
Ogólny opis spektaklu: 

 

Jesteśmy podzielonym narodem. Barykada pnie się w górę, a osobom po obu jej stronach coraz trudniej 

się dogadać. Co jednak się stanie, gdy przedstawiciele zwaśnionych opcji zamieszkają ze sobą pod jednym 

dachem? 
 

Tak właśnie dzieje się w komedii muzycznej „Prawy do lewego”. Do dwojga 30-letnich „lewaków” wprowadza 

się mężczyzna z Żołnierzami Wyklętymi wyhaftowanymi na każdej części garderoby. Wspólnie umawiają się, że 

w mieszkaniu nie będą poruszać żadnych drażliwych tematów. Ale czy tak się da? Sytuację dodatkowo 

komplikuje fakt, że o ile każdy wie, jak naprawić świat, to nikt nie ma pojęcia, jak zbudować udany związek z 

drugim człowiekiem.  

 

Sztukę napisał Szymon Jachimek, znany z nieistniejącego już Kabaretu Limo. Podczas tworzenia „Prawego do 

lewego” inspirował się Gazetą Wyborczą, tygodnikiem wSieci oraz serialem „Przyjaciele”.  

 
 
CHARAKTERYSTYKA  POSTACI : 
 
 
DAWID: 
 25-30 lat. Raczej szczupły, ale nie wychudzony czy wątły. Wysportowany, ale nie wyczynowo. 
 Po studiach. Prawdopodobnie humanistycznych. 
 Mieszka w mieszkaniu otrzymanym od rodziców. Własnych sukcesów finansowych raczej brak. 
 Ogólnie sukcesów raczej brak, ale nie ma poczucia beznadziei. Jest kpina, dystans do rzeczywistości.  

I zespół, w którym Dawid wyśpiewuje ewentualne lęki o przyszłość. Poglądy lewicujące.  
Nie, że aktywna działalność w Greenpeace, no ale nie może być tak, że księża i łysi idioci 
mają mówić innym, jak żyć. 
Mimo kpiny i dystansu czasem łapie go strach, że czas leci, a tu ani kariery, ani rodziny,  
ogólnie raczej bez szału. Jest w nim poczucie braku i niespełnienia - bo właściwie on jest ok, 
wykształcony i kumaty, ale świat w żaden sposób go nie wyróżnia. Ani prestiżem, ani zarobkami, ani 
czymkolwiek. 

Głos: Śpiewa do dźwięku G (Wysoki baryton / Tenor). Czysty głos bez manieryzmów. 

Piosenki: 

„Chciałbym być memem”, „Powiedz, że tęsknisz” (duet) 

Dialogi: 

„Monika Dawid”,  „Dawid i Piotr”, „Zbiorówka do improwizacji” 

 
MONIKA: 
 25-30 lat. Po studiach. Psycholożka praktykująca. 

Osobowość dychotomiczna. O ile są takie osobowości. Chodzi o to, że jest całkiem niegłupia, kiedy 
nazywa pewne rzeczy niedotyczące jej samej. Dostrzega, myśli, umie się wypowiedzieć. Często 
posługuje się żargonem psychologicznym. Daje to wrażenie bycia ekspertką. Albo kompletnie 
przemądrzałą laską.  
Niestety, cała mądrość znika, gdy Monika staje się tematem rozmowy, a już nie daj Boże kłótni. Wykazuje 
się wtedy imponującym brakiem dystansu i poczucia humoru. Bardzo łatwo nadepnąć jej na odcisk, a gdy 
już tak się stanie, to wali na odlew z całą mocą.  
Więc tak długo, jak się człowiek z nią kumpluje i nie wchodzi w głębsze relacje, jest całkiem ok. Ba, 
według wielu osób jest poukładana, sensowna i ogarnięta. Ale gdy się już z nią zamieszka… 
Zwłaszcza że do traktowania siebie bardzo serio dokłada imponująco swobodny stosunek do sprzątania. 
Ale absolutnie nie umie przyjmować uwag na ten temat. 

 Jest wyzwolona, ale nie ma to gruntownego podparcia ideologicznego. 

Głos - Śpiewa do dźwięku Bb (Sopran).  

Piosenki: „Powiedz, że tęsknisz” (duet) 

Dialogi: „Monika Dawid” 

 
 



 

CAROL(Karolina): 
 25-30 lat.  Po studiach. Na pewno genderowych. 
 Feministka. Manify, squaty, anarchia. Kolczyki, tatuaże, niezgoda z systemem.  
 Zdecydowana, szybka, stanowcza. 
 Bezkompromisowa, zaangażowana. Nie tylko w politykę: w sprawy codzienne również.  

Nie lubi ściemniania, odpuszczania, owijania w bawełnę. 
 Przy czym: ma zaplecze ideologiczne. Może gadać godzinami o sprawach feminizmu,    
 tolerancji, laickości, itd. 
 Silna niemal w każdym calu. Ale jednocześnie wrażliwa na ludzką krzywdę. Przy czym    
 mniej może jest do tulenia, a bardziej do działania: prostowania krzywd i naprawiania świata. 

Głos - Śpiewa do dźwięku F (Alt). Mocny, dorosły, damski głos.  

Piosenki: „Najtwardsza ze skał” 

Dialogi: „Carol z Basem”, „Carol z Piotrem –podryw”, „Zbiorówka do improwizacji” 

 
PIOTR: 

25-30 lat. Wysportowany – ćwiczy gdzie i kiedy się tylko da. Łysawy, może nawet wręcz łysy? A może nie. 
Ale jest w nim jakość łysego. Koszulki, bluzy z Żołnierzami Wyklętymi itp.  
Człowiek opanowany, konkretny. Po studiach. I też humanistycznych. Wręcz: historycznych. 

 Wychodzi z założenia, że na świecie dzieje się mnóstwo złych rzeczy. W historii również.  
 Podchodzenie do życia lekko i radośnie traktuje jako objaw niedojrzałości. I strachu   
 przed konfrontacją z rzeczywistością. 
 Uważa, że pokój na świecie to piękna sprawa. Tylko że kompletnie nierealna. 
 Dlatego trzeba dbać o własną tożsamość. O własną gotowość do walki. Chce być czujnym  
 tygrysem, gotowym do odparcia ataku, a nie radosną owcą, z zaskoczeniem zjadaną przez wilka. 
 Umysł analityczny.  

Zadaje dużo pytań, potrafi dziwić się bardzo oczywistym rzeczom, które  okazują się nie aż tak oczywiste.  
 Uczciwy i lojalny.  
 Ogólnie fajny facet. Tyle że jakiś taki ze skały ciosany, jednorodny.  

Jednak, jak się okaże, i skała ma swoje niespodziewane życie wewnętrzne. 

Głos - Śpiewa do dźwięku F(Wysoki baryton). Mocny rockowy głos, może być z chrypą.  

Piosenki: ”Czerwień i biel” 

Dialogi: „Carol z Piotrem –podryw”, „Dawid i Piotr”, „Zbiorówka do improwizacji” 

 
 

 
 


