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Teksty zawarte w albumie zostały napisane 
przez uczestników podczas warsztatów.
Autorki i autorzy niektórych tekstów 
chcieli pozostać anonimowi. 

Zdjęcia zrobione zostały przez Alicję Szulc. 

Projekt „MIRaż?” realizowany jest 
w ramach programu „Lato w teatrze”. 
Lato w teatrze jest programem Instytutu 
Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego 
Finansowanym ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Проєкт «МІРаж?» реалізований у рамках 
програми  «Літо в театрі». Це програма 
Театрального інституту ім. Збігнєва 
Рашевского, фінансована Міністерством 
Культури і Національної Спадщини.

Тексти, які знаходяться в альбомі, були 
написані учасниками під час майстер-
-класів. Автори непідписаних текстів 
хотіли залишитись анонімні.

Фотографії зроблені Аліцією Шульц.



Publikacja, którą trzymacie w swoich rękach, to podsumowanie dwóch tygo-
dni teatralnego campu w Białołęckim Ośrodku Kultury. Ideą powstania pro-
jektu „MIRaż?”, a w konsekwencji dwujęzycznego spektaklu; była bardzo 
naturalna potrzeba: rozmowa z młodymi ludźmi. Chcieliśmy usłyszeć ich 
głos – dowiedzieć się, w jakim świecie chcą żyć, jakie wartości są dla 
nich najważniejsze, czego potrzebują, czego się obawiają i jak wyobrażają 
sobie rzeczywistość, w której chcą dorosnąć. Dwa tygodnie, wypełnione 
rozmowami, warsztatami, improwizacjami i próbami; pozwoliły nam lepiej 
poznać naszych polsko-ukraińskich, młodych artystów. I co najważniejsze, 
dać im możliwość wyrażenia siebie w różnych formach ekspresji. To oni
zaproponowali swoje teksty, wypracowali odpowiednią formę sceniczną, 
podsunęli nam też pomysły na rozwiązania sceniczne. Umiejętności, które 
zdobyli i stworzone między uczestnikami więzi, złożyły się na spektakl, 
który zaprezentowaliśmy 13 sierpnia na scenie przy Głębockiej 66.

MIRaż?

МIРaж?
Публікація, яку ви тримаєте в руках, – це підсумок двох тижнів праці 
театрального табору у Білоленцькому Осередку Культури. Ідея проєкту 
«МІРаж?», а в результаті створення двомовного спектаклю, була дуже 
натуральною потребою розмови з молодими людьми. Ми хотіли почути їхній 
голос, дізнатись, які цінності для них найважливіші, чого вони 
потребують, чого бояться і як уявляють собі реальність, у якій хочуть 
доростати. Два тижні, наповнені розмовами, майстер-класами 
та репетиціями, дозволили нам краще пізнати наших польсько-українських 
молодих акторів і, що найважливіше, дати їм можливість виразити себе 
у різних формах експресії. Це вони самі запропонували нам свої тексти, 
випрацювали відповідну сценічну форму та підсунули нам ідею сценічного 
вирішення. Уміння, які вони здобули, а також зв’язки, які народились між
учасниками, дали поштовх до створення спектаклю, котрий ми показали 13 
серпня на сцені, що знаходиться на Глембоцкій 66.

1



Podczas dwóch tygodni nasi uczestnicy 
przeszli przez kolejne etapy powstawa-
nia profesjonalnego spektaklu. Pracowa-
li z tekstem, głosem, muzyką, własnym 
ciałem, formami video i scenografią. 
Ich przewodnikami w tej twórczej podró-
ży, byli doświadczeni artyści, którzy 
stworzyli pięć kolektywów.

   KOLEKTYW SŁOWA
Warsztat pracy aktorskiej i pracy 
z tekstem, praca nad ekspresją i inter-
pretacją, praca dramaturgiczno‐literacka, 
tworzenie  własnych  tekstów, 
improwizacje teatralne. 

   KOLEKTYW RUCHU
Warsztat pracy ze świadomością ciała 
i ruchem w ramach różnych technik 
tanecznych, tworzenie partii 
choreograficznych do spektaklu.
 

   KOLEKTYW DŹWIĘKU  
Warsztat pracy z głosem, trening 
wokalny, zabawa rytmem, umuzycznienie 
wybranych do spektaklu form literac-
kich, poszukiwanie i nagrywanie
ścieżki dźwiękowej do spektaklu, 
wspólne opracowanie muzyczne spektaklu.
 

   KOLEKTYW VIDEO  
Warsztat pracy nad formami video, 
będącymi oprawą do wybranych 
wierszowanych form literackich 
i twórczości własnej uczestników.

   KOLEKTYW FORMY I KOLORU 
Warsztat tworzenia scenografii do 
spektaklu, w tym projekcji 
multimedialnych i form animowanych. 

  КОЛЕКТИВ СЛОВА
майстер-класи акторської майстерності
і праці над текстом, а також над 
експресією та інтерпретацією, 
літературно-драматургічна, написання 
власних текстів, театральні 
імпровізації.

  КОЛЕКТИВ РУХУ
майстер-класи з праці над відчуттям 
власного тіла і рухом з використанням 
різних танцювальних технік, створення 
хореографічних партій для спектаклю.
 

   КОЛЕКТИВ ЗВУКУ 
майстер-класи з праці над голосом, 
вокальний тренінг, гра ритмом, 
покладення на музику вибраних для 
спектаклю літературних форм, пошук
і запис звукової доріжки для спектаклю, 
спільне музичне опрацювання спектаклю.
 

   КОЛЕКТИВ ВІДЕО 
майстер-класи з праці над формами відео, 
які будуть оформленням вибраної 
літературної творчості учасників.

  КОЛЕКТИВ ФОРМИ І КОЛЬОРУ 
майстер-класи зі створення 
сценографії до спектаклю, у тому 
числі медіальних проекцій і форм 
анімації.

На протязі двох тижнів наші учасники 
проходили через чергові етапи творення
спектаклю. Вони працювали над текстом, 
голосом, музикою, власним тілом, 
різними формами відео та сценографією. 
Товаришували їм у цій подорожі 
досвідчені митці, котрі створили п’ять 
колективів.
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W bezkresnym kosmosie
istnieje planeta, nazwana Ziemią
Towarzyszą jej narodziny 
i śmierć, zostawiając po sobie
niekończące się historie
Płynąca woda kreuje
ślad życia, by spragnione
zwierzę mogło się napić.
Rytm wyznacza początek
i koniec, gdzie dobro
ze złem się przeplata. 

У безмежному просторі
Існує планета, що називається 
Землею.
На ній люди народжуються
і вмирають, 
залишаючи після себе нескінченні 
історії.
Вода формує слід життя, 
щоб могло напитись спрагнене 
звіря.
Ритм визначає початок і кінець, 
а добро і зло переплітаються.

Weronika

Życie to prawda. 
Życie to kłamstwo. 
Niektórzy są biali i pragną pokoju,
a inni są czarni i pragną wojny. 
Świat to dzień i noc, 
ciemność i światło,
wolność i zagłada.
A mimo wszystko istnieje także miłość, 
współczucie, szczerość i wdzięczność. 
Ciekawe, ile jeszcze kryje się za 
słowem Życie?

Життя – це правда, але теж брехня.
Дехто має ясну душу і прагне миру,
А інші з чорною душею хочуть війни.
Світ – це день і ніч, темнота і світло.
Це воля і неволя.
Та, попри все, існує теж кохання,
Щирість, співчуття і вдячність.

Ala

ŻYCIE  |  ЖИТТЯ
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Чому? Чому люди такі злі? Чому люди не приймають чогось нового? Чому 
не беремо до уваги інших людей? Чому не підтримуємо підлітків? Навіщо 
люди одягаються, говорять, працюють і живуть, як всі інші? Адже кожна 
людина виняткова. Люди повинні жити так, як хочуть, і навіть якщо 
роблять помилки, то це їхні власні помилки. Чому ми порівнюємо між 
собою різних людей? Це моє життя! Я не буду жити стереотипами. Мені 
не потрібні ідеї і думки інших. Буду робити, що хочу і що мені 
подобається. Це моє життя!

Czemu? Czemu ludzie są tacy źli? Czemu ludzie nie wytrzymują czegoś 
nowego? Czemu nie mamy na uwadze innych ludzi? Czemu nie wspiera się 
nastolatków? Po co ludzie ubierają się, mówią, pracują i żyją, jak 
wszyscy inni? Każdy jest wyjątkowy. Ludzie powinni żyć jak chcą, 
ubierać się jak chcą. I nawet jeśli popełniają błędy, to są ich błędy, 
a nie błędy innych. Czemu porównujemy ze sobą różnych ludzi? To moje 
życie! Będę robić to co chce i co mi się podoba. I nie będę żyć ste-
reotypami. Nie są mi potrzebne pomysły i myśli innych. To moje życie! 
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Życie tworzy się z natury,
jak płód w krowę przemienia się grając w kalambury, 
jak z ziemniaka frytki się smaży. 
Każdy wiecznie o czymś marzy. 
W życie przeciwności wwiercają się 
jak glizdy w ziemię
Jak tasiemiec w organizmie dzieci sieje.
Z sadzonki korzeń wyrasta i przeobraża się w kwiat, 
tak jak robaki brud roznoszą
zamęt na cały świat. 

Життя повстає у природі,
плід перетворюється в корову, ніби в каламбурі,
а з картоплі смажаться фрі.
Кожен вічно про щось мріє.
Протилежності вкручуються в життя, як хробаки у землю,
як глисти розмножуються в організмі дітей.
Із саджанця корінь виростає і перетворюється в квітку,
а мухи бруд розносять.
Хаос панує на світі.
  
Daria i Blanka
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не беремо до уваги інших людей? Чому не підтримуємо підлітків? Навіщо 
люди одягаються, говорять, працюють і живуть, як всі інші? Адже кожна 
людина виняткова. Люди повинні жити так, як хочуть, і навіть якщо 
роблять помилки, то це їхні власні помилки. Чому ми порівнюємо між 
собою різних людей? Це моє життя! Я не буду жити стереотипами. Мені 
не потрібні ідеї і думки інших. Буду робити, що хочу і що мені 
подобається. Це моє життя!

Czemu? Czemu ludzie są tacy źli? Czemu ludzie nie wytrzymują czegoś 
nowego? Czemu nie mamy na uwadze innych ludzi? Czemu nie wspiera się 
nastolatków? Po co ludzie ubierają się, mówią, pracują i żyją, jak 
wszyscy inni? Każdy jest wyjątkowy. Ludzie powinni żyć jak chcą, 
ubierać się jak chcą. I nawet jeśli popełniają błędy, to są ich błędy, 
a nie błędy innych. Czemu porównujemy ze sobą różnych ludzi? To moje 
życie! Będę robić to co chce i co mi się podoba. I nie będę żyć ste-
reotypami. Nie są mi potrzebne pomysły i myśli innych. To moje życie! 

Я часто запитую себе, чому виник цей світ? Як правильно 
пристосуватись до існування у ньому? Життя – це дорога до 
щастя, але, навіть обравши її, ми постійно замислюємося, чи 
вірний шлях обрали. Важко знайти відповідь на це питання, бо 
кожний щастя розуміє по-своєму. Для одних – це дружба, для 
інших – коні, а ще для когось – це просто факт існування. Ми 
не вампіри, не живемо тисячі років, наше життя набагато 
коротше, то ж чому не відчувати себе щасливим вже тому, що 
ми є у цьому світі тепер?! 

Życie... często zadaję sobie pytanie, dlaczego powstał ten 
świat? Jak prawidłowo dostosować się do istnienia w nim? 
Życie jest drogą do szczęścia, ale nawet wtedy, kiedy wybra-
liśmy swoją drogę, zastanawiamy się, czy jest ona właściwa. 
Dla każdego szczęście znaczy co innego. Dla niektórych jest 
to przyjaźń, dla niektórych konie, a jeszcze dla innych po 
prostu sam fakt istnienia. Nie jesteśmy wampirami, nie żyjemy 
tysiące lat. Nasze życie jest krótkie. Dlaczego więc, nie 
poczuć się szczęśliwym choćby tylko dlatego, że jesteśmy w 
tym świecie teraz?!

Майя
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SZACUNEK  |  ПОВАГА   
Chciałabym zostać modelką, mieć sławę i pieniądze, 
jadać w pięciogwiazdkowych restauracjach i chodzić po czerwonym dywanie… 
Większość myśli, że to dobre życie…
Że jest to przyszłość, którą każdy pragnie, nie zastanawiając się
co tak naprawdę jest ważne w naszym krótkim życiu.
Pieniądze to tylko problem, który wcale nie daje szczęścia. 
Ludzie są tak pochłonięci materialnym życiem, że zapominają 
o ważnych dla nas wartościach 
o szacunku, tolerancji, równości, trosce, 
o przyjaźniach i miłości. 
Pieniądze w jakimś stopniu odbierają nam wolność, niszczą wiele ważnych relacji. 
Szanujmy siebie nie zwracając uwagi na to, jaką życie dało nam etykietę. 
Musimy zacząć się szanować by siebie zrozumieć.

«Я хотіла би стати моделькою, мати славу і гроші, їсти в дорогих ресторанах 
і ходити по червоному килимі…» - такого майбутнього кожний прагне, не 
замислюючись над тим, що так насправді важливе у нашому короткому житті. 
Гроші зовсім не роблять нас щасливими. Люди так занурені у матеріальне 
життя, що забувають про справжні цінності, такі як: повага, толерантність, 
рівність, турбота про дружбу і любов. Я стверджую, що гроші у якомусь сенсі 
відбирають в нас свободу, знищують багато важливих відносин. Поважаймо один 
одного, незалежно від етикетки, яке нам дало життя. Мусимо почати себе 
поважати, щоб зрозуміти.

Daria
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Наша історія, коли почалась війна. Всі люди тікали, бо летіли крилаті ракети. 
Ми з мамою і братом три дні ховались під столом, поки в наш дім 
не вдарила ракета. Ми встигли вибігти надвір, і нас забрав до себе сусід,
у якого ми декілька днів ховались. Потім ми тікали, переїжджаючи з міста 
до міста.  Нарешті перетнули кордон і опинились у Польщі.

Nasza historia, kiedy zaczęła się wojna. Wszyscy ludzie uciekali przed skrzydla-
tymi rakietami. Myśmy z mamą i bratem przez trzy dni chowali się pod stołem, 
dopóki w nasz dom nie uderzyła rakieta. Zdążyliśmy uciec z domu 
i nas zabrał do siebie sąsiad. Potem uciekaliśmy, przemieszczając się z miasta 
do miasta. Wreszcie przekroczyliśmy granicę i znaleźliśmy się w Polsce. 

Лілія

CВОБОДА  |  WOLNOŚĆ 
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Większość ludzi ma mamę, 
to kobieta, która nas urodziła 
to dawała nam jedzenie, okazywała nam miłość.
Uczyła nas stąpać po ziemi. 
Nawet jak kogoś mama, 
Nie okazywała mu tyle miłości, to ten ktoś, 
powinien dostrzegać szczegóły, 
które są dowodem tej miłości.
Czasem ona nie daje nam tyle wolności, 
ile chcemy, ale powinno się ją kochać nadal, 
bo drugiej nie będzie.
Tak działa życie, tak działa wszechświat.

Більшість з нас має маму.
Це жінка, яка народила нас і годувала.
Вона перша вчила нас ступати по землі.
І якщо навіть комусь мама 
не дала стільки любові, як би йому хотілось,
повинен зауважувати дрібниці, 
котрі і є доказом любові.
Ми мусимо її кохати, бо іншої не будем мати.
Так функціонує життя, так функціонує Всесвіт.

Julia 
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W jakich czasach przyszło nam żyć?
Kiedy w szkołach dzieci nie uczą się co to szacunek, 
empatia, 
równość?
Kiedy ludzi nazywa się ideologią, a na słowo „depresja” 
słychać śmiech i pogardę?
Jak młodzież ma wiedzieć co to wdzięczność,
jeżeli z ust dorosłych nie wybrzmiewa słowo „dziękuję”?
Jak mamy nauczyć się kochać, jeżeli na każdym kroku 
jesteśmy świadkami przemocy… 
Jak mamy żyć tu i teraz,
jeżeli doświadczamy katastrofy klimatycznej, 
a dorośli nic z tym nie zrobią?
Dokąd zmierzasz świecie?

У яких часах випало нам жити?
Дітей у школі не вчать, що значить повага, співчуття і рівність;
звичайних людей називають ідеологією; 
а у відповідь на слово «депресія» чути сміх і зневагу.
Звідки молодь має знати, що означає вдячність,
якщо з вуст дорослих не звучить слово «дякую»?
Як нам навчитись кохати,
Якщо на кожному кроці бачимо насильство…
Як маємо жити тут і тепер.
Якщо, наприклад, спостерігаємо кліматичну катастрофу, 
а дорослі нічого з цим не роблять?
Куди прямуєш, світе? 

TU I TERAZ  |  ТУТ І ТЕПЕР
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„Akceptacja to nie bzdety”  
tak mówią LGBT’y
więc poproszę bądźmy prawdomówni,
bo wszyscy są równi!

Zosia 

Клітка чи смерть? Вбита з рушниці, свободу обрала лисиця.
Чуєш, як у лісі вирує життя? Це запах свободи!
Дихання літніх зелених трав – вони кохають свободу.
Це чудо бачити, як Україна єдина в бажанні свободи!
Плачте, коли трапляються нещастя, але й радійте, що маємо свободу.
Саме свобода веде нас до перемоги!
Ніщо не буває вічним, окрім прагнення до свободи!

Klatka czy śmierć? Zabita ze strzelby lisica, wybrała wolność
Słyszysz, jak las tętni życiem? Tak pachnie wolność!
Oddech zielonej trawy – ona kocha wolność.
Prawdziwy cud widzieć, jaka Ukraina zjednoczona w swoim dążeniu 
do wolności!
Płaczcie, kiedy zdarzają się nieszczęścia, ale też cieszcie się, 
że mamy wolność!
Bo to wolność prowadzi nas do zwycięstwa!
Nic nie trwa wiecznie, oprócz pragnienia wolności!

Віолетта

CВОБОДА  |  WOLNOŚĆ 

«Прийняття - це не дурниці»
Так кажуть ЛГБТ,
Прошу, будьмо правдиві, 
бо ми всі рівні!

RÓWNOŚĆ  |  РІВНІСТЬ
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ ТА УТИСКИ ЗІ СТОРОНИ БАТЬКІВ
- Гей, подружко, чому сумуєш?
- Я занадто багато думаю. З цими думками я б написала філософський трактат.
- А давай, поділись зі мною своїми почуттями, я залюбки тебе вислухаю.
- Ох... Ну, гаразд, слухай. Мені не зрозумілий цей світ, мені не зрозумілі принципи 
дії людських мізків. Про що вони думають? Як приходять до рішень? Чим 
послуговуються, щоб діяти? Чому дехто не може прийняти реальність такою, яка вона 
є, і вигадують якісь правила природи? Уже не раз виявлялося, що ті правила 
неправдиві!
- Ооо! Я розумію, про що ти. Моя мама тільки змогла зрозуміти, що мене приваблюють 
дівчата, але про прийняття і мови не було. Я і не збираюсь пояснювати їй, що я не 
лесбійка, а відчуваю себе хлопцем. 
- Хмм... Ну, ти хоч це сказав. Моя мама не може навіть повірити, що я не хочу мати 
дітей, не кажучи вже про те, що мене приваблює не одна стать. Вона каже, що коли 
я зустріну того самого чоловіка, тоді все зрозумію. Можливо, вона права, але покищо 
біля дітей я відчуваю тільки злість та роздратування! З дітьми так багато проблем, 
на них витрачаються гроші, нерви, емоції… А мені і так важко переносити великі 
емоційні навантаження, а з дітьми я би стала грубим беземоційним зомбі.
- Слухай, а давай, коли виростемо, з’їдемось? Якщо наша країна на той час не стане 
досить толерантною, переїдемо разом у якусь іншу європейську державу, туди, де 
зможемо бути собою.
- Це дорого… А хоча, давай! Знайдемо собі місце у світі! Будемо працювати на трьох 
роботах і тусити зі схожими на нас людьми!
- Звучить, як чудовий план!
- Ха-ха-ха! Це виглядає більш, як якась утопія. Сумніваюсь, що в реальності щось 
подібне можливе.
- Тоді нам залишається жити, як нещасливі манекени у цьому світі, повному 
стереотипів.
- Нізащо! Хоча, якщо піти в армію і, наприклад, опинитись на грані  смерті, то 
життя почне бути важливим, і без різниці, чи хороше, чи погане.
- Хочеш сказати, що незадоволеність життям можна виправити тільки страхом смерті?
- Ну, це тільки теорія, але хто його зна?
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TOLERANCJA ORAZ PRESJA RODZICÓW
- Hej, przyjaciółko, dlaczego jesteś smutna?

- Zbyt dużo myślę. Z takimi myślami potrafiłabym napisać traktat filozoficzny.

- A podziel się ze mną swoimi myślami, chętnie cię wysłucham.

- Och... No to słuchaj. Nie rozumiem tego świata, nie rozumiem, jak działa ludzki mózg.

O czym ludzie myślą, w jaki sposób podejmują decyzje? Dlaczego niektórzy nie mogą

zaakceptować realności takiej, jaka jest? Po co zmyślają jakieś nieistniejące reguły

natury, przecież już nie raz okazywało się, że są nieprawdziwe!

- Rozumiem, o czym mówisz. Moja mama potrafiła tylko zrozumieć, że interesują mnie

dziewczyny, ale o akceptacji nie było nawet mowy. Ja nawet nie mam zamiaru

tłumaczyć jej, że nie jestem lezbijką, tylko czuję się chłopakiem.

- Hmm... Chociaż tyle jej powiedziałeś. Moja mama nawet nie może uwierzyć w to, 

że nie chcę mieć dzieci, nie mówiąc już, że ineresuję się obiema płciami. Ona mówi,

że kiedy spotkam właściwego faceta, wtedy wszystko zrozumiem. Może ma rację, ale na razie

dzieci mnie drażnią i denerwują. Dzieci wymagają dużego poświęcenia, nerwów, emocji…

Dla mnie jest to zbyt trudne, bo i tak nie radzę sobie z emocjami.

- Posłuchaj, a dawaj jak dorośniemy, a do tego czasu nasz kraj nie będzie bardziej

tolerancyjny, wyjedźmy razem do jakiegoś innego kraju w Europie, gdzie będziemy

mogli być sobą.

- Za drogo… Chociaż czemu nie? Znajdziemy sobie miejsce na świecie! Będziemy

pracować na trzech etatach i spotykać się z takimi samymi ludźmi, jak my!

- Brzmi, jak wspaniały plan!

- Ha, ha, ha! Raczej jak utopia. Wątpię, że jest to możliwe.

- W takim razie nic innego nam nie pozostaje, jak czuć się nieszczęśliwymi manekinami

w świecie, pełnym stereotypów.

- W żadnym razie! Ale jeśli na przykład pójść do wojska i okazać się na grani śmierci, 

to życie stanie się ważne nawet bez różnicy, czy jest dobre, czy złe.

- Chcesz powiedzieć, że z niezadowolenia życiem można wyleczyć się tylko strachem

przed śmiercią?

- To tylko teoria, ale kto go wie?
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є, і вигадують якісь правила природи? Уже не раз виявлялося, що ті правила 
неправдиві!
- Ооо! Я розумію, про що ти. Моя мама тільки змогла зрозуміти, що мене приваблюють 
дівчата, але про прийняття і мови не було. Я і не збираюсь пояснювати їй, що я не 
лесбійка, а відчуваю себе хлопцем. 
- Хмм... Ну, ти хоч це сказав. Моя мама не може навіть повірити, що я не хочу мати 
дітей, не кажучи вже про те, що мене приваблює не одна стать. Вона каже, що коли 
я зустріну того самого чоловіка, тоді все зрозумію. Можливо, вона права, але покищо 
біля дітей я відчуваю тільки злість та роздратування! З дітьми так багато проблем, 
на них витрачаються гроші, нерви, емоції… А мені і так важко переносити великі 
емоційні навантаження, а з дітьми я би стала грубим беземоційним зомбі.
- Слухай, а давай, коли виростемо, з’їдемось? Якщо наша країна на той час не стане 
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- Ха-ха-ха! Це виглядає більш, як якась утопія. Сумніваюсь, що в реальності щось 
подібне можливе.
- Тоді нам залишається жити, як нещасливі манекени у цьому світі, повному 
стереотипів.
- Нізащо! Хоча, якщо піти в армію і, наприклад, опинитись на грані  смерті, то 
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