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(fragment) 

,,Miłość nie działa sama w sobie, 

Jest jedynie przyczyną i celem działania, 

Bezczasowa, niepragnąca 

Poza aspektem czasu 

Ujęta w formę ograniczenia 

'' Między niebytem a bytem. 
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Związek miłosny warianty 
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„ Prawdą jest - paradoks to nadzwyczajny - że nie przestaję wierzyć, iż jestem 

kochany. Roję sobie to, czego pragnę. Każda rana pochodzi w mniejszyrn 

stopniu z wątpienia niż ze zdrady: albowiem zdradzać może tylko ten, kto kocha, 

zazdrosny może być ten tylko, kto wierzy, że jest kochany: inny w rzadkich 

chwilach nie umie sprostać swemu istnieniu, które polega na kochaniu mnie i to 

jest źródłem moich nieszczęść. ( ... ) Pewnego dnia pojmuję, co mi się przytrafiło: 

sądziłem, że cierpię, iż jestem kochany, a tymczasem cierpiałem dlatego właśnie, 

że sądziłem, iż jestem kochany; żyłem w powikłanym wrażeniu bycia kochanym 

i zarazem porzuconym. Ktokolwiek by usłyszał mój intymny język, musiałby 

" wykrzyknąć jak przy trudnym dziecku: no czego on w końcu chce? 

Roland Barthes 



, , Zazdrość jest równaniem z trzema zmiennymi (nierozstrzygalnymi): zawsze jest 

się zazdrosnym o dwie osoby naraz: jestem zazdrosny o tego, kogo kocham 

i tego, kto go kocha. Odiosamato (tak się powiada po włosku na rywala) 

" jest także przeze mnie kochany: interesuje mnie on, intryguje, wzywa mnie. 

Roland Barthes 

• 
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„ Zazdrosny cierpię czterykroć: ponieważ jestem zazdrosny, ponieważ wyrzucam 

sobie, że jestem zazdrosny, ponieważ się lękam, że moja zazdrość zrani innego, 

ponieważ ulegam banałowi: cierpię, że jestem wykluczony, że jestem agresywny, 

" że jestem szalony i że jestem pospolity. 

Roland Barthes 



„ Potrzebujq się wzajemnie, aby płonqć wewnętrznym żarem, ale nie potrzebujq 

" siebie takimi, jakimi sq. Potrzebujq nie tyle obecności, co nieobecności partnera. 

Denis de Rougemont 

„ (Miłość]to pragnienie czegoś całkowicie nieznanego, co ujawnia się jedynie 

poprzez brak, poprzez niemoc, poprzez pustkę, w poszukiwaniu czegoś, co by 

" wypełniło i zaspokoiło, ale bez świadomości, skqd to coś może przybyć ... 

Johann G. Fichte 
I cyt. za Denis de Rougemont I 
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„ Bez przerwy wygłaszam do nieobecnego mowę o jego nieobecności; sytuacja 

w istocie zadziwiająca; inny jest nieobecny jako przedmiot odniesienia , obecny 

jako uczestnik rozmowy. Z tej szczególnej asymetrii rozwarcia powstaje rodzaj 

nieznośnej teraźniejszości; jestem zatrzaśnięty rniędzy dwoma czasami, czasem 

odniesienia i czasem wypowiedzi: ty wyjechałeś (i na to się użalam), ty tu jesteś 

(bo zwracam się do ciebie). Wiem wówczas, czym jest teraźniejszość, czas 

" trudny: czystym okruchem lęku. 

Roland Barthes 

„ Bo to tak jest, że mówimy przede wszystkim po to, żeby przerwać ciszę, a jeżeli 

ze słów wyłania się jakiś sens - jeżeli nazywamy to opowiadaniem o naszym 

życiu - nie jesteśmy temu tak bardzo winni. Nie ponosimy odpowiedzialności za 

nasze dzieje: cisną się nam do ust i są naszym zepsutym oddechem. Uwięzieni, 

nie mamy ani dziś ani jutra, nic, tylko przeszłości, w które wpatrujemy się z 

wysokości naszego nieba. Z tak wysoka, z tak daleka wpatrujemy się w miasta 

" naszego życia, które przemieniły się w zabawki. 

Jean eau 



, , 

- próba zapisu 

„ Wiedzieć, że nie pisze się dla innego, wiedzieć, że rzeczami, które napiszę nigdy 

nie zdobędę miłości tego, kogo kocham, wiedzieć, że pismo niczemu nie czyni 

zadość, niczego nie sublimuje, wiedzieć, że jest dokładnie tam, gdzie ciebie nie 

" ma - oto początek pisania. 

Roland Barthes 

„ Chcieć zapisać miłość to zmierzyć się z zamętem języka: taką rozkołysaną prze-

strzenią, gdzie języka jest zarazem zbyt dużo i zbyt mało, gdzie język jest 

nadmierny (w bezkresnej ekspansji ja, w potopie emocji) i ubogi (ze względu na 

" kody, w które miłość go wpędza i w których go spłaszcza). 

Roland Barthes 
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„ Oba te stany, miłość i pisanie, stanowią daleko posuniętą perwersyjność, ze 

względu na to, że w ani jednym, ani w drugim przypadku nie mamy kontaktu z 

rzeczywistością, funkcjonujemy wyłącznie w wyobrażeniach, co tym bardziej 

staje się bolesne, gdy zdamy sobie sprawę z faktu, że oba te stany są względem 

siebie wykluczające, cokolwiek bym robił, kochał czy pisał, nigdy nie będę 

wiedział, kim jestem, nigdy nie będę wiedział, z czym mam do czynienia, a naj

gorsze jest to, że jestem w stanie być albo pisarzem, albo zakochanym i nigdy 

" nie będę zakochanym pisarzem. 

Remigiusz Ryziński 
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(fragment) 

„ Czas obecny i czas przeszły 

Są może obydwa obecne w czasie przyszłym, 

A czas przyszły zawarty w czasie przeszłym. 

Jeżeli wszelki czas jest wiecznie obecny, 

Żadnego czasu nie można odkupić! 

To co być mogło, jest abstrakcją, 

Pozostaje wieczną możliwością 

Tylko w świecie rozważań. 

To, co być mogło i co było 

" Zmierza do jednego kresu, który jest zawsze obecny. 
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• 
Jean-Luc Lagarce urodził się 14 lutego 1957 roku. Rodzice Jean-Luca pracowali 

w fabryce Peugeota w małej miejscowości Valentigney we Francji. Pierwszq 

sztukę, która zresztq zaginęła, napisał w wieku 13 lat. Po maturze wyjechał do 

Besanc;on, gdzie uczęszczał na zajęcia z filozofii oraz zapisał się do Wyższej Szkoły 

Teatralnej. Tam, wraz z kolegami ze Szkoły, założył amatorskq grupę /a Roulotte. 

Kilka lat później porzucił studia i oddał się całkowicie teatrowi - był autorem sztuk 

oraz reżyserem. W tym czasie /a Roulotte zdobywała coraz większe uznanie, a 

Logoree wielokrotnie otrzymywał stypendia Ministra Kultury. 

Twórczość Lagarce'a zdominowało pytanie o możliwość pisania po mistrzach 

- Becketcie, Ionesco, Genecie. Stąd jego dramaty nawiązują do tradycji teatru 

absurdu - tak też funkcjonuje Historia Miłosna (ostatnie rozdziały). 

W tekście Logoree' a istotna staje się forma gramatyczna: czas przeszły, przyszły 

i teraźniejszy tworzq dowolne konstelacje, w których każda z postaci istnieje 

odrębnie, samotnie. Silnie akcentowane sq wpływy egzystencjalistów i niemoż

ność sprecyzowania relacji pomiędzy człowiekiem a światem. 

Logoree nie opowiada historii w tradycyjnym znaczeniu. Dialogi i monologi 

drama1·u toczq się wokół natury miłości, materii czasu i pamięci. Historia miłosna 

(ostatnie rozdziały) jest - nieoficjalnie - częściq „ trylogii", w skład której wchodzq 

również Histoire d'amour (reperages) oraz De Saxe. 

Logoree ma w dorobku 25 sztuk teatralnych i jest dziś najczęściej wystawianym 

autorem współczesnym we Francji. Jego sztuki przetłumaczono na 25 języków, 

mimo to za życia bardziej ceniony był jako reżyser niż drama1·urg. Sporo jego 

tekstów było znanych i cieszyło się powodzeniem, jednak równie wiele pozostało 

w szufiadzie. Powodem był najprawdopodobniej język jego dramatów 

postrzegany jako zbyt nowatorski. Logoree zmarł na AIDS 30 września 1995 roku. 

Miał 38 lat. 

JEAN-LUC LAGARCE 


