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Autobiografia nauczyciela uciskanego w teatrze uciśnionych1 
Joaquim Parra Marujo2 

Jednostka Badawczo - rozwojowa w dziedzinie Gerontologii i Psychologii Transpersonalnej 
 
 
“Ludzkość prezentuje dwie postawy moralne: jedna jej część modli się i nie praktykuje, druga praktykuje, 
ale nie modli się” 
Bertrand RUSSEL 
 
“Lekcja cierpliwości”:  
Pewnego dnia do mandaryna, który przygotowywał się do pełnienia bardzo ważnego urzędu, przyszedł z 
wizytą przyjaciel, który chciał się z nim pożegnać. 
Uściskali się i przyjaciel powiedział: 
- Przede wszystkim, kiedy będziesz wypełniał swoje ważne zadania, nie trać cierpliwości. 
Mandaryn obiecał, że nigdy nie zapomni tej cennej rady. 
Przyjaciel trzykrotnie powtórzył swoją radę powodując irytację mandaryna. Kiedy zamierzał zrobić to po 
raz czwarty, mandaryn wybuchnął i krzyknął: 
- Dość! Nie jestem głuchy ani głupi! 
Przyjaciel uspokajającym gestem położył mu rękę na ramieniu i powiedział: 
- Mogłeś się teraz przekonać, jak ważne jest bycie cierpliwym. Usłyszałeś trzy razy moją radę i nie mogłeś 
powstrzymać irytacji. Słysząc ją czwarty raz nie potrafiłeś powstrzymać wściekłości. A co będzie, kiedy, 
wykonując ważne zadania związane z pełnieniem urzędu, będziesz musiał być naprawdę cierpliwy? 
Przyjaciel spuścił oczy i westchnął.” 
 
J. J. Letria 
Contos da China antiga [Opowieści z dawnych Chin]  
Porto, Ambar, 2002 
 

Koleje życia “widzo-aktora”, bohatera tej autobiografii, toczą się między Erosem 
a Tanatosem odpowiedzialnymi za genealogię MIM (Mendelian Inheritance in Man). 
Jesteśmy biologicznymi produktami naszych rodziców. Każdy z nas ma  dwoje rodziców. 
Czworo dziadków w poprzednim pokoleniu, 8 pradziadków i kolejno 16 pra 
prapradziadków, 32 pra pra prapradziadków, (...). Jeśli nie przestaniemy mnożyć 
kolejnych liczb przez dwa i jeśli weźmiemy 25 lat jako średnią dla jednego pokolenia, 
odkryjemy, że w przeciągu 500 lat jesteśmy potomkami  
1.048.575 osób, a, paradoksalnie, jesteśmy kształtowani i prześladowani przez rodzinę, 
szkołę, religię, kulturę, politykę, ekonomię, społeczność, społeczeństwo. 

W historycznym kontekście kultury judeochrześcijańskiej przychodzimy na świat 
w długiej “linii zabójców”3. Abel i Kain byli pierwszymi ludźmi, ofiarą i oprawcą, którzy 
zbrukali ręce krwią. Abel zabił baranka, by ofiarować go Bogu, a Kain popełnił pierwszą 
zbrodnię bratobójstwa zabijając Abla. Identyfikacja – przez nieświadomą imitację – z 
jednym lub drugim jest kształtowaniem obrazu w lustrzanym odbiciu. Wiele osób nie 
potrafi dopasować się do jednej czy drugiej postaci aż do chwili, kiedy Ja będzie w stanie 

																																																								
1 Opublikowane w: Pereira, J.D.L. et all - Teatro do oprimido: teorias, técnicas e metodologias para a 
intervenção social, cultural e educativa no século XXI. [Teatr uciśnionych: teorie, techniki i metodologia 
interwencji społecznych, kulturowych i edukacyjnych w XXI wieku], Chaves, Wystąpienie 2013, str. 59-
71.   
2 Doktor Antropologii społecznej i kulturowej, wykładowca w Klinice Zdrowia Psychicznego, wykładowca 
w Espaço Lusófono: Economia, Sociologia e Política.  
3 Zygmunt Freud. 
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oderwać się od tego utrwalonego obrazu. Przyjmując albo tożsamość Abla albo Kaina, Ja 
myli siebie samego z obrazem, który go kształtuje i wtłacza w wyobrażenie idealnego 
modelu (ofiary lub oprawcy), który od tego momentu wypełnia alter ego4. 

Bohater tej autobiografii jest, etnicznie, rasy kaukaskiej, urodził się w  Lourenço 
Marques, w Mozambiku, w dniu 12.12.1951 r. i należy do pokolenia Baby Boomers5. 
Pokolenia, które pochłaniało amerykańskie filmy i programy telewizyjne.  I te narzędzia 
komunikacji kształtowały zachowanie owego pokolenia popychając je do niespotykanej 
wcześniej transformacji kulturowej, podczas której wybrali wolność i bili się o nią, o 
prawa obywatelskie dla afro amerykanów (apartheid) i bili się za rewolucję seksualną 
(walczyli o prawa homoseksualistów i wspierali feminizm). Pokolenie, które odkryło 
hobby i czas wolny jako proces fenomenologiczny w odkrywaniu świata dzięki 
wakacjom i płatnym urlopom. To pokolenie maja 1969, hipisowskich protestów, wojny 
w Wietnamie i zimnej wojny między USA a ZSRR, pokolenie Beatlesów i Rolling 
Stonesów, między innymi. Pokolenie protestów politycznych, społecznych i 
kulturowych. 

Bohater autobiografii przybył do Portugalii 21 listopada 1975 r. opatrzony 
etykietą  “RETORNADO” [POWRACAJĄCY]. Poczuł na własnej skórze nieopisany,  
lodowaty, mroźny i suchy chłód stygmatu, który wykluczał możliwość integracji w kraju, 
w którym urodzili się jego rodzice (w miejscowościach Torres Novas i Olhão). 
Przypisana etykieta w ogóle nie powinna go dotyczyć, skoro nie urodził się w Portugalii, 
był “Portugalczykiem” jedynie za sprawą narodowości rodziców.  

Bohater autobiografii zaczął pracować w szpitalu Hospital dos Capuchos 18 
grudnia 1975r. To był niezapomniany dzień, kiedy, jak nigdy wcześniej, odczuł na swojej 
skórze, czym jest zimowe niebo i niebo z piekła rodem. Ołowiane chmury, ciężkie od 
ciemności, tnący, wyjący wiatr i zimno, które go pożerało i maltretowało. 

Przy wejściu do miejsca pracy poczuł dziwną mieszankę “zapachów”, które 
wnikały w skórę przez kilka miesięcy, a od kolegów z pracy – przeszywającą pogardę 
widoczną w badawczych spojrzeniach jakby był E.T., białym, a nie czarnym E.T. W 
każdym przeszywającym spojrzeniu można było dostrzec mieszaninę ciekawości i 
wrogości. Nie był w stanie wydobyć z siebie ani jednego “aj!” przed oprawcami, 
Portugalczykami, którzy miesiącami starali się unicestwić ofiarę – powracającego, ale 
również Portugalczyka, który stopniowo zdobywał teren, przyjaźń i towarzystwo. 

Bohater autobiografii, w środowisku pracy, gdzie został odrzucony przez 
oprawców i, co ciekawe, zaakceptowany, powiedzmy, że nawet “pokochany”, przez 
chorych – ofiary, przypomniał sobie dwa teksty. Jeden napisany przez Eduarda Alvesa 
da Costę i drugi przez Bertolda Brechta, oba cytowane przez ojca w najbardziej 
niesprzyjających momentach. 

“Pierwszej nocy przyszli i zabrali jeden kwiat z naszego ogrodu. Nic nie 
powiedzieliśmy. Drugiej nocy już się nie kryli, podeptali wszystkie kwiaty i zabili psa. 
Nic nie powiedzieliśmy. Pewnego dnia, najsłabszy z nich wchodzi sam do naszego domu, 
kradnie księżyc i widząc nasz strach, wyrywa nam głos z gardeł. Wcześniej nic nie 
powiedzieliśmy i teraz nic już nie możemy powiedzieć” (Eduardo Alves da Costa). 

																																																								
4  Cf. Marujo, J.P. – “A violência na televisão: formação e desenvolvimento pessoal e social da 
personalidade agressiva da criança?” [Przemoc w telewizji: kształtowanie i rozwój osobowy i społeczny 
agresywnej osobowości u dziecka?”]. In: I/I, Idade da Imagem. Lisboa, IADE, 2000.  
5 Osoby urodzone między  1947 a 1960 r. 
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I “Najpierw zabrali komunistów, ale nie przejąłem się tym, bo nie miało to ze mną nic 
wspólnego. Następnie zabrali kilku robotników, ale nie dotknęło mnie to, bo nie byłem 
robotnikiem. Potem aresztowali związkowców, ale nie zaniepokoiłem się, bo nie byłem 
związkowcem. Zaraz potem przyszła pora na kilku księży, ale ponieważ nigdy nie byłem 
zbyt religijny nie zwróciłem na to uwagi. Teraz zabrali mnie i kiedy się zorientowałem, 
było za późno.” (Bertolt Brecht). Tak więc Eduardo Alves da Costa i Bertolt Brecht stają 
się mottem do walki o pozycję i okrzykiem bojowym oraz okrzykiem zwycięstwa w 
szpitalu Hospital dos Capuchos. 

Podczas całego swojego życia, bohater autobiografii widział i uczestniczył w tylu 
wydarzeniach, że dzisiaj pewne postawy i zachowania pozostawiają go obojętnym. 

Widział, jak ludzie docierają na Księżyc. 

Widział, jak pustynie zamieniają się w oazy. 
Widział, jak głód pożera ludzkie ciało. 

Widział, jak politycy zabijają obywateli swoich państw. 
Widział, jak politycy niszczą ekonomicznie swoje kraje. 

Widział, jak nędza płynie we łzach dzieci. 
A jednak coś go ekscytuje w tym pożałowania godnym i niespokojnym świecie. 

Patrzenie, jak ludzie, którzy jedli chleb przygotowany przez Diabła... urośli, wyrośli i 
wydali owoce Miłości, Braterstwa, Solidarności i Przyjaźni. 

Żyje w otoczeniu ludzi, spotyka się z nimi i od nich się uczy. Tylko wtedy, gdy 
jest rozumiany, kochany i akceptowany, może rozumieć, uczyć się, kochać i akceptować. 
To podstawowa zasada szczęścia, dobrego samopoczucia i życia we wspólnocie. 

Lubi niemożliwe i obawia się prawdopodobnego. 
Lubi być przy życiu i przeżywać życie jako jedyne i niepowtarzalne. 

Lubi opowiadać historie. 
Lubi słuchać historii. 

Lubi rozumieć, co czują osoby, w których towarzystwie przebywa. 
Lubi angażować się w społeczne i wspólnotowe projekty tam, gdzie mieszka. 

Lubi rozumieć. 
 Lubi rozumieć, co się dzieje w innych, czasem dziwnych, społeczeństwach, w 
otoczeniu których nie przebywa. Wszystkie tworzą przecież patchwork ludzkości. 
Każda jego część ma inny kolor: od najbardziej delikatnego po najbardziej krzykliwy, 
jednak razem tworzą harmonijną całość. Jeśli usuniemy jeden element, bo nam się po 
prostu nie spodoba kolor, materiał z czasem ulegnie zniszczeniu i postrzępi się.  

Jako nastolatek, a potem już dorosły, a teraz jako prawie starzec przemierzył 
wiele krajów (Portugalia, Hiszpania, Włochy, Francja, Niemcy, Polska, Rosja, Brazylia, 
Wenezuela, USA, Macao, Angola, Mozambik, Maroko, Turcja, Egipt, RPA, Izrael, 
Korea...). We wszystkich tych krajach uwielbiał siadać na ławkach w parku, na 
chodnikach, na schodach prowadzących do muzeów, do kościołów, czy do cudzych 
domów i ucinać sobie pogawędki ze starymi ludźmi, z dziećmi, z nastolatkami i z 
dorosłymi. 
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W dzielnicach nędzy w różnych krajach wielokrotnie uczestniczył w grach i 
zabawach dzieci i nastolatków. Dzielił z mieszkańcami nędznych przedmieść gorzki 
smak segregacji społecznej, polityczno-ekonomicznej i kulturowej. Widział na własne 
oczy, ile cierpienia jest w stanie znieść człowiek -  znacznie więcej niż jesteście w 
stanie sobie wyobrazić. Doświadczył  bezgranicznego zaniedbania, dyskryminacji, 
wykorzystywania, przemocy i okrucieństwa. Mężczyźni, kobiety, młodzież, dzieci, 
starcy mogą być tak samo maltretowani - z bezgranicznym okrucieństwem, którego nie 
jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.  

Pewnego dnia, ten człowiek, któremu wydawało się, że wie wszystko,  dostrzegł 
w łzach dziecka cały rozpadający się  i umierający Świat. Zrozumiał wtedy, że mity 
powinny stawać się rzeczywistością, by inne mity mogły realizować się w ludziach i 
sprawiać, że stawać się będą coraz bardziej wolnymi, autonomicznymi i niezależnymi 
Istotami Ludzkimi lub, inaczej rzecz biorąc, będą mogły stawać się osobami 
wewnętrznie zrealizowanymi i autonomicznymi.  

Nauczył się, w ciągu całego swojego życia, że najważniejsze dla Człowieka, by 
mógł spokojnie spać, są świadomość i droga ku oczyszczeniu oraz odnowieniu samego 
siebie. Tylko wtedy można spojrzeć w oczy innym ludziom bez wstydu, nie bojąc się 
tego, kim jesteśmy, co czujemy, co robimy i co posiadamy. 

Paradoksalnie, bohater autobiografii uważa, że dzięki Miłości można obudzić w 
ludziach nową świadomość służącą braterstwu oraz służącą współczującej i aktywnej 
solidarności. Miłością można ograniczyć przemoc i okrucieństwo. Miłością można 
zmniejszyć cierpienie i obudzić w innych poczucie dobra płynącego życia i 
przebywania ze sobą osób pochodzących z różnych klas społecznych, różnych ras, 
religii i wyznań. 
 Dzielą nas dwa miesiące od Bożego Narodzenia, które symbolicznie nawiązuje 
do przyjścia na świat Chrystusa. Podczas Bożego Narodzenia inne, bardziej intensywne 
światło, kosmiczne i boskie, ogrzewa ludzkie serca czyniąc je bardziej wrażliwymi na 
akceptowanie rodziny i przyjaciół takimi jacy są. To czas wybaczania i czas dawania 
prezentów. Chrystus, Budda i inne “avatary” reprezentują Zbiorową Społeczną 
Nieświadomość, Symbol Miłości, Pokoju i Braterstwa. To okres sprzyjający  stawianiu 
pytań i każdy mężczyzna, każda kobieta, każdy nastolatek i każde dziecko powinno 
zapytać siebie: 

 - Kim jestem? 
 - Czym jest Człowiek? 

 - Po co zostałem spłodzony i wychowany? 
 - Czym jest życie? 

 - Czym jest śmierć? 
 - Czym jest umieranie? 

To niepokojące, kategoryczne, niepowtarzalne i oczywiste pytania, które 
stawiamy sobie niezliczoną ilość razy w chwilach kryzysu egzystencjalnego6. 

Uważam, że w świecie Zachodu  nie ma, nawet wśród ateistów i agnostyków, 
ludzi, którzy pozostawaliby obojętni na jeden z największych aktów Miłości – miłość 
																																																								
6 Cf. Marujo, J.P., Fonseca, J. – Morrer para sempre? Viver para sempre? [Umrzeć na zawsze? Żyć na 
zawsze?] In: http://www.jmarujo.com (konsultacja w dniu 29.09.2013 o godzinie 00.13). 
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Boga, który chcąc wyrwać Człowieka ze szponów grzechu pierworodnego, sprawił, że 
jego Syn przyjął ludzką naturę, żył wśród ludzi, którzy stali się jego braćmi, a przez to 
dziećmi Boga, a On Ojcem wszystkich ludzi. Przyszedł, by głosić i żyć orędziem pokoju 
i miłości. I ostatecznie pozwolił, by go zabito, przybito do krzyża dla zbawienia 
ludzkości. W obliczu takiego poświęcenia jako najwyższego aktu Miłości, wszyscy czują 
się uwrażliwieni na akceptację swojej rodziny oraz kochanie jej w tym, co dobre i w tym, 
co złe.  

Wypowiadam dziś życzenie: niech Ludzkość w 2014 r. nie wycina zdziczałego 
drzewa, ale zaszczepi je Miłością, żeby mogło zaowocować ziarnami witalnych relacji 
pełnych spokoju, miłości, braterstwa i solidarności, które stopniowo doprowadzą do 
upadku społeczeństw opartych na indywidualizmie i konsumpcji. 

Forma autobiograficzna zawiera historię zdarzeń przeżytych na własnej skórze i 
wydarzeń doświadczonych sześcioma zmysłami jej bohatera, nauczyciela, który starał się 
wykorzystać teatr uciśnionych w najróżniejszych kontekstach, również na granicy 
ortodoksyjnej i ustanowionej w środowisku uniwersyteckim pedagogiki. 

Widzo-aktor bohater autobiografii żył, przebywał w otoczeniu i koegzystował z 
osobami, istotami ludzkimi i innymi stworzeniami w twardych realiach społecznego 
poniżenia, etyczno-politycznego cierpienia odczuwanego subiektywnie poprzez 
społeczne nierówności (w miejscach takich jak Alto do Moinho, Musgueira, Casal 
Ventoso, Rua Escura, etc.), a także doznał niezliczoną ilość razy braku zrozumienia ze 
strony “towarzyszy” z uniwersytetu i “krewnych”. 

Historia życia to, pozytywnie na to patrząc, najlepsza rzecz, jaką można mieć w 
tym życiu i bohater autobiografii, widzo-aktor, w swoim 61-letnim życiu przeszedł 
“swobodnie” owocną drogę 36 lat w środowisku uniwersyteckim i wspólnotowym. 
Podczas tego niepewnego marszu krętymi ścieżkami przeszedł okres długiego dorastania 
– owocu niezliczonych doświadczeń. Teraz nadszedł czas na refleksję i opowiadanie 
wielkiej przygody i wielu nieszczęść, które miały miejsce w jego życiu, czas ponownego 
snucia opowieści, by nie rozpłynęły się w falach uderzających o brzeg życia.  

Nie mam wątpliwości, że opowieść widzo-aktora, bohatera autobiografii 
pozbawiona “narratora”, który mógłby nadać jej kierunek i odpowiedni zapis może stać 
się odyseją lub niebywałą przygodą, bo zabraknie w niej obiektywizmu i wiarygodnych 
parametrów oceny. 

Spisuję relację przeżytą w niedokończonych spektaklach teatru uciśnionych, 
wyzwalający duch i dusza nie starają się potępić “brutalności” i “zubożenia” niektórych 
instytucji uniwersyteckich przemierzonych w ciągu 36 lat życia. 

 
Autobiografia nie będzie sentymentalnym zbiorem słów, ani zbiorem słów 

trywialnych czy oskarżycielskich. Będzie raczej opowiadaniem  pewnych fragmentów 
“historii życia”, opowiadaniem pełnym poświęcenia, samozaparcia, miłości, radości i 
przyjemności czerpanej z obecności studentów oraz innych osób zaangażowanych w 
niezliczone dynamiki grup starających się tworzyć “teatr uciśnionych”. 

Pojawi się z pewnością krytyka, w jaki sposób “uciskany nauczyciel” dokonał 
analizy swojej pedagogicznej drogi w dynamice teatru uciśnionych, bo ”ograniczając się 
do zmysłu wzroku, kiedy mówimy, że dwie osoby widzą ten sam stół to przecież patrzą 



	 6	

z różnych perspektyw, widzą inaczej jego rozmiar, inaczej odbija się światło, etc.”7, a w 
nauce kartezjańskiej cała mechanika kwantowa jest jakąś aberracją, gdyż nauka 
akademicka nie dopuszcza (albo nie dopuszczała?), aby wizja świata i kosmosu była 
także wizją duchową. Gdyby nauka lub nauki humanistyczne i technologia włączyły 
aspekt duchowości, rozwój ludzkości byłby coraz bardziej humanitarny i od dawna nie 
istnieliby oprawcy i ofiary. 

Ofiary i oprawcy stanowią nieodłączną i integralną część hologramu ludzkiej 
świadomości przywiązanej do aspektu materialnego, ale z każdym dniem, duchowość, 
jak wirus, pustoszy terytorium materii. Nadejdzie dzień, kiedy nie będzie bogatych i 
biednych, będą ludzie, którzy już nie biją się o MIEĆ, a walczą o BYĆ Człowiekiem.  

Odkrycie teatru jako aktywizacji społeczno-kulturowej pojawiło się u bohatera 
autobiografii wraz z podziwem dla teorii Kopernika i Galileusza oraz dramaturga 
Bertolda Brechta. Brecht – zwolennik materializmu dialektycznego, sprawił, że bohater 
autobiografii zaczął odbierać doświadczenia świata poprzez sztukę, sztukę, która jest 
darem bogów ofiarowanym istotom ludzkim, aby ukoić ból społecznej dyskryminacji. 
Dzięki Brechtowi widzo – aktor bohater autobiografii zrozumiał, w jaki sposób 
groteskowość życia może być piękna i konstruktywna.  

Brecht uważał, że nie ma teorii bez praktyki, a zadaniem teatru jest tworzenie 
wzajemnych i zdrowych relacji między artystą, widzem, światem, sztuką i zmianami 
społecznymi. Pisał: “Nie możemy zapominać, że jesteśmy dziećmi epoki nauki (..) 
Elementem wspólnym nauki i sztuki jest fakt, że obie istnieją po to, żeby upraszczać życie 
człowieka: jedna zajmuje się sferą materialną, druga dostarcza mu przyjemnej rozrywki. 
(...) Przemiana przyrody tak samo jak przemiana społeczeństwa  jest aktem wyzwolenia. 
Do teatru w epoce nauki należy przekazanie radości owego wyzwolenia."8. 

Brecht w wyjątkowy sposób połączył sztukę z nauką i udało mu się odegrać 
fundamentalną rolę w piśmiennictwie dotyczącym tematów społecznych, kulturowych, 
ekonomicznych i politycznych współczesnego świata. Jego teatr posiada narrację epicką, 
estetyczną, dydaktyczną, jasną, otwartą, prowokującą zmianę mentalności. To teatr w 
służbie klasy robotniczej i rewolucji społecznej. 

Dla Brechta celem teatru jest przedstawianie rzeczywistych doświadczeń świata, 
doświadczenia te mogą zostać zrewolucjonizowane przez zmianę mentalności, która 
powinna wychodzić od jednostki i od jej świadomości, a poprzez sztukę ludzie uczą się 
rozwiązywania swoich problemów. Mówił, że teatr musi zbliżyć się do szkół, do 
uniwersytetów i do środków masowego przekazu9. 

Bohater autobiografii został w 1978 r. zaproszony do prowadzenia zajęć 
obowiązkowych z “Rejestracja, przyjmowanie i komunikacja” w Instytucji A, liczba 
godzin zajęć teoretycznych i praktycznych wynosiła 20. Na początku swojej 

																																																								
7 Melo, Romeu de (seleção de textos) – O pensamento de Bertrand Russel. [Myśl Bertranda Russela.] 
Editorial Presença, Lisboa, 1966, p. 264. 
8 In: http://www.biografia.inf.br/bertold-brecht-dramaturgo.html (konsultacja w dniu 22.09.2013, o godz. 
22:46). 
9 “Mimo że teatr nie powinien być obarczany tymi wszystkimi tematami kulturalnymi, które nie nadają mu 
charakteru rozrywkowego, ma całkowitą wolność zabawy poprzez naukę czy poprzez dochodzenie śledcze. 
Sprawia, że przedstawianie społeczeństwa, będąc autentyczną rozrywką, staje się właściwe i zdolne do 
wywierania nań wpływu.”  In: B. Brecht – Estudos sobre teatro [Studia nas teatrem],  Rio de Janeiro. Nova 
Fronteira, 2005, str.136-137. 
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pedagogicznej drogi podjął się przygotowania studentów 10  do poczucia, na własnej 
skórze, różnicy między dbaniem o człowieka a traktowaniem go. Praca studentów 
polegała na teatralnym doświadczeniu terapeutycznego dotyku i bezosobowego 
traktowania przez personel medyczny, była też praca z tekstem Brechta o życiu 
Galileusza i komentarzem Alberta Camusa dotyczącym absurdu i samobójstwa.  

 
Dzięki teatrowi studenci mogli zrozumieć znaczenie dotyku terapeutycznego11, 

podczas  niewerbalnej komunikacji dowiadywali się, że: 
I. “Chory” jest najważniejszą osobą w systemie ochrony zdrowia; 

II. “Chory” jest osobą, a nie zbiorem objawów i chorobą; 
III. “Chory” dotykany “bez dotyku” jest obojętny na ten rodzaj pomiaru, bo ma on służyć 

badaniu zmian fizjologicznych; 
IV. “Chory”, kiedy jest dotykany odczuwa emocje, odpręża się i zmniejsza się u niego 

poczucie osamotnienia 
 
Znaczenie teatralizacji było istotne ze względu na, że pozwalała studentom zdać 

sobie sprawę z istnienia pola energetycznego każdego “chorego”, uciśnionego przez sam 
fakt zachorowania i poddanego władzy lekarza, pozwalała poukładać psychicznie siebie 
i innych oraz pozwalała im poczuć zdolność regeneracji komórkowej i zrozumieć, że 
ciało jest holograficznym polem energii zatrzymującym informacje związane z 
rośnięciem, rozwojem i regeneracją ciała fizycznego, mentalnego, kognitywnego, 
emocjonalnego i duchowego. 

Kiedy koordynator kursu dowiedziała się, że studenci podczas zajęć teatralnych 
trzymali dłonie w odległości 6-12 cm od ciała, by lepiej poczuć różne role, a także 
wibracje, w których starali się odnaleźć deficyty energetyczne takie jak: blokada 
przepływu energii, zmiana temperatury (zimno i ciepło), pomarszczenie pola (unikatowe 
wrażenia w określonej strefie skóry), wyładowania elektryczne, wygładzenie pola 
energetycznego, etc., zrozumiała, że profesor zbagatelizował cele i zadania kursu 
obowiązkowego, zachęcając studentów do eksperymentowania bliskości “skóra przy 
skórze”. 

Doświadczenie tamtych zajęć było równocześnie sukcesem i porażką. Studenci 
wręczyli mu dyplom za zasługi i medal z ziemniaka, który był jak drogowskaz i jak 
impuls do tego, by bohater autobiografii nie schodził z wybranej drogi. Inaczej rzecz 
ujmując: studenci byli ważniejsi od Koordynatorki, od Przewodniczącego Rady 

																																																								
10 W tekście pojawiać siebędzie słowo “student” w rodzaju męskim, nie dlatego, że bohater autobiografii 
jest ostatnim portugalskim “diznozaurem”, ale dlatego, że nawet w słowei pisanym znaleźć można 
oprawców i uciśnionych. Lub inaczej rzecz ujmując, rodzaj męski, oprawca, uciska “brutalnie” rodzaj 
żeński, który sam siebie represjonuje.  
11 Dotyk terapeutyczny jest współczesną techniką bioenergetyczną, która rozwinęła się w latach ’70 dzięki 
Dolores Krieger i Dorze Kunz, które opierały się na pracach Marthy Elizabeth Rogers czerpiących z teorii 
systemów oraz założeń fizyki kwantowej, a także z nieinwazyjnej metody holistycznej, według której 
człowiek jest polem energetycznym  pozwymiarowym, nieredukowalnym i niepodzielnym wykraczającym 
poza barierę skóry. To “dotyk bez dotyku”, leczenie wibracyjne, podczas którego lekarz nie dotyka skóry 
chorego. Nie mam informacji na temat tego, czy dotyk terapeutyczny jest stosowany w Portugalii (nie mylić 
z techniką Reiki). Lektury: Hutton, J.B. – Mãos que curam [Ręce, które leczą] i Krieger, D - Living the 
therapeuthic touch: healing as a lifestyle [Dotyk terapeutyczny: uzdrowienie jako styl życia] 
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Zarządzającej czy od Rektora, bo zawsze byli uciśnionymi przez makro i mikrosystem 
pedagogiczny. 
 I skoro bohater autobiografii został zwolniony z wykonywania zajęć 
uniwersyteckich i wzrosła ilość jego wolnego czasu, starał się ugruntować swoje 
przeczucie dotyczące znaczenia modelu holistycznego dla zdrowia i dla choroby. W 
tamtym czasie poznaje teorię psychodramy i socjodramy rumuńskiego lekarza, Jacoba 
Levyego Moreno i interesuje się ruchami określanymi jako New Age. Teorie 
transpersonalne Stanislava Grofa, Abrahama Maslowa, Kena Wilbera, Carla Junga, 
Viktora Frankla, Fritjofa Capry, Pierre’a Weila dają początek autentycznej rewolucji 
“kopernikańskiej” w modus vivendi i operandi, w postrzeganiu i w odbieraniu ludzi oraz 
w uświadomieniu sobie, że “Ja to ja sam i moje otoczenie”12. 
 W 1980 r. bohater autobiografii został zaproszony do prowadzenia zajęć 
obowiązkowych zatytułowanych “Zdrowie mentalne i życie” w Instytucji B. Zajęcia 
obowiązkowe o wymiarze 40 godzin teoretycznych i praktycznych, pozwoliły mu na 
doświadczanie ze studentami dramatu rozgrywającego się pomiędzy “ofiarą a 
oprawcami”. Studenci mieli tydzień na stworzenie grup roboczych, których praca była 
oceniana na koniec semestru. W skład grupy nie mogło wchodzić więcej niż 7 studentów. 
Działania psychodramatyczne, które były adaptacją modelu Moreno, składały się z trzech 
etapów: przygotowanie 13 , prezentacja/przedstawienie dramatyczne 14  i 
komentarz/podzielenie się refleksjami 15 . Próby scen odbywały się zawsze w sali 
zajęciowej, a na koniec semestru każda ze studenckich grup była oceniana jakościowo i 
ilościowo przez profesora, studentów i publiczność. 
 W modelu teatralnym przyjętym na potrzeby zajęć scena składała się z pięciu 
komponentów: 
▪ Sceneria, w której przedstawiano wydarzenia dnia codziennego, symptomy, choroby, 
urojenia, przywidzenia, etc. 
▪ Bohaterowie, gdzie bardzo często jeden student lub grupa studentów przedstawiała 
jeden problem. Postaci musiały używać słów bądź mimiki, by przedstawić w sposób 
teatralny problematykę fenomenologiczną. 
▪ Reżyser, którym zawsze był profesor działający jako osoba pomagająca grupie i 
wielokrotnie jako mediator w konfliktach grupowych czy interpersonalnych. 
▪ Ego-pomocnicze, którymi byli studenci grający role ofiar i oprawców. 

▪ Widownię stanowili bohaterowie, którzy nie występowali w żadnym “dramacie”.  
 Końcowa ewaluacja odbywała się publicznie, żeby “ludzie” mogli zobaczyć i 
wziąć udział w różnych scenach dramatycznych. 
 Na koniec roku akademickiego Instytucja uznała za słuszne zwolnienie bohatera 
autobiografii w związku z tym, że sposób oceniania nie był zgodny z przyjętymi w niej 

																																																								
12 José Ortega y Gasset (1883-1955). 
13 Podczas przygotowania studenci wybierali tematykę i wybierali głównych bohaterów (uciśniony versus 
oprawca). 
14 Podczas prezentacji przedstwiano inscenizację dramatyczną, w której konfrontacja między uciśnionym 
a oprawcą odbywała się poprzez symbole należące do świata każdego z bohaterów.. 
15 Podczas dzielenia sięrefleksjami każdy z bohaterów mówił o tym co czuł, jak czuł i dlaczego oczuwał  
emocje i zdażenia w scenie, w której uczestniczył. 
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normami. Studenci urządzili dla niego pożegnalną kolację i wychwalali innowacyjne 
strategie komunikacyjne i  metody nauczania-uczenia się. 

 Jakiś czas później, przez czysty przypadek (a nie ma przypadków) 
nauczyciel - bohater autobiografii, znajduje w parku Jardim da Estrela, na ławce stojącej 
w cieniu potężnego starego drzewa, książkę pozostawioną przez kogoś dla kogoś. 
“Pedagogika uciśnionych” Paula Freire. Książka przeczytana po raz pierwszy i po raz 
kolejny stała się pożeraczem jego snów i fantazji. Pedagogika uciśnionych była 
odpowiedzią, której potrzebował do nowego epistemologicznego początku, do 
wykorzystania w swoich strategiach nauczania-uczenia się, w alternatywnej pedagogice 
i ukrytym curriculum. Od Paula Freire wykonał kwantowy skok do Augusta Boala, od 
Boala do Vítora da Fonseca, Michela Foucaulta, Rolanda Barthes’a, Jacques’a-Marie 
Émile Lacana, Ferdinanda de Sausurre’a, Susan Stainback, Edgara Morina, Serge’a 
Moscovici, Desmonda Morrisa, Koranda Lorenza, Johna Bowlby’ego, Irenausa 
Eibesfeldta, Gregory’ego Batesona, Gilles’a Lipovetsky’ego i wielu innych. 

Pewne kwestie zaciemniały życie codzienne tego nauczyciela: jak oceniać, a 
zwłaszcza, jak uczyć (educere i educare) studentów. Studenci powinni być surowcem w 
procesie tworzenia wiedzy, a nauczyciel formować konstelacje i transgresje 
rzeczywistości edukacyjnej. 

Pojawiły się różne kwestie: czym jest inscenizacja (dramat)? Jak inscenizować? 
Po co inscenizacja (dramat)? Jak robić teatr uciśnionych? Jak “uczyć uczenia się” 
studentów/kursantów? Czemu ma służyć teatr uciśnionych? 

Miał jedną pewność, ocena końcowa będzie wystawiana na podstawie spektaklu 
teatru uciśnionych, który będzie pokazywany publicznie, będą w nim uczestniczyć 
przechodnie, a przygotowanie inscenizacji zawierać będzie porządek, nieporządek, 
interakcję i (re)organizację systemu (rodzinnego, społecznego, wspólnotowego). 

W 1998 r. nauczyciel – bohater autobiografii został zaproszony do prowadzenia 
zajęć obowiązkowych w Instytucji C zatytułowanych “Antropologia wizualna”, wymiar 
godzin wynosił 45. W grupie studenckiej “tłum” (60 osób). Plan pedagogiczny złożony 
był z dwóch ścieżek: teoretycznej mówiącej o antropologii wizualnej, kolorze i 
przestrzeni oraz ze ścieżki praktycznej, na której studenci mieli przygotować 
przedstawienie teatralne nad brzegiem rzeki podczas wystawy Expo’98. Studenci  musieli 
zbudować garderobę i dekoracje, a odgrywana scena musiała opierać się na zdolnościach 
kognitywnych, percepcyjnych, motorycznych, lingwistycznych i emocjonalnych oraz na 
odejściu od schematów intelektualnych i fizycznych, język natomiast miał być 
codzienny, by pozwolić na uczestnictwo innym studentom i publiczności. 

Instytucja C popierała ocenę sumaryczną wystawianą na podstawie zawartości 
programowej (teoretycznej i praktycznej) zajęć odbywających się w sali i nie wyrażała 
zgody na ocenę jakościową uznając, że jest czymś w rodzaju “aberracji” pedagogicznej. 
Jednak prześladowany widz-aktor, który był buntownikiem w kwestiach 
instytucjonalnych, przekonał wszystkich studentów, by zgodzili się być oceniani na 
podstawie inscenizacji teatralnej. Problemem było to, w jaki sposób studenci będą 
wykonywać ćwiczenia, gry i techniki teatralne? Udało znaleźć się rozwiązanie. Raz w 
tygodniu, na ostatniej godzinie zajęć odbywały się poszukiwania bibliograficzne. 
 Studenci otrzymali ponadprogramową wiedzę na temat teatru gazety codziennej, 
teatru obrazu, teatru niewidzialnego, teatru forum, teatru tęczy pragnień. Do 
zaprezentowania podczas Expo’98 wybrali teatr obrazu. Używając niewerbalnego języka 
w poszczególnych scenach nawiązywali kontakt z publicznością, która oglądała 
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“spektakl” teatru uciśnionych i teatru forum, podczas którego studenci chodzili między 
publicznością w czytelny i obiektywny sposób tworząc konflikty pokoleniowe. Na koniec 
inscenizacji studenci (uciśnieni) starali się zostać zastąpieni przez publiczność. 
Nauczyciel po raz kolejny został zaproszony do wprowadzania innowacji w innej 
instytucji. 
 W roku 2000 bohater autobiografii zostaje zaproszony do prowadzenia zajęć 
obowiązkowych z „Antropologii i Psychologii” w Instytucji D. Dwie grupy studentów, 
w każdej 20 osób, wymiar godzin 60. 
 W tamtym roku akademickim bohater autobiografii pokusił się o refleksję nad 
swoimi metodami oceniania. Teatr “z” i “na” ulicy na dwa lata został zamknięty w 
murach uczelni. To były lata rozmaitych lektur, które chłonął jak gąbka, lektur takich 
autorów jak: Charles Darwin 16 , Claude Lévi-Strauss, Margaret Mead, Robert 
Thorndike 17 , Howard Garder 18 , Daniel Goleman 19 , Peter Salovey e John 
Mayer 20 ,Theodor Lipps 21 , Carl Rogers 22 , Karl Jaspers 23 , Max Weber 24 , Jurgen 
Habermas25, Marshall Rosenberg26, Soren Kierkegaard27,  Friedrich Nietzsche28, między 
innymi. 
 Troską bohatera autobiografii było zrozumienie tego, jak powstaje tożsamość 
osoby przyjmującej wykształceni29- formanta w sali zajęciowej. Droga zrozumienia, jak 
być osobą edukującą – animującą – formującą. Każdy uczący się szedł w swoim rytmie 
wzrastania w wymiarze biologicznym, intelektualnym, poznawczym, emocjonalnym, 
operacyjnym, relacyjnym, duchowym i egzystencjalnym. Nauczyciel natomiast miał być 
edukatorem, formatorem, animatorem logiki przyjemności, hipotetycznej rzeczywistości 
i wartości postaw obywatelskich i demokracji. Podczas zajęć w sali dominowała animacja 
oraz dynamika poruszenia duszy, animus, to znaczy “nauczyciel jako animator i formator 
miał uczyć, w ramach rozpoznawalnego kulturowo modelu, czerpania przyjemności z 
życia, dając każdemu przyjmującemu edukację – uczestniczącemu w animacji – 
formantowi perspektywę nadziei na włączenie i integrację społeczną, a nie na 
wykluczenie ze społeczeństwa”30. 

																																																								
16 Dzieła takie jak “O pochodzenie człowieka” czy “Dobór płciowy”, a także “O wyrazie uczuć u człowieka 
i zwierząt” otworzyły nową drogę do zrozumienia mikro ekspresji w komunikacji niewerbalnej. 
17 Autor “Inteligencji społecznej”. Otworzył horyzont, dzięki któremu bohater autobiogtafii odkrył, jak 
opisywać, rozumieć i motywować studentów.  
18 “Inteligencje wielorakie”. 
19 “Inteligencja emocjonalna” 
20 Ci dwaj autorzy byli kamieniami milowymi w teatralnej pracy nad: percepcją emocji, użyciem emocji, 
rozumieniem emocji, kontrolowaniem emocji i transformacją emocji. 
21 Niemiecki filozof, który tworzy pojęcie empatii, by “wyjaśnić” relację miedzy artustą a widzem, który 
widzie samego siebie w dziele sztuki.  
22 Psychologia skoncentrowana na osobie i na grupach T. 
23 “Filozofia egzystencji” 
24 Jeden z funadatorów socjologii ekonomicznej. 
25 “Tradição da teoria crítica e do pragmatismo “ [“Tradycja teorii krytycznej i pragmatyzmu”] lub inaczej 
rzecz ujmując teorie racjonalności komunikacyjnej i sfery publicznej.  
26 “Porozumienie bez przemocy” 
27 Znaczenie uczuć i emocji w procesie definiowania wyborów. 
28 “Nihilizm”. 
29 Koncepcyjne przejście od ucznia/ studenta do osoby przyjmującej wykształcenie. 
30 Marujo, J.P. – “Um redesign do design do currículo: educação centrada em valores de identidade”.[ 
Przeprojektowanie programu nauczania: edukacja zorientowana na tożsamość], In: I/I, Idade da Imagem, 
IADE, Lisboa, str..24, 2001.  
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 Podczas trzech miesięcy spędzonych w Instytucji D, bohater autobiografii starał 
się wprowadzić ocenę jakościową jako uprzywilejowaną formę oceny wśród innych 
wykładowców, pozwalała mu na to funkcja Przewodniczącego Rady Naukowej. Teoria 
była uzupełniana ciągłą praktyką dynamiki grupy z użyciem wielu animacji społeczno-
kulturowych, a przy ocenie końcowej uczący się przygotowywali spektakl teatralny, w 
którym dominował teatr gazety codziennej, mający na celu demistyfikację fałszywych 
i zmanipulowanych przez media informacji oraz teatr niewidzialny, w którym brak było 
wyjaśnienia codziennej tematyki odgrywanej na scenie. Charakteryzacja i “scenografia” 
były z góry ustalone i  teatr niewidzialny rozgrywał się poza salą zajęciową w barze lub 
na dziedzińcu. 
 W 2003 r. bohater autobiografii, bez żadnego wytłumaczenia ze strony Władz 
Dziekańskich otrzymuje list polecony z Instytucji D informujący go o rozwiązaniu 
umowy o pracę. Studenci wystosowali list otwarty z prośbą o pozostanie nauczyciela w 
Instytucji. Bohater autobiografii zrozumiał jednak, że nadszedł czas na jeszcze głębszą 
introspekcję i podziękował za ten szlachetny gest studentom uciskanym przez system. 
 Rok 2003 był fundamentalny dla zbudowania struktury poznawczej, 
emocjonalnej i duchowej bohatera autobiografii. Rok, zbyt ezoteryczny, wypełniony 
lekturami (czasem ponownymi) na temat okultyzmu, ezoteryki, hermetyzmu, alchemii, 
starożytnego Imhotepa, a także lekturą wielu powieści. Przyjrzyjmy się tej literackiej 
podróży:  Philippe de Louvigny31, Carlos Castañeda32, Aldous Huxley33, His Dark 
Materials 34 , Juan G. Atienza 35 , José Medeiros 36 , Nicolas Flamel 37 , Hermes 
Trismegistus38, Albert Poisson39, Jacques Sadoul40, Święty Tomasz z Akwinu41, Mary 
Shelley, Roger Martin du Gard, Voltaire, Jean Jacques Rousseau, Lew Tołstoj, Fiodor 
Dostojewski, Almeida Garrett, Eça de Queirós, Camilo Castelo Branco, między innymi.  
 W roku 2004 przychodzi zaproszenie z północy Portugalii, od Instytucji N, by 
prowadzić zajęcia obowiązkowe począwszy od „Historii Edukacji}, przez 
„Psychopatologię”, „Animację społeczno-kulturową”, a skończywszy na „Odchyleniach 
Behawioralnych”. W ciągu czterech lat pracy bohater autobiografii został wybrany 
najlepszym wykładowcą na Uniwersytecie. Nagroda była wręczana najlepszemu 
wykładowcy oraz najlepszemu pracownikowi administracyjnemu Instytucji N 
publicznie, w obecności wykładowców i administracji, studentów, przyjaciół, rodziców i 
rodzin. Wspomniana nagroda była wręczana raz w roku na zakończenie uroczystej 
kolacji, która odbywała się siedzibie fundacji Fundação Cupertino Miranda i do samego 
końca nie było wiadomo, kto ją otrzyma. Ta Instytucja stworzyła cieplarniane warunki 
naukowe pozwalając mu na osiągnięcie pewnej dojrzałości jako nauczycielowi oraz jako 
terapeucie. Stoczyła wiele wojen z kierownikiem kursu, bo zajęcia z animacji i odchyleń 
behawioralnych odbywały się na placu Praça da Batalha. Dwa razy w tygodniu studenci 

																																																								
31 “Numerologia”. 
32 “Antropologia mítica e xamamismo “ [“Antropologia mityczna i szmanizm”].  
33 “A liberdade individual contra o autoritarismo “ [“Wolność jednostki a autorytaryzm”]. 
34 “Mundo paralelos” [“Światy równoległe”]. 
35 “A rota sagrada do caminho de Santiago’ [“Święty szlak Camino de Santiago”]  
36 “Alquimia vegetal e das emoções” [“Alchemia roślin i emocji”]. 
37 “A pedra filosofal’ [“Kamień filozoficzny”]. 
38 “Teorias herméticas’ [“Teorie hermetyczne”]. 
39 “Simbolos alquímicos” [“Symbole alchemiczne”]. 
40 “Ciências ocultas” [“Wiedza tajemna”]. 
41 “As cinco vias do uso da razão e as quatro leis do direito e a concepção hilemórfica do ser humano” [“ 
Pięć sposobów używania rozumu i cztery prawa oraz  koncepcja hilemórficzna człowieka”]. 
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przygotowywali animację społeczno-kulturową i teatr uliczny. W ostatnim roku 
akademickim “nauczyciel – formator – edukator – animator – widz-aktor” wybrał ocenę 
zbyt “sui generis”: studenci mieli za zadanie obserwację i przeprowadzenie wywiadu z 
prostytutkami transwestytami, a studentki z prostytutkami. Na podstawie aktywnej 
obserwacji oraz zebranych danych, studenci przygotowali teatr uciśnionych. Sceną i 
scenografią miał być plac Praça da Batalha z przechodniami, kostiumy miały zostać 
wymyślone i stworzone przez studentów. Na koniec wspaniałego popołudnia teatru 
uciśnionych, rodzice studentów przyszli im pogratulować. Chwalili widowisko teatralne 
zrealizowane i zagrane przez ich dzieci i dziękowali za możliwość poczucia przez nich 
na własnej skórze wykluczenia i stygmatyzacji. Z drugiej strony zrozumieli, jak dobrze 
jest wiedzieć, gdzie bywają i jak spędzają wszystkie weekendy ich dzieci – 
przygotowując końcowe zaliczenie zajęć. Po raz kolejny uliczny teatr uciśnionych 
przypieczętował zerwanie z Instytucją. 
 W 2008 r. bohater autobiografii został zaproszony przez Instytucję O, a teatr 
uciśnionych przeszedł w ręce jednego z kolegów, który zmienił go w teatr dramatyczny 
z całą jego dynamiką. 
 Równolegle do nauczania bohater autobiografii wykonywał inne prace od 
momentu przyjazdu do Portugalii lub inaczej mówiąc od 1975 r. Pracował w Programie 
Metadonu w Instytucji P, w zaniedbanej dzielnicy rządzonej przez narkomanów i 
dealerów narkotyków. Pracował z bezdomnymi w Instytucji Q oraz w innych instytucjach 
z osobami w podeszłym wieku. 
 Praca z osobami w podeszłym wieku w Instytucji R opierała się na gerontodramie, 
dynamice grupy i animacji społeczno-kulturowej42. 

 W Instytucjach P i Q bohater autobiografii posługiwał się metodami interwencji 
społecznej, społecznej rehabilitacji i integracji poprzez sztukę ekspresji i teatr 
uciśnionych nazywany “tęczą pragnień”. Ten ostatni stworzony przez Augusta Boala i 
Cecilię Boal, nazywany jest również Teatralną i Terapeutyczną Metodą Boala, wszyscy 
są w nim “aktorami, bo grają i widzami, bo obserwują”. W grupach terapeutycznych 
liczących 10-15 osób, każdy opowiadał historię swojego życia. Później tworzono jedną 
historię i przez kilka miesięcy aktorzy “próbowali” nowe zachowania społeczne 
przygotowując sceny, które miały zostać zaprezentowane innym grupom 
terapeutycznym. Praca dotyczyła stygmatyzacji, odrzucenia, etykietowania, porzucenia i 
wykonywana była poprzez słowo, dźwięk, obraz i wartości etyczne. Na koniec 
pokazywany był powrót do społeczeństwa i integracja z rodziną i społecznością. 
 “Tęcza pragnień” nie jest teatrem uciśnionych. Jest teatrem uczestników, w 
którym każdy ponownie wymyśla swoją historię po to, by przeżyć ją jeszcze raz i zdać 
sobie sprawę z tego, jak i dlaczego pojawiają się “objazdy” na drodze życia i czemu mają 
służyć. Lub inaczej, czego można się nauczyć dzięki “objazdowi”. Znaczy to, że 
uczestnik rozprogramowuje się, reprogramuje i programuje swoją nową historię życia, 

																																																								
42 Głównym celem gerontodramy jest praca nad wewnętrzymi i/lub zewnętrznymi czynnikami starzenia 
się, bycia “najstarszym” z użyciem technik dramatu i psychodramy. Gerontodrama ma przywilej 
wprowadzenia “najstarszego” do procesu ponownego zaistnienia w społeczeństwie, co oprócz zmiany jego 
sposobu życia pozwala na ponowne włączenie do rodziny i społeczeństwa. Dzięki gerontodramie 
“najstarszy” może: ponownie zobaczyć siebie, ponownie przemyśleć siebie, ponownie zacząć działać, 
ponownie zacząć reagować, stworzyć siebie na nowo. I na koniec, gerontodrama ma za swój specyficzny 
cel doprowadzić osobę lub grupę osób w podeszłym wieku do odrodzenia się, do powstania z popiołów jak 
Feniks w obliczu transformacji społecznych. 
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analizuje i komentuje swoje działanie oraz odkrywa sposoby uwolnienia się od więzów i 
toksycznych uzależnień. 
 W teatrze “tęcza pragnień” uczestnicy nie są zwykłymi, pasywnymi widzami, 
depozytariuszami stygmatyzacji, lecz widzo-aktorami (głównymi bohaterami) ich 
własnej akcji “dramatycznej”. We wszystkich inscenizacjach tworzy się i odtwarza 
dialogi, dzięki którym widzo-aktor nie będzie patrzył w przeszłość, ale będzie mógł 
przygotować przyszłość swojej integracji i włączenia społeczno-kulturowego. Jest w tym 
teatrze poetyka uwolnienia/wolności, w której widz/uczestnik myśli i działa sam. Widać 
tu wyraźnie, że nie ma teatru klas społecznych, a jest teatr klas uciśnionych i teatr 
uciśnionych. 
 W teatrze “tęczy pragnień”, bohater autobiografii starał się być człowiekiem-
orkiestrą, grającym wszystkie konieczne role - jego celem było sprawienie, by  widzo-
aktorzy komunikowali to, co wiedzą o sobie, o życiu  i o środowisku, które ich otacza. 
Kto wiedział niewiele był zachęcany do zdobycia wiedzy, do zrobienia więcej i lepiej, do 
czucia bardziej, do pokazania tego, co jest w stanie  dać z siebie innym i sobie samemu. 
 Aktualnie uciśniony nauczyciel, widzo-aktor, koordynator kursu Gerontologii w 
Instytucji X., oczekuje cierpliwie na dalszy rozwój wypadków.  

 
“Z całych sił staram się otworzyć wieko trumny. Krew powoli, kropla po kropli wypływa zza paznokci. 
Brak mi tchu, poddaję się. Zrozpaczony pytam: Kto może mieć klucz do grobowca? Ile ton ziemi i marmuru 
przykrywa trumnę? Rezygnuję z walki, Tanatos zwycięża Erosa. Z oddali, z bardzo daleka dobiega 
ogłuszający dźwięk dzwonka, dźwięk coraz wyraźniejszy. Budzę się zlany potem i widzę świecący budzik. 
Co to za sen? Oddycham głęboko, siadam na łóżku. Budzik ma kształt pudełka. Łóżko i sypialnia też, to 
ciekawe. Wstaję, każde pomieszczenie to koleje pudełko. Wychodzę z domu, wsiadam do samochodu, 
kolejne pudełko. Parkuję, wsiadam do windy w IADE, pudło. Studenci czekają na możliwość wejścia do 
sali, pudło. Wychodzę z pudła sali, wysiadam z pudła windy, z pudła samochodu i wchodzę do domu. Pora 
kolacji. Żona i dzieci posilają się ochoczo pizzą, która leży w pudełku. Z szeroko otwartymi oczami patrzą 
na czarne pudło, coś w rodzaju urny, która wyrzuca z siebie światło i dźwięk. Pilot przypomina mi 
niewielką trumnę. Wszystko jest kłamstwem i wszystko jest prawdą. I na koniec, by położyć kres temu 
sennemu marzeniu: pudełko po pizzy i pudło telewizora zmieniły świat. Jak “porządne idee rozpływają się 
w powietrzu”43.  Zamknięci w pudełkach żyjemy szczęśliwie i z uśmiechem na ustach. 
JPM – Sonhos [Sny], 2003, p. 33. 
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43 Karol Marx 


