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 Wszystko, co stałe, 
rozpływa się  
 w powietrzu

 All that is solid melts into the air to tytuł kultowej w swo-
im czasie książki Marshalla Bermana, opublikowanej orygi-
nalnie w 1984 roku. W tej lekturze z zakresu filozofii i nauk 
politycznych, autor stawia pytanie o  charakter relacji 
człowieka wobec modernizmu i modernizacji, sugerując, 
że ludzkie dążenie do udomowienia planety i postępu na-
leży rozumieć dwutorowo. Jesteśmy zarazem sprawczym 
podmiotem, jak i przedmiotem, o ile nie zakładnikiem tego 
procesu. Berman proponuje otwarte myślenie o moderni-
zmie jak o wysiłku odnajdywania się w domu w nieustannie 
zmieniającym się świecie. Tym samym jest to rozumienie 
współczesności jako przestrzeni niedomkniętej i wielora-
kiej, podatnej na zmianę i mogącej się odnawiać, potrze-
bującej oparcia w kulturze, która wspiera życie jako takie, 
wzmacnia ludzi.

WPROWADZENIE
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Nieprzypadkowo Thomas Köck, autor dramatów składa-
jących się na Trylogię Klimatyczną tuż przed uwerturą 
pierwszej części przewrotnie cytuje zapisek przypisany 
enigmatycznemu badaczowi klimatu z 1994 roku. Zdanie 
All that is solid melts into the air jest tak naprawdę żarto-
bliwym odwołaniem do Manifestu komunistycznego Ka-
rola Marksa i Fryderyka Engelsa. W nieco stylizowanym 
przekładzie Studenckiego Koła Filozofii Marksistowskiej 
(UW) z 2018 roku pełna treść tego zdania brzmi następu-
jąco: „Wszystko, co stanowe i zakrzepłe, znika, wszystko, 
co święte, ulega sprofanowaniu i  ludzie muszą wreszcie 
spojrzeć trzeźwym okiem na swoją pozycję życiową, na 
swoje wzajemne stosunki”. Köck, podobnie jak Marshall 
Berman, właśnie z tej tradycji filozoficznej wywodzi rozu-
mienie świata jako pełnego zależności, warunkujących się 
wzajemnie relacji ekonomicznych i gospodarczych. Wie-
lowiekowe konsekwencje dominacji, kolonizacji, wyzy-
sku i przemocy stają się dla austriackiego dramatopisarza 
kanwą do opowiedzenia o relacjach w świecie w dobie 
nadchodzącego planetarnego kryzysu klimatycznego. 
Obu autorów łączy też zapośredniczona przez nich per-
spektywa Brazylii. Köck opowiada o karkołomnej próbie 
budowy opery w amazońskim Manaus, zaś Berman przy-
wołuje powstanie modernistycznej stolicy kraju, Brasilii. 
Dynamiczne i nowoczesne miasto miało być symbolem 
aspiracji i nadziei, z  lotu ptaka przypominało kształt sa-
molotu. Architektura miasta jako taka nie zakładała jed-
nakże przestrzeni wspólnych, wręcz przeciwnie, spacer 
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po nim przypominał raczej spacer po księżycu. Przywo-
łując Podziemnego człowieka Dostojewskiego, Berman 
celnie zauważa, że budowa jako cel sam w sobie, choćby 
najambitniejszy, niknie, gdy nawet budowniczy nie chciał-
by w niej zamieszkać. Możliwe, że ważne dla ludzkości do-
konania w jednej epoce, stają się balastem i przeszkodą 
dla rozwoju następnych pokoleń w przyszłości.

Zgromadzone w tym programie teksty oraz wybrane przez 
Paulinę Olszewską prace wizualne podążają w ślad za ar-
tystyczną wizją Thomas Köcka. Z okazji polskiej prapre-
miery Raj. Potop, pierwszej części Trylogii klimatycznej, 
reżyserowanej w  STUDIO teatrgalerii przez Grzegorza 
Jaremko, poprosiliśmy filozofa Andrzeja Marca o analizę  
tego „potwornego”, dezorientującego wręcz tekstu. Czy 
tytułowy raj w ogóle istnieje? Jeśli tak, to dla kogo, albo 
może dla czego? Inną perspektywę z kolei prezentują prak-
tycy, ekolog i antropolog Wojtek Mejor oraz choreografka 
Agnieszka Kryst. W zaproponowanych przez nich medyta-
cjach zapraszają oni do refleksji, która wychodzi od cia-
ła i  jego usytuowania w zmieniającym się świecie. Tekst  
Kryst proponujemy także w formie podkastu z muzyką Bar-
tosza Dziadosza i głosem autorki. Publikacji towarzyszy 
ponadto komentarz Jacka Kaduczaka, tłumacza Trylogii 
Klimatycznej, oraz dwa fragmenty z dramatu, opubliko-
wane za zgodą autora i reprezentującej go agencji ADiT.

 
Szymon Adamczak
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JACEK KADUCZAK

 Raj. Potop,  
 czyli  

 nowa niemiecka 
 dramaturgia 

 obezwładnienia
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Tytułowy potop zalewa nas od samego początku. Tho-
mas Köck, pisząc Trylogię klimatyczną, zdecydowanie 
nie postawił na minimalizm. Od pierwszej sceny dopadają 
nas „spłoszone wspomnienia bez właścicieli źle opowie-
dziane historie i dawno zapomniane możliwości jedyna 
roślina która wyrosła wbrew rynkowi i sile jego wyobraź-
ni”. Część krytyków nie poradziła sobie z tym nadmia-
rem, uznając sztukę za „tekst-potwora”, niemożliwy do 
wystawienia i wręcz przerażający. 

Czy tak jest naprawdę? Köck stworzył tekst monumental-
ny, odwołujący się do dziejów cywilizacji Zachodu, się-
gając od antyku, przez epokę wielkich odkryć i rewolucję 
przemysłową, aż po współczesność. Co jednak zadzi-
wiające, udało mu się przy tym zachować ludzką per-
spektywę. Opisuje wielkie procesy historyczne, ukazując 
na ich tle w słodko-gorzki sposób ludzi poddanych bez-
względnej władzy rynku, a jednak wciąż o coś walczących 
i wciąż mających marzenia. Oglądamy ich niczym projek-
cję „wspomnień z przyszłości”, wiemy już, co się z nimi 
stanie, nawet oni sami to przeczuwają, mówią o sobie jak 
o  kimś obcym, jakby chcieli powiedzieć: „Tak napraw-
dę nas tu już nie ma”. A jednocześnie nie postrzegamy 
ich jak bezwolnych ofiar. Köck pokazuje ich z sympatią 
i pewnym mrocznym humorem, choć nie sprawia to, że 
ich los wydaje nam się mniej okrutny.
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Niezwykłość tego tekstu nie wynika jednak  wyłącznie 
z mistrzowskich zmian perspektywy. To sztuka wyjątko-
wa także formalnie, wykorzystująca zarówno tradycję 
teatralną, jak sięgająca po zupełnie nowe środki wyra-
zu. Z jednej strony mamy więc chór, odwołujący się do 
greckich korzeni teatru, który jednak dziś stanowi trud-
ne w realizacji narzędzie analizy czy komentowania rze-
czywistości. Z drugiej natomiast pojawia się niezwykły 
amalgamat didaskaliów i tekstu mówionego, który jedno-
cześnie jest wskazówką reżyserską, oryginalną charak-
terystyką postaci i tekstem wygłaszanym przez bohatera. 
Mamy tu wielkie płachty tekstu, tak dobrze znane z nie-
mieckiego teatru, ale też poetyckie miniatury i  monu-
mentalne wyliczenia przypominające katalog okrętów 
u Homera.

Nie wolno też zapominać o języku. Melodyjny i oryginal-
ny, pozwala równie dobrze opisać wielkie procesy histo-
ryczne, co intymne stany emocjonalne. Köck bawi się 
nim, bywa dwuznaczny i  złośliwy, a  jednocześnie bez-
względnie demaskuje słowa-wytrychy, które już dawno 
utraciły swoje znaczenie, a które wciąż są bezrefleksyjnie 
używane do opisu rzeczywistości czy raczej do ukrywa-
nia jej prawdziwego charakteru. Słowa te, umieszczone 
teraz w nowym kontekście, obnażają swoją prawdziwą 
naturę, po trosze ujawniając też prawdziwą naturę ota-
czającego nas świata.
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Köck od początku chciał nie tylko pokazać, ale i prze-
analizować otaczający nas świat. Tak wspomina genezę 
Trylogii klimatycznej: „Miałem ochotę walnąć wielkim te-
atralnym projektem, by sprawdzić, do czego właściwie 
zdolny jest tekst teatralny. Kiedyś teatr był właśnie taki, 
ale nastąpiło znużenie formą literacką zwaną tekstem te-
atralnym. Jednocześnie chciałem zwrócić tej formie moż-
liwość literackiego opisu świata. Także dlatego, że jestem 
przekonany, iż teksty dramatyczne dają dużo więcej swo-
body niż na przykład tekst prozatorski”. No i walnął, a przy 
okazji, zdaniem Rebekki Kricheldorf, stworzył nową dra-
maturgię obezwładnienia i „jako pierwszy i na razie jedyny 
przedstawiciel tego gatunku stoi samotnie w niemieckim 
pejzażu teatralnym i radośnie ponad niego wystaje”.

JACEK KADUCZAK – tłumacz specjalizujący się w tek-
stach teatralnych. Studiował filologię klasyczną we Wro-
cławiu i Bambergu. Przekłada sztuki – od starożytnych 
(Eurypides) po najnowszą dramaturgię niemieckojęzycz-
ną. Członek Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Wciąż 
liczy, że uda mu się skończyć przekład Orestei.

http://www.zuzagolinska.com 
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THOMAS KÖCK

FRAGMENT  
TRYLOGII KLIMATYCZNEJ

 wraki fraki  
 ocieplenie  
 po potopie
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oto dwie bardzo ale to bardzo stare kobiety które 
nazwiemy postmojrami a konkretnie jedna z nich to 
PRZEZ PROROCTWO ZAPOMNIANA a druga PRZEZ 
PROGNOZY PRZEOCZONA za to obie w cylindrach 

frakach i z maseczkami ochronnymi na twarzy niczym 
wraki w opłakanym wręcz stanie wpadają na scenę 

i podbiegają aż do rampy a tam jedna waha się bardzo 
długo i już ma otworzyć usta ale nic nie mówi a druga 

patrzy na nią zaniepokojona i tak sobie stoją aż tu nagle 
spada reflektor a wywołane upadkiem wibracje powodują 

że fragment dekoracji chwieje się i wali co powoduje że 
rozpada się przytwierdzony obok rurociąg zbudowany 

przez firmę zarejestrowaną w raju podatkowym a scenę 
zalewa czarna ropa wprost ze złoża

PRZEZ PROROCTWO ZAPOMNIANA 
czekając 

na to co zrobi koleżanka cholera

PRZEZ PROGNOZY PRZEOCZONA 
po krótkiej pauzie  

zaraz zaraz zaraz już prawie cholera

PRZEZ PROROCTWO ZAPOMNIANA 
no co tam

PRZEZ PROGNOZY PRZEOCZONA 
zapomniałyśmy o czymś

PRZEZ PROROCTWO ZAPOMNIANA 
najwyraźniej
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PRZEZ PROGNOZY PRZEOCZONA 
nie nie nie chodziło mi o to że cholera  

jak mogłyśmy o tym zapomnieć

PRZEZ PROROCTWO ZAPOMNIANA 
dobrze to może ja zacznę no więc szanowni państwo jeśli 

chodzi o słońce to już właściwie po wszystkim

PRZEZ PROGNOZY PRZEOCZONA 
nie przestań w tej chwili mamy problem

PRZEZ PROROCTWO ZAPOMNIANA 
no tak już po wszystkim wystarczy spojrzeć w górę no 
popatrzcie w górę w niebo na słońce a dostrzeżecie 

w nabożnej czci że słońce weszło w okres przekwitania 
bo zużyło już połowę swojego wodoru a następne sześć 

miliardów lat można sobie wyobrazić w ten sposób że przez 
następny miliard i sto milionów lat słońce będzie gorętsze 

o dziesięć procent i wszystkie kontynenty na ziemi zamieni 
w pustynię a za trzy i pół miliarda lat stanie się czterdzieści 

procent gorętsze aż zabraknie wody w wiśle i wszystkich 
oceanach i odsłoni się dno morskie pełne wraków 

samolotów a nawet kawałków plastikowych jednorożców 
i lalek barbie ale może do tego czasu wieloryby nauczą się 
chodzić i nawet na nowo odkryją demokrację którą udało 

nam się wylać z kąpielą choć może dość żartów bo za 
sześć miliardów i trzysta milionów lat na ziemi już od dawna 
nie będzie żadnego życia a cały wodór ze słońca zostanie 
zużyty i teraz drodzy państwo zaczyna się najciekawsze 

bo słońce powiększy się sto a może nawet sto pięćdziesiąt 
razy i stanie się czerwonym olbrzymem ale może oszczędzę 
państwu wszystkich szczegółów bo nic nie wywołuje paniki 
lepiej niż nasza wyobraźnia w każdym razie powiększające 
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się słońce wciągnie merkurego który ulegnie całkowitemu 
zniszczeniu a jeśli chodzi o ziemię to szanse na taki los są 
pół na pół bo wściekle rozdęte słońce tracić będzie gazy 
czego wszyscy doświadczamy w postaci wzdęć a potem 

znów się zapadnie choć dzisiaj jeszcze nie potrafimy 
stwierdzić co stanie się z gazem w przestrzeni kosmicznej 

więc słońce oświetli najpierw cały wszechświat potem 
zostanie zagazowane a na końcu zapadnie się w sobie 

chłodne wypalone postkoitalne stanie się białym karłem 
i zostanie nim aż do końca wszechświata a teraz możecie 

znowu na mnie patrzeć no proszę patrzcie bo ta katastrofa 
jest nieunikniona nawet bardziej nieunikniona niż śmierć 

bo w trakcie tego procesu na ziemi będzie tysiąc czterysta 
stopni celsjusza więc będzie się ona składała wyłącznie 

z lawy a wszystko co się na niej znajduje zostanie 
zniszczone bo lawa jest wystarczająco gorąca by zniszczyć 
wszystkie molekuły a to oznacza że zasadniczo wszystkie 
wspomnienia i wszelkie myśli jakie kiedykolwiek istniały 

i jakie dziś znamy to wszystko zniknie bez śladu a to znaczy 
że nic nas nie przeżyje i nie będzie świetlanej skąpanej 

w promieniach słońca przyszłości a tylko nieunikniona i już 
przeszła przyszłość a więc już dziś wiemy że kiedyś będzie 

po nas i zostaniemy zupełnie zniszczeni

PRZEZ PROGNOZY PRZEOCZONA 
mam

PRZEZ PROROCTWO ZAPOMNIANA 
pal licho kolejny poranek bo to nie jest żaden nowy 

początek a jedynie sygnał ostrzegawczy z przeszłości 
że słońce napęcznieje i powiększy się a nasze nadzieje 
zakończą kosmiczne wzdęcia i międzygwiezdne gazy 
przewyższające wszelkie nasze ziemskie oczekiwania
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PRZEZ PROGNOZY PRZEOCZONA 
no chodź wreszcie znalazłam to o czym zapomniałyśmy

PRZEZ PROROCTWO ZAPOMNIANA 
powiedz szanowni państwo jeszcze chwileczkę

PRZEZ PROGNOZY PRZEOCZONA ciągnie PRZEZ 
PROROCTWO ZAPOMNIANĄ na tył sceny od czasu 

do czasu radośnie podskakując o ile pozwala jej na to 
zaawansowany wiek

przez dłuższą chwilę nic się nie dzieje a pracownicy 
techniczni wbiegają na scenę ustawiają światła od nowa 

i podnoszą przewróconą dekorację potem zmywają prawie 
całą ropę i wynoszą zepsuty reflektor a wtedy wracają 

PRZEZ PROGNOZY PRZEOCZONA i PRZEZ PROROCTWO 
ZAPOMNIANA z ciężkimi linami okrętowymi zwisającymi 

z ramion i na tych linach wciągają z tyłu sceny aż po 
rampę wrak statku a dokładniej mówiąc rozsypujący 
się transportowiec klasy triple-e duńskiego armatora 

maersk line z początków dwudziestego pierwszego wieku 
jakie widuje się w stoczniach złomowych w Bangladeszu 

oczywiście nie cały wrak bo byłby za duży ale powiedzmy 
znaczący element wypełniający scenę tak że można 
zajrzeć na kilka pokładów mieszczących kajuty załogi 

zbiornik na paliwo systemy przeróżnych pomp i plątaninę 
kabli zwisających z wnętrza statku a także pokłady 

ładunkowe z miejscami na kontenery a więc najważniejszą 
część późnonowoczesnej cywilizacji a gdy tak sobie 

ciągną wrak to jednocześnie rozmawiają
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PRZEZ PROROCTWO ZAPOMNIANA 
no tak zgadza się rzeczywiście o nim zapomniałyśmy

PRZEZ PROGNOZY PRZEOCZONA 
no przecież mówiłam ale z nas idiotki  

jak mogłyśmy zapomnieć

PRZEZ PROROCTWO ZAPOMNIANA 
tak rzeczywiście z nas idiotki  

jak mogłyśmy o nim zapomnieć

obie kłaniają się szybko wychodzą na prawo i zostawiają 
publiczność z wrakiem na scenie a przez dłuższy czas 
kompletnie nic się nie dzieje nikt nic nie gra jakby to 

była zainscenizowana martwa natura nie słychać nawet 
żadnych odgłosów atmosferycznych ani szumu fal ani 
śpiewania ptaków ani nawet odgłosów plaży po prostu 
nic a wrak tak sobie leży bez żadnego kontekstu lekko 
przechylony na prawo jakby rzucał powątpiewające 

spojrzenie jakby ukradkiem wpatrywał się w publiczność 
a nie odwrotnie i tak przez dłuższą chwilę publiczność 

i wrak statku wpatrują się w siebie nawzajem kompletnie 
bez kontekstu a potem światło gaśnie  

i rozbrzmiewa muzyka

Źródło: Thomas Köck, Raj. Potop [w:] Trylogia klimatyczna,  
Agencja Dramatu i Teatru ADiT, 2020, s. 24-28
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 Potwōr zwany 
ekonomią 

 kapitalistyczną

ANDRZEJ MARZEC
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Poruszanie się po Trylogii Klimatycznej przypomina spa-
cer po rozciągniętej nad przepaścią linie, podczas którego 
wszelkie próby znalezienia stabilności lub punktu oparcia 
kończą się fiaskiem. Wyprowadzenie publiczności z rów-
nowagi jest tutaj nie tyle celem samym w sobie, lecz raczej 
kwestią czasu. Krzaczasty sposób prowadzenia narracji 
przez Thomasa Köcka sprawia, że Raj. Potop wprawia nas 
w konsekwentnie dawkowane poczucie nieustającej dez-
orientacji. Ten rozgałęziający się w nieskończoność, mac-
kowaty literacki twór nie ma wyraźnych granic. Nie wiemy 
dokładnie, gdzie się zaczyna i gdzie kończy, trudno rów-
nież określić nam precyzyjnie, czym właściwie jest. Tekst 
płynie, faluje, niepokojąco rozlewa się, wiruje, przechwy-
tuje kulturowe odniesienia, pochłania nas i podtapia, za-
lewając tsunami znaków. Jest zdecydowanie zbyt rozległy, 
byśmy mogli ogarnąć go wzrokiem. Gdy wreszcie zorien-
tujemy się, że na tym właśnie polega dramat i jego potwor-
ność, wówczas w okamgnieniu dochodzimy do wniosku, 
że znajdując się we wnętrzu opowieści – w samym brzu-
chu potwora – bardzo trudno nabrać nam wobec niej ja-
kiegokolwiek dystansu.

Przeczuwamy, że potwory istnieją, nawet jeśli nie jesteśmy 
w stanie zobaczyć ich bezpośrednio¹.

Timothy Morton

¹T. Morton, Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence, Columbia University 
Press, New York 2016, s. 42.
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ZDRADLIWY CZAS HIPEROBIEKTÓW

Köck nie ukrywa tego, że jedną z bezpośrednich filozo-
ficznych inspiracji do powstania Trylogii Klimatycznej była 
myśl Timothy’ego Mortona. Zwłaszcza jego oryginalna 
koncepcja hiperobiektów, czyli na tyle ogromnych, roz-
ległych i  masywnych – jednym słowem monstrualnych 

– obiektów, że te skutecznie wymykają się ludzkiemu jed-
nostkowemu doświadczeniu (np. globalne ocieplenie, ra-
dioaktywność, pandemia, mikroplastik, czarna dziura)². 
Najczęściej po prostu znajdujemy się we wnętrzu hipe-
robiektów i stąd wynika podstawowa trudność z ich jed-
noznacznym poznaniem oraz zlokalizowaniem. Odnosimy 
wrażenie, że są wszędzie i nigdzie, charakteryzuje je nielo-
kalność (nonlocality). Hiperobiekty są zbyt rozległe, stąd 
najczęściej możemy obserwować wyłącznie konsekwen-
cje ich fatalnych i  zdradliwych działań – mając dostęp 
jedynie do poszczególnych fragmentów, nigdy nie do-
świadczamy ich jako całości. Skoro nie jesteśmy w stanie 
ogarnąć ich ludzkim aparatem poznawczym, nie dyspo-
nujemy zdystansowanym spojrzeniem z zewnątrz, bardzo 
trudno nam również zbudować ich model, a pozbawione 
jakiejkolwiek reprezentacji mogą działać bez przeszkód 
w ukryciu. Pojawiają się i znikają, dlatego ich złowrogie, 
monstrualne istnienie zazwyczaj podawane jest w  wąt-
pliwość (np. denializm klimatyczny).

Trylogia Klimatyczna już w samej formie przypomina ma-
sywny hiperobiekt i właśnie dlatego część krytyków, na-
zywając ją „tekstem potworem”, zwracała uwagę na jej 

²Zob. idem, Hyperobjects. Philosophy and Ecology after the End of the World, 
University of Minnesota Press, Minneapolis, London, 2013.
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nieprzedstawialność, a  zatem ogromne trudności z  jej 
wystawianiem. Köck jednak nie poprzestaje wyłącznie 
na zabiegach formalnych. Właściwie całą swoją twórczą 
uwagę w obrębie fabuły skupia na jednym z najbardziej 
destrukcyjnych i zdradliwych hiperobiektów: ekonomii ka-
pitalistycznej. Aby zobrazować jej niezwykle skuteczną 
sprawczość, Köck posługuje się antropomorficzną me-
taforą niewidzialnej ręki rynku, który to w  nieprzewidy-
walny sposób, często zupełnie niezależnie od człowieka, 
rozszerza się w czasie i przestrzeni.

Nie znamy dokładnej daty narodzin kapitalizmu – a jeszcze 
mniej wiemy o jego wciąż trudnym do wyobrażenia końcu 

– lecz doskonale zdajemy sobie sprawę, że ten monstrual-
nych rozmiarów obiekt należy ujmować w zupełnie innych, 
nieantropocentrycznych kategoriach. Według Mortona 
jedną z  nich jest czasowe falowanie (temporal undula-
tion), charakterystyczne dla hiperobiektów zachowanie, 
mające swoje źródło w ich zaskakującej, nie-ludzkiej dłu-
gowieczności. Żeby zrozumieć działanie kapitalizmu lub 
globalnego ocieplenia musimy poruszać się jednocześnie 
po wielu różnych skalach czasowych. O  ile z  łatwością 
przychodzi nam rozmawianie o nieskończoności, zdecy-
dowanie trudniej jednak wyobrazić nam sobie ogromne 
skończoności – obiekt trwający tysiąc lub miliard lat. 

Autor Trylogii klimatycznej stara się ujawnić, w jaki spo-
sób logika kapitalistycznego wyzysku przenika nie tylko 
wszystkie nasze codzienne czynności, ale również każdą 
szerokość geograficzną, czy też historyczną epokę. Wła-
śnie dlatego w  jego opowieści spotykamy wiele nakła-
dających się na siebie planów czasowych: XIX wieczny 
kolonializm i pogoń za kauczukiem w Brazylii, współczesne 
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losy europejskich prekariuszy, zatrudnionych na umowach 
śmieciowych oraz niedaleką przyszłość, usłaną starymi 
oponami i zużytą gumą. Köck w brawurowym stylu podąża 
autostradą niekontrolowanego rozwoju i wzrostu kapitału, 
na której sprężystość kolonialnego kauczuku, obecnego 
w oponach naszych samochodów, zmienia się w elastycz-
ność współczesnych form zatrudnienia, by wreszcie od-
naleźć apokaliptyczny finał w plastyczności mikroplastiku, 
oblepiającego wszystko, co spotka na swojej drodze. We-
dług Mortona jedną z najbardziej dokuczliwych i podstęp-
nych cech hiperobiektów jest ich lepkość (viscosity), im 
bardziej chcemy od nich uciec, tym mocniej do nas przy-
legają. Wierząc w to, że cywilizacyjny progres może po-
łożyć kres współczesnym problemom (kapitalistycznemu 
wyzyskowi i globalnemu ociepleniu), umacniamy jedynie 
mit postępu, który jest bezpośrednią przyczyną pojawie-
nia się hiperobiektów.

PO KOŃCU ŚWIATA

Raj. Potop niesie ze sobą daleko posuniętą pauperyza-
cję idei końca świata, który nie jest już w stanie dłużej 
funkcjonować jako oczekiwany od wieków punkt kulmi-
nacyjny (apokalipsa), czy też spektakularny finał ludzkich 
dziejów. Staje się raczej powszechnym doświadczeniem, 
by nie powiedzieć przeciętnym wydarzeniem, dotykają-
cym w równym stopniu wszystkich istnień. Kolonialny wą-
tek XIX wiecznej gorączki kauczukowej dobitnie pokazuje, 
że koniec świata rdzennych mieszkańców Ameryki wy-
darzył się wieki temu, tuż po odkryciu jej przez Kolum-
ba. W tym kontekście współczesne apokaliptyczne lęki, 
związane bezpośrednio z antropocenem, nie są niczym 
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wyjątkowym. Powinniśmy je odczytywać raczej jako nie-
pokój białych kolonizatorów i koniec świata europejskiej 
cywilizacji³. Köck, przyjmując perspektywę hiperobiektów, 
pozwala nam pomyśleć o wielu końcach wielu światów, 
mających miejsce jednocześnie na różnych poziomach. 
Zwraca tym samym naszą uwagę na zgubną logikę kapi-
talizmu, według której każdy rozwój wymaga zupełnie in-
nych ofiar.

Wybuch epidemii ospy przywleczonej przez kolonizato-
rów do Amazonii oraz o wiele bardziej zjadliwa i wycień-
czająca choroba – kapitalistyczny wyzysk – niosą ze sobą 
śmierć całych wspólnot rdzennych mieszkańców tych te-
renów. Koniec świata w kontekście globalnym, dotykający 
całych grup społecznych, przecina się z  wieloma kata-
strofami na poziomie lokalnym – kryzysem ekonomicz-
nym europejskich rodzin, upadkiem przedsiębiorstw oraz 
śmiercią konkretnych jednostek, którym skutecznie uda-
ło się zracjonalizować samowyzysk. Doskonałym przykła-
dem zgubnej logiki hiperobiektów jest umierający ojciec, 
właściciel przynoszącego straty warsztatu samochodo-
wego, który próbował osiągnąć samodzielność i  nieza-
leżność jednocześnie coraz bardziej popadając w długi. 
Gdy jego żona w szpitalu z entuzjazmem ogłasza radosną 
wiadomość dotyczącą zdrowia swojego męża, usłyszaną 
od źle opłacanej pielęgniarki: „On znowu zrobił postępy!”, 
wówczas doskonale zdajemy sobie sprawę, że wszyscy 
bez wyjątku znaleźliśmy się w pułapce rozwoju i na tym 
właśnie polega już dawno uniezależniony od człowieka 
kapitalistyczny po(d)stęp. Köck z pomocą swojej apoka-

³ Zob. T.J. Demos, Beyond the World's End: Arts of Living at the Crossing,  
Duke University Press Books, Durham and London 2020, s. 9.
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liptycznej wyobraźni idzie jednak o krok dalej i nie tylko 
opisuje partykularne końce świata zadłużonych finansowo 
jednostek ludzkich, lecz bierze pod uwagę również kata-
stroficzną perspektywę planetarną. Za około sześć miliar-
dów lat nasze słońce wypali się i umrze z przepracowania, 
powodując tym samym zagładę układu słonecznego. Ta 
perspektywa pozwala nam pomyśleć o rzeczywistości nie-
zależnej od człowieka, która całkowicie obywa się bez ludz-
kiej myśli i nie potrzebuje tworzonych przez nią sensów.

RAJ, CZYLI POTOP RZECZY

Trylogia klimatyczna uświadamia nam, że tytułowy raj 
właściwie nigdy nie istniał i funkcjonuje raczej jako puste 
pojęcie bez realnego odniesienia (być może za wyjątkiem 
rajów podatkowych), dlatego nie jesteśmy w  stanie do 
niego powrócić. Życie na ziemi przypomina raczej pasmo 
lokalnych i globalnych katastrof. Köck zwraca uwagę na 
trud, niepokój i niepewność prekarnej egzystencji w kapi-
talistycznej rzeczywistości, która w niczym nie przypomi-
na harmonijnego, rajskiego życia. Posługuje się obrazem 
morskiej, burzliwej głębiny, z jej odmętów wyłania się wrak 
nowoczesności oraz chwytający się rozmaitych prac do-
rywczych rozbitkowie, którzy pośród topielców próbują 
unosić się na falach honorariów, a ich jedynym celem jest 
przetrwanie.

Spróbujmy choć na chwilę porzucić ludzkie, humanistycz-
ne kategorie i spójrzmy na tę dramatyczną rzeczywistość 
z perspektywy ontologii zwróconej ku przedmiotom. Wów-
czas potop spowodowany swobodnym i niekontrolowa-
nym przepływem kapitału oraz nieskończoną akumulacją 
dóbr może okazać się nie-ludzkim rajem. W Trylogii kli-
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ANDRZEJ MARZEC – filozof, krytyk filmowy, redaktor 
„Czasu Kultury”, kurator cyklu filmowego Krótkie spięcia 
w poznańskim Pawilonie. Jego zainteresowania badaw-
cze skupiają się wokół: spekulatywnego realizmu, onto-
logii zwróconej ku przedmiotom, ciemnej ekologii oraz 
współczesnego kina alternatywnego. Autor książki Wid-
montologia. Teoria filozoficzna i praktyka artystyczna 
ponowoczesności (2015) oraz nominowanej do nagro-
dy Identitas Antropocień – filozofia i estetyka po końcu 
świata (2021).

matycznej ludzie są tylko jednymi z wielu różnorodnych 
aktorów. Na scenie pojawiają się nie tylko wydarzenia bez 
właścicieli, źle zapamiętane wspomnienia i zapomniane 
możliwości, ale również plastikowe śmieci, oraz gumowe 
resztki. Rzeczywistość powołana do życia przez Köcka 
jest epoką hiperobiektów, rajem i jednocześnie potopem 
przedmiotów, które pojawiając się w niespotykanej do tej 
pory obfitości, świętują swój nie-ludzki sukces. Gdyby 
magazyn „Time” zdecydował się przyznawać tytuł nie-

-człowieka roku (w  2020 byłby nim koronawirus), jeden 
z nich przypadłby w udziale kapitalizmowi i to właśnie on, 
wraz z  całą swoją potwornością, jest głównym bohate-
rem sztuki Köcka. Okazuje się jednak zbyt ogromny, by 
zmieścić go na scenie teatru i funkcjonuje w zbyt wielu 
skalach czasowych jednocześnie. Dlatego najprawdopo-
dobniej będziemy mogli zobaczyć jedynie efekty działania 
tego nieprzedstawialnego i niewidocznego hiperobiektu, 
który pojawia się zazwyczaj w towarzystwie globalizacji, 
kolonializmu oraz ocieplenia klimatu.
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PAULINA OLSZEWSKA 

 O jakiej nadziei 
właściwie 

 myślą martwi?
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W kolekcji Galerii Studio znajduje się obraz Jerzego Ry-
szarda „Jurry” Zielińskiego z 1974 roku, chyba jedna z naj-
bardziej intrygujących prac w naszym zbiorze. Wydaje się 
prosta w formie, wręcz banalna – płaszczyzny mocnego 
koloru i zredukowane jednowymiarowe kształty. Jednak 
sens poszczególnych elementów i ich wspólna zależność 
zaczyna nastręczać więcej pytań, niż dawać odpowiedzi. 

Na pierwszym planie pojawiają się wielkie, żółte, rozwarte 
nogi. Tak jakby ich właściciel (a może właścicielka?) leżał 
na plecach i patrzył przed siebie. W tym przypadku mię-
dzy nogami rozpościerają się dwie przestrzenie: zielona 
na dole, na górze zaś niebieska. Jeśli przyjmiemy, że linia 
styku tych dwóch płaszczyzn to linia horyzontu oddzie-
lająca wodę od nieba, pojawia się na niej surrealistyczne 
słońce w formie ust z okiem w środku. Forma ta zdaje się 
powoli zachodzić za linię horyzontu, co widać czerwony-
mi refleksami na zielonej tafli wody. 

Gdy patrzymy na to przedstawienie, może nam się wyda-
wać, że nasz bohater (a może bohaterka?) dryfuje na ple-
cach na wodzie, oglądając równocześnie zachód słońca. 
Niejednoznaczność sceny podkreśla nadany przez arty-
stę tytuł Martwych nadzieja. Zaczynają pojawiać się py-
tania: Kim są ci martwi? O jaką i czyją nadzieję chodzi? I to 
najprostsze: O jakiej nadziei właściwie myślą martwi? Czy 
należy rozumieć, że to dryfujące ciało jest ciałem mar-
twym? A może wcale nie, bo martwym dopiero się stanie, 
o czym przepowiada mu zachodzące oko opatrzności. Czy 
to słońce jest nadzieją, która zniknie za horyzontem, aby 
już nigdy się nie pojawić? Czyżby nasz bohater (albo bo-
haterka) już martwy albo jeszcze nie, przyglądał się swo-
jemu własnemu końcowi?
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Patrząc na obraz Jerzego Ryszarda „Jurry“ Zielińskiego, 
nie sposób nie odnieść go do obecnej dyskusji o proble-
mie kryzysu klimatycznego. Z obrazu bije katastroficzna 
aura i przeczucie końca. Być może to sam autor przeczu- 
wa nadchodzący kres i wie, że nie ma jak odwrócić tego 
stanu rzeczy. Świat, jaki znamy, jaki sami stworzyliśmy, 
dąży ku końcowi, który dzieje się na naszych oczach. A my, 
żywi, choć tak naprawdę martwi, jedyne, co możemy, to 
tylko dryfować w tym kierunku. 

Cztery lata wcześniej, w  1970 roku, związana z Wrocła-
wiem Wanda Gołkowska stworzyła projekt instalacji  
Kinestezjonu. Tytuł pracy to neologizm, stworzony przez 
artystkę w oparciu o dwa pojęcia: kinestezji i cenestezji. 
Kinestezja odnosi się do fizycznego odczucia pozycji ru-
chów części ciał względem siebie. Cenestezja zaś dotyczy 
naszego zmysłowego odczucia doznań wychodzących 
z naszego ciała. 

Artystka w projekcie, który nigdy nie został zrealizowa-
ny, zaproponowała stworzenie sferycznej kuli, która po-
dzielona zostałaby na dwie części za pomocą platformy 
z przeźroczystego tworzywa. Stojąc na tej platformie, zo-
baczyć można dwie projekcje. Na dole, pod nogami, na 
jednej półkuli wyświetlana byłaby projekcja nieba. W gór-
nej części półkuli zaś zobaczyć można byłoby projek-
cję panoramicznego ujęcia ziemi. Znajdując się w takiej 
przestrzeni, odnosiłoby się wrażenie, że świat dosłownie  

„stanął na głowie”. Można przypuszczać, że nasze zmysły 
nie byłyby w stanie go właściwie odebrać, bo zaburzona 
została nasza naturalna percepcja świata i  jego najważ-
niejszych elementów. 
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Wandę Gołkowską, jak i również innych artystów i artystki 
tworzących w latach 70. nurtowało pytanie o przyszłość 
człowieka i natury. Widzieli oni postępującą degradację 
środowiska naturalnego na rzecz postępu technicznego 
i w swoich artystycznych rozważaniach zwracali uwagę na 
nieodwracalność tych zjawisk. Zadawali pytania o miej-
sce człowieka w systemie zależności natura-kultura oraz 
próbowali pobudzić do refleksji, a także realnego działa-
nia. W swoich projektach szukali nowych alternatywnych 
rozwiązań i budowali wizję świata, który zamiast pędzić 
przed siebie, wreszcie się zatrzyma. 

Patrząc na obie prace, zarówno Jerzego Ryszarda „Jurry” 
Zielińskiego oraz Wandy Gołkowskiej, trudno uwierzyć że 
powstały one pół wieku temu. To, co z nich uderza, to nie-
samowita aktualność przekazu. Od razu nasuwa się pytanie: 
Czy jest już za późno i tylko staczamy się równią pochyłą 
ku nieuniknionemu końcowi nas samych? A może jeszcze 
nie wszystko stracone? Może jest jeszcze nadzieja.

PAULINA OLSZEWSKA – historyczka sztuki, kuratorka, 
producentka projektów artystycznych i autorka tekstów 
o  sztuce. Studiowała historię na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim w Krakowie oraz na Uniwersytecie Humboldtów 
w Berlinie. Mieszka i pracuje w Warszawie i w Berlinie. Or-
ganizowała i  kuratorowała projekty i  wystawy dla nie-
zależnych instytucji, prywatnych galerii, jak również dla 
publicznych instytucji w Europie. Od 2019 roku pracuje 
jako kuratorka dla Galerii Studio, miejskiej galerii w War-
szawie. W  swojej pracy kuratorskiej koncentruje się na 
międzypokoleniowych dialogach artystek oraz badaniem 
założeń awangardy w odniesieniu do współczesności. 
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Wanda Gołkowska, Kinestezjon, 1970 
kolaż na papierze, 25,5x18 cm 
dzięki uprzejmości Ewy Ludwińskiej-Chwałczyk  
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Jerzy Ryszard “Jurry” Zieliński, Martwych nadzieja, 1974 
olej na płótnie, 54x102 cm 
Kolekcja Galerii Studio w Warszawie 
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Dryfujące 
 ciało 

AGNIESZKA KRYST

ZAPIS MEDYTACJI
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Poruszane przez zewnętrzne bodźce,  
nasze ciała są w ciągłym ruchu.  

Scrollujemy, biegniemy zmęczeni, rozszczepieni  
na wiele części, z których każda pragnie nowych  

wrażeń, obrazów, celów. 

Nasze ciała to mikrorynki eksploatowane na poziomie 
somatycznym, fizycznym, emocjonalnym, ekonomicznym, 

indywidualnym przez otaczający je makroświat,  
przez nas samych.  

„(…) a potem wstanie głęboko oddycha i mimo zmęczenia 
próbuje powtórzyć wolno i dokładnie wszystkie kroki stara 

się wyczuć własne ciało i jeszcze zwalnia tak bardzo  
że ruch staje ledwo widoczny”

Thomas Köck, Trylogia klimatyczna, s. 57

Tak, jestem zmęczona.  
Tak, mam zmęczone mięśnie. 

Tak, mam zmęczone ciało.

Tak, pozwalam sobie na to uczucie.

Tak, biorę oddech i kładę się na podłogę.

 

Zamykam oczy. Oddycham.
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I wyobrażam sobie, że znajduję się w środku swojego ciała. 
Zaczynam je skanować   

od najmniejszego palca u stopy aż po sam czubek głowy. 
Powoli przemieszczam się w tym kierunku, a następnie 
wracam, od czubka głowy aż do najmniejszego palca. 

Powtarzam tę podróż kilkakrotnie. 

W trakcie tej podróży zbieram powoli  
i świadomie swoje ciało w całość.  

Odłączam się od zewnętrznych bodźców.  
Łączę ciało, wypełniając je powietrzem.  

Oddycham.  
Rozluźniam miejsca, w których czuję napięcie.  

Mogę skupić się na nich dłużej.  
Rozciągam je, jeśli czuję taką potrzebę.  

Biorę kolejny oddech.

Czuję, jak ciało dotyka podłogi.  
Czuję te powierzchnie styku.  

Niektóre są większe, niektóre mniejsze. 
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Pięta,      łydka,       pośladek,      łopatka,       
nadgarstek,      tył głowy.  

Czuję, jak moja skóra dotyka powierzchni, na której leżę. 
Oddycham przez nią.  

Wypełniam swoje ciało powietrzem.

Przez obszary styku mojego ciała z powierzchnią,  
na której leżę, oddaję jego ciężar.  

Delikatnie się zapadam.  
Moje ciało wypełnione powietrzem zaczyna dryfować. 

Czuję jego ciężar.  Ten ciężar powoli staje się płynny.      
Faluje.      Przepływa spokojnie przez moje ciało. 

Poddaję się temu uczuciu. 
Poddaję się tej płynności. 

Przez moje ciało przepływają teraz  
ciepłe fale mojego ciężaru.     

Rozluźniają je przyjemnie, wypełniają. 
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Próbuję się poruszyć, z tym płynnym uczuciem. 
Przemierzyć przestrzeń z kompletnym, świadomym ciałem. 

Przyjemnie dryfuję. 

Albo zostaję i leżę dalej.       I przyjemnie dryfuję.    Faluję. 

I jest mi przyjemnie. 

Mogę  
Możesz 

powtórzyć to zadanie, kiedy tylko chcesz, o dowolnej 
porze, o której chcesz, w dowolnym miejscu,  

gdzie tylko i z kimkolwiek chcesz.
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Ciało dryfujące

Posłuchaj na Spotify

Wykonanie: 
AGNIESZKA KRYST

Muzyka: 
BARTOSZ DZIADOSZ

AUDIOMEDYTACJA

https://open.spotify.com/show/6FqG73F8Lggs3ufU9sh8AY
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AGNIESZKA KRYST – tancerka i  choreografka,  
członkini zrzeszenia niezależnych tancerzy i  tancerek 
Centrum w  Ruchu (przestrzeń dla sztuk performatyw-
nych w Warszawie). Absolwentka Wydziału Choreografii 
i  Teorii Tańca na warszawskim Uniwersytecie Muzycz-
nym Fryderyka Chopina, ukończyła także Szkołę Głów-
ną Handlową. Współpracowała z szeregiem choreografów 
i choreografek, m. in. Martą Ziółek, Pawłem Sakowiczem, 
Rebeccą Lazier i Sjoerdem Vreugdenhilem, oraz reżyse-
rów teatralnych, w tym z Jakubem Skrzywankiem, Eweliną 
Marciniak i  Grzegorzem Jaremką. Autorka performan-
ce’u Łuczniczki w BWA w Bydgoszczy. Jej ostatnia praca 
choreograficzna to Expiria, studium kobiecego ciała in-
spirowane tańcem ekspresjonistycznym pierwszej poło-
wy XX wieku.

Bartosz Dziadosz (PLEQ) – jest kompozytorem, produ-
centem muzycznym, a  także kuratorem. Reprezentuje 
eksperymentalny nurt w muzyce elektronicznej. W swo-
ich kompozycjach łączy ze sobą gatunki muzyczne takie 
jak: drone, ambient, abstrakcyjny glitch i modern classical. 
Od kilku lat bardziej niż produkcją płyt, zajmuje się kom-
ponowaniem muzyki do spektakli teatralnych i krótkich 
form dokumentalnych. Ma za sobą ponad 20 spektakli 
teatralnych, do których komponował muzykę. Obecnie 
współpracuje z Wojtkiem Farugą, Tomkiem Śpiewakiem, 
Lucy Sosnowską, Grzegorzem Jaremko, Aleksandrą Ja-
kubczak, Wiktorem Rubinem, Katarzyną Kalwat i Micha-
łem Borczuchem, z  którym zrobił kilkanaście spektakli 
w najważniejszych polskich teatrach.
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WOJTEK MEJOR

 Medytacja 
 klimatyczna 
  albo podróż  

 śladem pęknięcia  
 w betonie
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Zdjęcie z archiwum prywatnego autora
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Czytam otoczenie jak gazetę. Wszystko ma znaczenie 
i  swój cel. Budynki stoją w określonym porządku, ulice 
gdzieś prowadzą, powierzchnie są gładkie, opatrzone gu-
zikami, klamkami, napisami. Wszędzie otaczają mnie znaki 
i znaczenia, a ja wszystko czytam i rozumiem. Przestrzeń 
miasta jest dla mnie jak program, którego jestem użytkow-
nikiem. Są przestrzenie i miejsca i wszystkie mają swoją 
funkcję, ktoś je zaprojektował, zaplanował i  zoptymali-
zował (czasem lepiej, czasem gorzej). Dokładny kierunek 
tego planu nie jest do końca jasny – tu ścierają się prze-
cież interesy wielu. 

A tu nagle wzdłuż krawężnika przemyka mały szczur. Fu-
terko ma zmierzwione, szarobrunatne, a ogon łysy i za-
brudzony. Czujnie się rozgląda i wciąga w nozdrza zapach 
ulicy. Znika pod blaszanym płotem, gdzie od lat dzicze-
je niezagospodarowana działka. Mogę tam zajrzeć przez 
szparę, a mogę nawet znaleźć dziurę w płocie i wejść na 
miękki, zarośnięty grunt. Tutaj moje zmysły zaczynają 
się gubić. Chaotycznie nachodzą na siebie niepasujące 
warstwy: pozostałości jakichś konstrukcji, kwitnące krze-
wy, sterty trudnych do zidentyfikowania śmieci, wysokie, 
szybko rosnące topole i stare, pogięte drzewka owoco-
we. Gdzieś w oddali widać biurowce i słychać hałas sa-
mochodów. Trudno tu wyłuskać znaki, którymi mógłbym 
się pokierować, które wskazałyby mi drogę.
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Zatrzymuję się więc i biorę głęboki wdech. Najpierw zwra-
cam uwagę na sam oddech. Staram się skupić na miejscu, 
w którym powietrze lekko łaskocze moje nozdrza. Wdech 
i wydech płyną swobodnie, niczym nie popędzane, a klat-
ka piersiowa unosi się miarowo. Potem powoli przenoszę 
uwagę na inne części ciała. Staram się rozluźnić napięcia, 
kieruję oddech w te miejsca, które jeszcze się nie rozluźniły. 

Po paru spokojnych minutach jestem gotowy, żeby skie-
rować zmysły na otoczenie. Zagłębiam się w nowy świat. 
Staram się usłyszeć równocześnie bzyczenie trzmiela, ło-
skot budowy, szum drzew i przejeżdżający pociąg. Zapach 
kurzu i cementu miesza się z kwitnącymi bzami i mokrymi 
liśćmi z zeszłego roku. Przed moimi oczami dzieją się rów-
nocześnie procesy, które można zaobserwować w dzień, 
tydzień, rok – całe dekady! 

Do czego dążą drzewa kiełkujące między starymi szyna-
mi? Czy marzy im się stary las, w którym całe klany rosną 
obok siebie z pokolenia na pokolenie, w którym ziemia 
i otoczenie zmieniły się dla nich? Czy śnią o gęstym dy-
wanie liściastych koron tam, wysoko w górze? One so-
bie bez nas poradzą. Podobno religia daje możliwość 
obcowania z czymś większym niż indywidualne istnienie,  
czymś, co jest ponad czasem i ponad własnym życiem. 
Takim doświadczeniem niech będzie zanurzenie się w kra-
jobraz, który żyje własnym życiem, wymknął się spod kon-
troli człowieka albo nigdy jej nie doświadczył. Tu, w chaosie 
chaszczy, otwieram się na to, co jest spoza mnie.
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Zdjęcie z archiwum prywatnego autora
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Na co dzień jestem zanurzony w  symbolach, w  języku, 
w sytuacjach społecznych, we własnych wewnętrznych 
procesach. Mało widzę tego, co rzeczywiście dzieje się 
wokół mnie. Co się dzieje ze środowiskiem, w  którym 
żyję: z roślinami, zwierzętami, ziemią, skałami, wodą, po-
wietrzem. Wszystkie te znaki i procesy mi umykają, kie-
dy jestem zaabsorbowany tym, co ludzkie, symboliczne. 
Czasem tylko sięgam po obraz jakiegoś drzewa czy zwie-
rzęcia, ale jako symbol właśnie – nie widzę w istocie tego 
konkretnego istnienia, na które patrzę. Szukam mocy, ży-
cia i źródła mądrości w nadprzyrodzonych siłach, w wiel-
kich myślach i niestworzonych figurach. 

Ale jestem zmęczony myśleniem o ludzkich sprawach, my-
śleniem zamkniętym w naszych kategoriach, myśleniem 
o przestrzeni ludzi, ich miejscach, ich zmartwieniach, ich 
potrzebach. Mam ochotę odwrócić głowę, spojrzeć poza 
granice naszego kręgu i wyjść na chwilę z ludzkiego ula. 
Chcę zobaczyć, co mnie otacza, jaki kształt ma to drze-
wo, na którym wijemy sobie gniazda, kto jeszcze je za-
mieszkuje. Czy jest w dobrym stanie? Czy wydaje jeszcze 
liście? Czym karmi swoje korzenie? Jakie inne zwierzęta 
zamieszkują jego rozległe konary? 

Przecież nie jesteśmy sami w kosmosie – mnóstwo jest 
istot, które zamieszkują go razem z nami! Są tak blisko, 
że ich nie zauważamy. Jesteśmy jedną z nich.
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WOJTEK MEJOR – niezależny edukator, ekolog, wieczny 
student, z wykształcenia projektant i kulturoznawca. Zaj-
muje się nieużytkami, postwzrostem, kooperatywizmem 
i  suwerennością żywnościową. Członek Kolektywu Tre-
nerskiego Lepiej, Kooperatywy Spożywczej Dobrze oraz 
ruchu Nyeleni. Od kilkunastu lat związany z  festiwalem 
sztuki mediów Pixelache w Helsinkach. Z zamiłowania pta-
siarz. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Zdjęcie z archiwum prywatnego autora
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THOMAS KÖCK

FRAGMENT  
TRYLOGII KLIMATYCZNEJ

 european home care  
dwa tysiące czternasty

 teneramente con durezza 
 skreślenia wedle uznania
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CÓRKA 
ugrupowania terrorystyczne maszerują na europejskie 
granice zewnętrzne a greckie pakiety ratunkowe ledwo 
to wytrzymują i obiecane ożywienie to tylko pomyłka 
w zapisie liczb za to teraz przedstawiciel niemieckiego 

rządu odwiedza klinikę w jenie gdzie umieszczono pacjenta 
zarażonego wirusem ebola tylko nikt nie widział jak 

usuwano chorych z korytarza tak że dwóch pacjentów 
zmarło na skutek tej wizyty i ogólnego pośpiechu opinia 

publiczna oddycha z ulgą z powodu podwyższenia 
standardów higienicznych a wielu polityków austriackich 

uznano winnymi korupcji i wykorzystywania nastrojów 
antyemigranckich cały kraj się burzy złożono odwołania 
a na morzu śródziemnym powoli tonie statek w ostatniej 
chwili udało się zapobiec zamachowi na amerykańskiego 
prezydenta młodzi ludzie wysyłają sobie filmy pokazujące 
obcinanie głów przez meksykańskie kartele narkotykowe 

odgłos który powstaje gdy płuca tłoczą powietrze do dróg 
oddechowych jak do krzyku ale człowiek nie może bo jest 

pozbawiony strun głosowych i ciepłe powietrze z płuc 
tak po prostu przepływa nie zmieniając się w głos tylko 
w bezsensowne charczenie zostaje młodym ludziom na 

zawsze w głowie choć komentują że woleliby więcej zbliżeń 
a pewna tancerka kręci się sama na scenie robi obrót 

za obrotem wreszcie potyka się i upada ale zaraz wstaje 
i zaczyna wszystko od początku
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w wielkiej brytanii prognozowane wartości bezrobocia 
wśród młodych tworzą wielkie podziały w społeczeństwie 
które tam nie istnieje a u wybrzeży afryki statek wiozący 

dwa tysiące pięćset kontenerów pełnych macbooków 
wywrócił się do góry dnem i rybacy wyławiają teraz 

drogie elektroniczne części zapasowe a za nurkowanie 
bez sprzętu na zagrażające życiu głębokości apple 

płaci potworne ceny z funduszu ubezpieczeniowego 
który poniósł wielkie straty na giełdzie z powodu 

wywrócenia się statku do góry dnem i wciąż nikt nie chce 
zaproponować alternatywnych rozwiązań bo rynek jest 

obecnie niestabilny i trudno byłoby określić skutki ataków 
radykałów a autentyczne nagie zdjęcia supergwiazd 

wzbudzają zainteresowanie na całym świecie tancerka 
już nie daje rady i sprawdza czy dostała jakieś nowe 

wiadomości rozciąga się przy tym uśmiecha od czasu do 
czasu i wzdycha z ulgą powtarza jeszcze raz ćwiczenie 
ale tym razem upada z wielkim impetem i leży chwilę 

a ludzie często mówią jej że ma wiele uroku choć uważa się 
zasadniczo za osobę przeciętną tak sobie o tym myśli leżąc 

i ciężko oddychając że czasami porównuje się z innymi 
kobietami w swoim wieku choć nigdy by się do tego nie 

przyznała przed innymi a potem wstanie głęboko oddycha 
i mimo zmęczenia próbuje powtórzyć wolno i dokładnie 
wszystkie kroki stara się wyczuć własne ciało i jeszcze 
zwalnia tak bardzo że ruch staje się ledwo widoczny
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w domu robi sobie herbatę wreszcie dostała stałą pracę 
jako tancerka w zespole na dwa lata a przedtem studiowała 

i pracowała od czasu do czasu z różnymi choreografami 
studia opłacała dzięki pracom dorywczym uczestniczyła 

w wielu bezpłatnych workshopach ze znaczącymi 
choreografami dzięki pracom dorywczym mieszkanie 

opłacała dzięki pracom dorywczym można powiedzieć że 
całe jej życie było dorywcze tak jak jej zamiary i możliwości 

a jej ciało było w dorywczym stanie bo mogła liczyć 
jeszcze na cztery góra sześć dorywczych lat a potem 

jej ciało zacznie działać przeciwko niej i będzie musiała 
więcej ćwiczyć będzie jej to przychodziło coraz trudniej 

i do tego czasu musi zaoszczędzić trochę pieniędzy 
i jeszcze musi się zastanowić co ze sobą zrobić do tego 

czasu a to ją przeraża bo wolałaby o tym nie myśleć 
najchętniej by o tym w ogóle nie myślała i nie chce sobie 
zadawać pytania co zrobi ze sobą pewnego dnia i czy jej 
droga na coś pozwoli i da jakieś osiągnięcia czy może to 
tylko coś dorywczego i zadaje sobie czasem pytanie czy 

inni coś już ze sobą zrobili i osiągnęli to co chcieli i są 
w miejscu w jakim chcieli a ona boi się że pewnego dnia się 
obudzi i pomyśli sobie wreszcie stałaś się tym kim zawsze 

chciałaś być i jesteś już sobą a może to ktoś kim ona 
nigdy nie chciała być ale stała się sobą i teraz jest sobą 
jaką nigdy nie chciała się stać i tego właśnie się obawia 
bo zawsze na taką siebie czekała a może po prostu jest 
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w miejscu które zrobiło z niej kogoś kim nigdy nie chciała 
być i ona sama przyznaje się przed sobą do tych lęków 
i wcale tego nie chce bo wolałaby zachować jasne myśli 
więc szybko wypija herbatę i przegląda gazetę a kiedy 
jej komórka wibruje cieszy się i znów czuje się młodsza 
a firma european homecare działająca od początku lat 
dziewięćdziesiątych znowu obniżyła koszty utrzymania 
uchodźców i dwanaście euro dziewięćdziesiąt kosztuje 

budżet środkowoeuropejski jeden uchodźca dziennie a trzy 
fundamenty państwa socjalnego strasznie trzeszczą a może 

nawet już się zawaliły tylko jeszcze nie słyszeliśmy huku 
jak w czasie burzy kiedy błysk dawno już zniknął a grzmot 

dociera do nas dopiero po chwili i w całym kraju protestują 
endżiosy rosja ponownie rozważa użycie wojsk w ameryce 
ceny ropy eksplodują i to tylko telefon od matki którą ona 
właściwie nawet lubi ale akurat nie w tej chwili więc czeka 
aż telefon przestaje dzwonić i po chwili do niej oddzwania

Źródło: Thomas Köck, Raj. Potop [w:] Trylogia klimatyczna,  
Agencja Dramatu i Teatru ADiT, 2020, s. 56-58
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 Spektakl  
„Raj. Potop”

Premiera: 
29 MAJA 2021,  

STUDIO teatrgaleria

Obsada: 
MARCIN PEMPUŚ 
NATALIA RYBICKA 
PAWEŁ SMAGAŁA 

MATEUSZ SMOLIŃSKI 
MARTA ZIĘBA 
EWELINA ŻAK 

AGNIESZKA KRYST

Autor: 
THOMAS KÖCK

Reżyseria: 
GRZEGORZ JAREMKO

Scenografia i kostiumy: 
NATALIA MLECZAK
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Choreografia: 
AGNIESZKA KRYST

Muzyka: 
BARTOSZ DZIADOSZ

Reżyseria światła i video: 
MAREK KOZAKIEWICZ

Animacje: 
OLIWIA SZANAJCA-KOSSAKOWSKA

Napisy: 
WERONIKA WYSOCKA

Opracowanie partii chóralnych: 
SZYMON ADAMCZAK

Kierowniczka produkcji: 
JUSTYNA PANKIEWICZ

Druga kierowniczka produkcji: 
MONIKA BALIŃSKA

Inspicjentka: 
MARIA LEJMAN-KASZ

Asystentki produkcji: 
 ANNA GOŁĘBIOWSKA 

 HANNA SIEWIŃSKA 
MAGDALENA ZAREMBA

Prezentowana w spektaklu replika obiektu The Knotted Gun  
została wykonana za zgodą Fundacji Non-Violence.  

Wszelkie prawa zastrzeżone i należą do Fundacji Non-Violence.
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STUDIO teatrgaleria  
 

Dyrektor teatru: 
ROMAN OSADNIK 

Dyrektor artystyczna:  
NATALIA KORCZAKOWSKA 

 Zastępca dyrektora: 
TOMASZ PLATA

Kierownik galerii: 
DOROTA JARECKA 

 Główny księgowy: 
JADWIGA JAWORSKA 

***

Dział literacki: 
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Koordynacja pracy artystycznej: 
PAULINA IWIŃSKA-BIERNAWSKA

Współpraca międzynarodowa: 
ANNA LEWANOWICZ 

Kierowniczka działu PR i promocji: 
MARTA SPUTOWSKA 

Dział PR i promocji: 
DARIUSZ PABJAŃCZYK, MAJKA DUCZYŃSKA  
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Prawa autorskie: 
PRZEMEK SZULCZEWSKI 
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W imponującej swoim rozmachem Trylogii klimatycznej 
Thomas Köck łączy dramat rodzinny ze sztuką historycz-
ną, a  thriller polityczny z  tomikiem poezji. Trylogia to 
złowieszczy potop rzeczy, niosący za sobą wyrzucone 
na brzeg skrawki sensów, fragmenty obrazów, zdegra-
dowane biografie, losy ofiar, pojęcia i definicje. Trylo-
gia to transhistoryczna symfonia, w której toną wszelkie 
granice gatunkowe.

W  pierwszej części Trylogii klimatycznej zatytułowanej 
Raj. Potop, która posłuży jako punkt wyjścia do spekta-
klu w STUDIO teatrgalerii, przesuwamy się po dwóch li-
niach akcji wiodących wzdłuż historii wyzysku. Śledzimy 
finansowy upadek rodziny okresu transformacji, skupio-
ny wokół losów pewnej tancerki, pracującej na śmieciów-
kach, oraz jej ojca, bankrutującego właściciela warsztatu 
samochodowego. Następnie przenosimy się do XIX wieku, 
do Manaus w Brazylii, w sam środek mrocznych czasów 
boomu kauczukowego. Poznajemy baronów gumowych, 
którzy prawo do istnienia natury przeciwstawiają natural-
nym prawom rynku. Walczy z nimi architekt Felix Nachti-
gal, który w dżungli ma zbudować operę. Niełatwo jednak 
u Köcka odróżnić fakt od fake’u. Wprawdzie kolonizato-
rzy noszą szykowny tweed, ale jednocześnie robią sobie 
późnokapitalistyczne selfie.

OPIS SPEKTAKLU
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Trylogia ma wymiar prawdziwie kosmologiczny i  apoka-
liptyczny – zarówno w sensie uniwersalnym, jak i indywi-
dualnym. W Raju. Potopie jesteśmy świadkami gorzkiego 
końca rodziny nuklearnej oraz porażki idealisty Nachtiga-
la. Wszyscy są tutaj ofiarami, to jedynie pionki w sztuce 
o katastrofie ekonomicznej i ekologicznej, której prawdzi-
wym bohaterem jest niewidzialna ręka rynku.

W Trylogii klimatycznej Thomas Köck odsłania, wręcz po 
szekspirowsku, procesy historyczne, bez zatracenia ludz-
kiej, jednostkowej perspektywy. Bada granice zarówno 
naszej cywilizacji, jak i samego teatru jako medium.

O AUTORZE DRAMATU

THOMAS KÖCK – studiował filozofię i  literaturoznaw-
stwo, a także dramaturgię. Współpracował z niemieckim 
instytutem literackim w Lipsku i wiedeńskim zespołem 
theatercombinat/Claudia Bosse. Od 2014 roku wielokrot-
nie nagradzany. Jego sztuka jenseits von fukuyama zdo-
była w 2014 roku nagrodę Osnabrücker Dramatikerpreis. 
W  2015 otrzymał stypendium im. Thomasa Bernharda 
w  teatrze w  Linzu oraz Else-Lasker-Schüler-Dramati-
kerpreis, a sztukę raj. potop. zbłąkana symfonia (para-
dies. fluten. verirrte sinfonie) zaproszono w 2015 roku na 
Heidelberger Stückemarkt. W 2016 roku wyróżniono ją 
Kleist-Förderpreis dla młodych dramaturgów, a prapre-
miera światowa odbyła się jesienią 2017 roku w wiedeń-
skim Akademietheater. W 2016 Köck otrzymał nagrodę 
dramaturgiczną Związku Teatrów Austriackich, a w 2018 
i 2019 Mülheimer Dramatikerpreis. 
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