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Goebels 

Chociaż punkt docelowy jest znany, choć inscenizator ma 
w kieszeni bilet i miejscówkę, zna tor, godzinę odejścia i przy
bycia pociągu, zawsze kiedy wchodzi no peron ogarnia go nie
pokój przed podróżą. 

Ta prawdopodobnie odżywa morzenie o wielkiej przygodzie 
i nadziejo, że może włośnie teraz ono się urzeczywistnia . To 
dochodzą do głosu połknięte bezwiednie w poczekalniach szpalty 
brukowych gazet z opisami kolejowych katastrof. 

Inscenizator ze spokojem spogląda na semafory. Ufność bu
dzi w nim widok kolejarskiej latarki, robotnika obstukującego 
długim młotkiem osie wagonów, czy cterwonej czopki naczelnika 
stacji. A przecież - teoretycznie wolno założyć - że kolejarze 
zatracą poczucie zdrowego rozsądku i sfrustrowani, przecząc 
swej właściwej funkcji wykorzystają energię lokomotywy w celu 
zagłady grupki przypadkowych podróżnych. 

Wiedzeni poczuciem humoru, które i w takim przypadku 
może się na coś przydać sprobujmy przewidzieć wypadki: ufność 
pasażerów i syto pewność siebie w miarę narastania symptomów 
kotoslroly stopniowo się załomie o kiedy słonie się dla wszy
stkich oczywista potrzebo zbiorowej akcji, chociaż wybucha bunt 
przeciwko porządkom panującym no zbuntowanej lokomołvwie 
i choć nasz instykt samozachowawczy domaga się happy end'u -
katastrofie nie udo się już zapobiec . 

Przewrotność autora „Szalonej lokomotywy'' zwalnia nos od 
obowiązku empirycznego sprawdzania figury logicznej zawartej 
w tym groteskowym pomyśle. I chociaż pęd ku zagładzie u Wit
kacego wynosi zaledwie około setki na godzinę niesposób uwol
nić się od uczucia, że grotesko stawało się niejednokrotnie tra
gedią. 

Inscenizator jest jednak optymistą. Wierzy w zabezpieczenia 
stacyjne i kiedy siedząc w przedziale czyta broszurki science-fi
ction lub codzienną prasę wzrok jego poda czasem no czerwony 
hamulec bezpieczeństwa, zaopatrzony ołowianą plombą. 

Jeżeli oglądając spektakl uderzy państwo niemile brak rea
liów kolejarskich czy dworcowych Io jest to skutkiem tego, że 
wiedzeni niepokojem przed podróżą, choć znamy punkt docelowy 
i posiadamy ważny bilet przejazdu, podróżowaliśmy już niestety 
także w tłokach przymusowych migracji, no gapę, w czasie kiedy 
obiekty stacyjne bywały celem lotniczym, lory terenem zamachów 
partyzanckich zaś lokomotywy miewały no tendrze biały napis: 
„Radar mussen rolle n lur den Sieg". 
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