, która jak 
wymarłe miasto przypominała o swoich przedwojennych dziedzi
cach. Nagrobki opisane w germańskim narzeczu szwargotały, pełne 
słów niezrozumiałych, podniosłych jak gotyckie katedry i śpiewa
ły nie naszą historię. Nie nasze wyznaczały dukty i marszruty, ale 
stanowiły dla nas wystarczające wyzwania do pojedynków i bitew, 
za którymi stała jedynie zwykła potrzeba rywalizacji. Na pewno 
nie potrzeba odwetu. Gdy tak fechtowaliśmy pośród starych mogił, 
wysoko nad nami kołowały synogarlice. 

W 1966 zamieniono cmentarz na Park Tysiąclecia, a krematorium 
(które nazywaliśmy trupiarnią) na knajpę. 

3· 
Już prawie rn lat mieszkam we wsi Droniki (niem.Dronike). Tu 
żywioł niemiecki jest obecny do dzisiaj. Do dzisiaj żyją tu rodziny 
mieszane: polsko-niemieckie, gdzie on jest Niemcem, a ona Pol
ką i na odwrót. Droniki, naturalne przedłużenie Ciosańca (niem. 
Schussenze), ułożone architektonicznie w charakterystyczną pod
kowę nie mająjednak typowego dla niemieckich wiosek dziedzińca 
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pośrodku sioła. Przed wojną granica między państwami biegła 12 

km na północ, ale to nie ona wyznaczała podziały między ludźmi. 
One przebiegały niezależnie od granicy, a właściwie wcale ich nie 
było. Zwykli ludzie przywiązują się do miejsc, a miłość do nich 
wyznacza ojczyznę. Jan Strelski (Niemiec noszący polskie nazwi
sko)-właściciel domu, w którym mieszkam, wyjechał do Republiki 
Federalnej Niemiec dopiero w 1969 roku, wystraszył się polskiej 
emerytury. Cztery lata wcześniej posadził lipę, w której cieniu na
pisałem jedną ze swoich książek. 

W mojej wsi wcale nie należą do rzadkości takie niemieckie odwie
dziny, jakie opisała w swoim dramacie Magda Fertacz. 

4. 
Kiedy w programie do Wizyty starszej pani pisałem o potrzebie 
teatru wartości i upominałem się o teatr, który podejmuje głębię 
dramatu moralnych zmagań człowieka, nie mogłem przewidzieć, 
że piąty sezon Roberta Czechowskiego w Zielonej Górze będzie
my kończyli sztuką wyjątkowo realizującą nasze artystyczne zało
żenia. Jest w niej zawarta głęboko poruszająca wizja duchowego 
kryzysu współczesnego świata, nie ukrywająca, ani nie łagodząca 
sprzeczności, które określają indywidualne doświadczenia i po
trzeba ich weryfikacji. 21 

Bohaterowie Trash Story brodzą pośród wydarzeń i okoliczności, 
a żadne z nich nie wyrażają jednoznacznie ich stosunku do prze
szłości. Nie jest to jednak sztuka o niepamięci. Gdyby taką była, 
byłaby nie rzeczywista.Jest to sztuka o trudnej pamięci, może o pa -
mięci niewygodnej, ale o pamięci jedynej,jaka ma sens. Bez pamięci 
losy nasze byłyby ułomne albo urojone. Wszystko w czym się po
ruszamy, życie i kultura, domaga się elementarnego ładu. Pamięć 

jest tego ładu istotnym składnikiem. 

Wojciech Śmigielski, Droniki, maj 2012 
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Michał Pabian, 
O idei bohaterstwa 

aleksandryjskiego 

Bohaterem słowa i pieśni stoją. Bohaterem pieni się pamięć. 
Postawa, czyn, wyczyn, zaczyn, zmaganie. Ich akceptacja jest zbo
hateryzowaniem. Taka przypadłość poznawcza, że jeśli należy my
śleć o czymś ponadprzeciętnym, niebywałym, to czyn bohaterski 
w języku się pojawia. Mówienie o bohaterstwie to stawianie się 
niżej niż to, o czym się opowiada, co się przytacza. Podległość to 
rzeczywiście, czy konceptualna zgoda na uznanie? 

Bohaterowie bitwy pod Wagram, bohaterowie bitwy pod Wied
niem, bohaterowie oblężenia Leningradu. Niosący wolność - ci, 
którzy tam przybywali i obrońcy wolności - ci, jacy strzegli. Walka 
między bohaterami. Krzywda, nierówność, śmierć bohaterów potem 

poniosq. I wieczne pamiątki niechcianych śmierci, pomniki, tablice. 
Krwawe to bohaterstwo. 

W miłującej to, co nazywamy ,humanitas', a kiedyś brzmiało ,kalos 
kagathos' Helladzie przed wiekami Aleksander Wielki, Macedoń
ski, Helleński. Wojownik, wódz, bohater? Jemu to zapomniano, 
podzielono. Wielki, bo niósł prawdę helleńskiej kultury, tak dziś 
kojarzą. Dorobek grecki światu przedstawiał i kult człowieka i jego 
wytworów miłował. Pieśni, eposy, zabobony. Z jasnej selekcji wy
brać należy te tytaniczne cechy filozofa i profety, nie najeźdźcy. 

Bohaterstwo to sfera sacrum, wymaga myślenia globalnego, tego 
akceptowalnego i zrozumiałego. Bohateryzacja zamyka wątpliwość. 
Działa jak odkurzacz, wszystko wymiesza i nazwę jedynie wytwo
rzy. Zatem dlaczego język tego ma być rytmem zwyczajnym, mową 
jedynie, a nie aleksadrynicznym szyfrem emocji? Zakręć to sobie! 
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Marcin Liber 

Reżyser i kulturotwórca, 
krytykant, w ostatnim 
sezonie uhonorowany 
Laurem Konrada. Swoje 
projekty tworzy w oparciu 
o model niemieckiego 
teatru dekonstrukcji, 
posługuje się kolażem 

znaków teatralnych, łamiąc 
przeświadczenia i igrając 

z wiedzą „popularną". 

Ostatnie jego spektakle 
to „III Furie" (Teatr im. 
Heleny Modrzejewskiej 
w Legnicy), „Makbet" oraz 
„Utwór o matce i ojczyźnie" 
(Teatr Współczesny 

w Szczecinie). Urodzony 
w Zielonej Górze. 

Michał Pabian 

Językoznawca 

i teatroman, zwo
lennik twórczości 

Marcina Libera 

GrupaMixer 

Dorota Gaj-Woźniak, 
Robert Woźniak, 
Monika Ułańska. 

Absolwenci wydziałów 
malarstwa, scenografii, 
projektowania ubioru 
w WSSS w Poznaniu. 
Kultywują wolność 

sztuki i interpretacji, 
dbając o precyzję 

i jakość wykonania. 
Stali współpracownicy 
Marcina Libera. 

Aleksandra Gryka 

Kompozytorka, 
absolwentka 
Akademii Muzycznej 
w Krakowie,komponuje 
muzykę teatralną 

i symfoniczną. Mieszka 
w Berlinie. 
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