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M IŁOSC I WŁADZA 
Świat jest pełny beze mnie, 

jak w .Mdłościach "; bawi się swym 
życiem za szybą: świat tkwi 

w akwarium; widzę go tuż-tuż, 
a jednak jest odłączony, stworzony 

z innej substancji. 

Roland Barthes 

Roland Barthes twierdzi, że współcześnie dyskurs miłosny stal się nadzwyczaj samotny. 
Został całkiem porzucony przez języki lub też zignorowany, poniżony, wykpiony. Odcięty nie 
tylko od władzy, lecz też od jej mechanizmów (nauki, wiedzy, sztuki). Miłość tak wykpiona, 
pozostawiona samej sobie narażona jest na niebezpieczeństwo funkcjonowania na zasadzie 
stereotypowego romantycznego obrazu. Dzisiaj bardzo trudno jest określi ć, gdzie tak na
prawdę znajduje się władza , gdzie leży jej centrum. Przenika wszelkie struktury. Jest w sytu
acjach codziennych, naszych relacjach. Rodzi się podejrzenie, że tego centrum już nie ma, 
a jego istnienie zawsze budzilo wątpliwość. 

Władza podobnie jak miłość jest przestrzen ią relacyjności, konwencjonalizacj i, teatrallza
CJi, masek, przebieranek a w końcu mediatyzacji. Jej kostium to tylko .. szaty cesarza•. Nawet 
dorośli, mniej szczerzy od małego dziecka, pozwalają sobie krzyczeć , że król jest nagi. 

Samotność miłosnego dyskursu, dyskurs miłosny oderwany od mechanizmów władzy, 

a przecież to w ich obliczu realizuje się radykalne wyznanie dialogicznego .ergo sum · . .Je
steś więc jestem", „Jestem więc jesteś " - Jestem kochany, Jesteś kochany, Jestem podmio
tem Twojej władzy nade mną, a Ty jesteś podmiotem mojej władzy nad Tobą. To dwuwekto
rowa zależność. M iłość i władza legitym i zują, sankcjonują moje istnienie, moją jednostkową 
miłość i moje sprawowanie władzy. 

Miłość i władza rzadko potrafią obejść się bez resentymentów i dlatego będąc przestrze
nią ciągłego niespełnienia i braku stają się strukturą melancholii. Buduj ą świat widziany 
w perspektywie melancholii. Melanchol ia wladzy i melancholia miłości. Melanchol ia osłabia 
granice między nami, a światem . Buduje poczucie wiecznej utra ty i wiecznie nienasyconego 
pragnienia. Generuje utopię . Staje się przestrzenią poszukiwania równoczesnej dwoistości. 
Bycia i niebycia zarazem. Ziemia pod stopami Jawi się jako jedyna obecność , a niebo nad na
mi, jako nierozstrzygalna tęsknota. Przej rzystość , przezroczystość , transparencja władzy. 

Przezroczystość wymyślona przez melancholików patrzących przez szybę ... 
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Mikołaj Mikołajczyk 
Jeszcze przed ukończenfem Paristwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu pracowaJ 
w Teatrze Pantomimy Henryl<a TOlTUlSZBWSltjego. Po uzyskaniu dyplomu był so
listą w Polskim Teatne Tańca Ewy W'jdchowsklej, pierwszym soUstą w Terune 
Wielkim w Poznaniu, solistą w Badisches Slaatsttiealer w Karlsruhe - gdZle dal 
ę dal olę poznać w pelnym repertuarze b~ełu kłnsycznego jak I tańca wspól

czesnego . Współpracował z wleloma cho<eografamł reprezentującymi różne 

styte taneczne, rótne spos-0by myślenia I kreowania przestrz ni ertyst.vcznej, jak 
Mais Ek, Birglt CuQberg. Ewa Wyclchowska. Teresa Kujawa. Olaf Schmid~ Gray 
Veredon, Conrad Drzewiecki, Andrzej Glegolski, Emil Wesołowsl<i, Przemysław 

Śliwa, Henry Konwiński, Marek Aóżyckl , David Earle, Waldem r Wo lk-l<aractawSkl, Jerzy Malulrowskl, 
Ivan Bataille, Anlaf Fodor. 
OpracowaJ I przei<>tyl na Język ruchu i tańca Kronikę zapowiedziane/ ~miercl Gabriela Garcii Marqueze 
do muzyi<i Otlviera Messiaena. Of<lamuj mnie Pocs/uj leż do muzyki Henryka Mikołaja Góreckiego oraz 
Strofy na sopran i glos recytujący Krzysztofa Pend ereckiego - dla Teatru Wielklego w Poznaniu. Twórca 
i dyrektor Teatru DNA - laniec zakodowany genetycznie, gdzie zreallzowal łke autorskich spektakli: 
m.ln. Zegnaj Polsko do muzyki Zbigniewa Kozuba. Jest autorem I wykOnll'Wcą monodramów tanecznych~ 

Ws/lin{;/, Z Tobą chcę og/adać ~wiat 
Wspólpracowat z reżyserami tealraJnyrrW, dla kl{)(ych twarzyt reżyserię ruchu w spektaklach operowych 
I dramatycznych. Byli to m.ln. Barbara Wachowicz, Maja Kleczewsl<a, Krzysztof Wanil<owskl Piotr Krusz
czyński, Grzegon: Jarzyna. Adam Hanuszkiewicz, Krzysztof Garbaczawskl, Jacek Pap! Michal 8or
czucl1. Zakres zainteresowań fi teracldch, plastycznych, muzycznych, jak rOwn!et wspólpraca z wytef wy-
mienionymi ertystaml miała duie znaczenie dla jego rozwofu o samodzielnego artysty. 

Małgorzata Dziewulska 
Eseistka. pisarka teatralna, reżyserka Za mowaJa się retyserią operową. 

Pracowała jako doradca l terackt Starego Teatru w Krakowi&, kierownik ltteracki 
Teatru Narodowego w Wa.rszawłe, a następłiłe komuftant program owy Teatru 
Orarnal';C2neg0 w Warszawie. Wy\<JadaJa 'N Zal<la<lzie Teatrologii Instytutu Rlo l<>
gfi Polskiej UJ i na Wydzial6 Wiedzy o Teatrze warszawskiej AkademU Teatralnej. 
Współredagowala m eslęcznlk Res Publica Jest autorką książek o terune ' ku f
turze współczesnej: Teatr zdradzonego przymierza. ~Cl i Pielgrzymi oraz In
na obecn~ 

Mirek Kaczmarek 
Grafii<, artysta m limedlalny. Od 2001 roku zajmufący slę scenografią. Do jego 
najważn iejszych realizacj i scenograficznych nafetą; ... córka Flzde/kf wg 
Stanislawa Ignacego Witkiewicza, Szajba Malgonaty Sikorsk ie)-Mlszczuk, 
Sprawa Dantona Stanislawy Przybyszewskiej, Trans/erl w reż. Jana Klaty; 
gad.com wg Samuela BecKena. Sen o jesieni Jona Fossego, Nienasycenie wg 
Stanlolawa Ignacego W1tklewlcza w reż. Tomasza Hynka; Balladyna Jutlusza 
Słowackiego, _ np. MllfakoWSkl w reż. Krystyny Meissner, Grupa Laoi<oona 
Tadeusza Róiewtcza. Disney/and Stanisława Dygata w reż. Jaroslawa 
Tumidajskiego; Drugie zabicie psa wg Matl<a Hlaskl, C2ąstl<1 elementarne Michela 

Houellebecqa, Lalka na motywach powieki BOleslawa Prusa w reż. Wiktora Rublna, Płatonow Antoniego 
Czechowa w ret. Mal KleczeWSklej. Był równ et projektantem pawilonu pofsklej scenoarant na 
Quadr1ennale w Pradze w 2007. www. k-a<-z-<THH-<H<. com 

WSZYSTKO JUTRO czyli lalki wybawione 

Impulsem do powstania spektaklu byto pytanie, jakie Pier Paolo Pasolt
ni postawił w filmie Theorema Jak fyć, kiedy przyjęte kanony ekspresji 

zmuszają do skrywania prawdy za konwencjami. Konwencje zbiorowej 
umowy na temat tego, kim jesteśmy I Jak powinniśmy wyrażać siebie po

zwalają ułofyć fycie we wspólnocie, ale jednocześnie sprawiają. że ludz

kie relacje stają się sztuczne i iluzyjne. To w tradycji greckiej Pasolini szu
kał obrazów człowieka, które nasza kultura usunęła w cień . W Theoremie 

zbudował wizerunek pokrewny misteriom dionizyjskim. 
Można powiedzieć, że przedstawienie jest sprawdzaniem, jest przymi&

rzaniem dylematu Pasoliniego do scenicznej realności szóstki ludzi. Pię
cioro przypomina rodzinę z filmu Pasoliniego (ojciec, matka, córka, syn, 

służąca), choć w przedstawieniu, skoro nie stosuje ono środków realt
stycznych, nie jest to dosłowna, naturalna rodzina Stanowi jednak pewną 
wspólnotę, którą zastajemy przy stołe. Szósta postać to kuzyn Gościa 

z Theoremy. Intruz bezwiednie sprawia, że każdy z piątki poznaje w sobie 
to, co pozostawało dotąd w cieniu. Gość jest .obcym", a wobec obcego 
jesteśmy mniej związani konwencją i możemy dowiedzieć się więcej o so
bie. Kiedy Gość się oddala, piątka ludzi pozostaje znów zdana na siebie. 
Ale po tym, co się stało nie ma już powrotu do przeszłości, każdy musi 
spotkać się z wiasną samotnością. 

W spektaklu dominują dwa znaki: Stoiu oraz Pustyni. Stół to punkt 'łt'ft
ścia, to miejsce wspólne. Pustynia to punkt dojścia, miejsce samotności , 

w którym nie można fyć na co dzień , w którym realizuje się Pustka w in

dywidualnym, nasyconym sensie tego słowa Niekoniecznie jest to miej
sce szczęśc ia, może przeciwnie. 

*** Tematem spektaklu staje się samotność : swoją samotność wypowie 
każda postać . Gość nie ma tu demonicznego odcienia jak u Pasoliniego, 

jest człowiekiem w nienajlepszym stanie psychicznym, jak wsr-JSCY- Jako 
tancerz posługuje się innym językiem niż aktorzy. Zresztą cala szóstka 

operuje zupełnie innym językiem, niż filmowe postaci Pasoliniego. Boginią 



tego języka jest pewna geometria, pewna matematyka, a przede wszyst

kim - muzyka Obowiązuje reżim nutowy, ścisła struktura czasowa i prze

strzenna Postaci z trudem znajdą miejsce dla indywidualnej interpretacji , 

co sprawi, że siłą rzeczy będą spokrewnione z marionetkami. 

Tajemnice życia, o jakich mowa są zagadkowe i nieokreślone. Dlatego 

- w nadziei uzyskania możliwej precyzji - szóstka wykonawców narzuci 

sobie imperatyw dokladności. Geometryzuje przestrzeń , dzieli na takty, 

opracowuje rytmy. W tym duchu dokładności „apokaliptyczny anarchizm" 

Pasoliniego zostanie poddany próbie żywotności. Ponieważ stawka jest 

potężna, a możliwości skromne - choćby dlatego, że żyjemy w innych cza

sach niż Pasolini i że sceniczna szóstka ludzi podejmuje ryzyko dialogu 

o sprawach mało rozpoznanych - nie może brać siebie zbyt poważnie. 

Wypada zatem mówić o rodzaju zabawy, gry, w której pojawić się mogą 

chwile szczególnego zaangażowania i przekroczenia zwykłych granic te

atru - chwile zwiększonego ryzyka. To akt adresowany do widowni, bo Te

atr wlaściwie chce zapytać: .czym bylo i jest nasze życie?" 

*** Przedstawienie zawdzięcza coś również Henrykowi Tomaszewskiemu. 

Na długo, zanim kontrowersyjna Theorema dotar1a do Polski, w parę lat 

po premierze filmu Tomaszewski zrealizował w swoim Teatrze Pantomimy 

przedstawienie oparte na motywach Bachantek Eurypidesa i Theoremy 

Pasoliniego ( 197 4 ). Spektakl, zatytułowany Przyjeżdżam jutro, stal się jed

nym z najbardziej pamiętnych przedstawień Pantomimy. I ntencją Toma

szewskiego było zobaczenie współczesnego człowieka w kręgu mitu dio

nizyjskiego. Podzielamy te intencję trawestując tytuł Tomaszewskiego, 

a dodatkowo ulegamy pokusie pożyczenia od Mistrza podtytułu. Toma

szewski mówił, że stał się kolekcjonerem lalek dzięki szacunkowi dla za

bawek: jego ojciec robił mu je własnoręcznie . Kiedyś wyznał, że najbar

dziej lubi lalki .wybawione", czyli takie, którymi jakieś dziecko długo się ba

wiło - zatem nosiły ślady zużycia I bywały okaleczone. Jako dziecko wyci-· 

nał teatrzyki i tekturowe postaci, a zabawa i kultura zawsze potem stano

wiły w jego oczach jedność. Jestem przekonany, że kultura wywodzi się 

z zabawy - mówił. 

Małgorzata Dziewulska 
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