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Umieścil iśmy dwadzieścia trzy wybrane przez nas opowiadania Kereta w ramach 

zewnętrznego i arbitralnego porządku czterech pór roku. zachowując indywidualny charakter 

poszczególnych narracji i nie łącząc ich w fabularną konst rukcję . Podziel iliśmy je na rozdziaiy, 

aby następując po sobie, wzajemnie się ośw i eUały, zamiast logicznie z siebie wynikać. 

Jak napisał Roland Barthes we wstępie do Fragmentów dyskursu miłosnego: „nie 

chodzi w tej książce o historię miłosną (czy h i storię jednej miłości). aby odwieść . ię od pokus 

szukania sensu , na leżało wybrać zupełnie nieznaczący porządek ( ... ) nie należy «lekceważyć 

siły przypadku zdolnej płodzić potwory» ; potworem byłaby w tym przypadku «filozofia miłośc i » 

wyłan iająca się z danego porządku figur tam, gdzie należy oczekiwać jedynie miłosnej 

afirmacji" 
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/tekst na podstawie opow iada n Elg ara Kareta w przekładzie Agnieszki Maciejowskiej 

reżyseria/ szymon kaczmarek 
dramaturgia/ żelisław żelisławski 

scenografia/ kaja migdale 
o pieka wo ka lna/ zbigniew grygielski 

asystenci reżysera/ malgorzata gorol, sy lweUe r piechura 

Elgar Karet jest pisarzem bezhtosnym dla kreowanych przez siebie bohateruw. Ukazuje ich w 

krótkich, migawkowych obrazach, rejMtrujących momenty upokorzeni , porzucenia, rozczarowania, 

dapres11 lub Iluzorycznego szczęSclll . które zawsze ma posmak czegoś zapatyczonego i kiczowatego. 

Karet 19st bowiem po&tmodernistą swiadomym ltteracktch i filmowych ~hsz , za pomocą tórych ludzie 

próbują nazywać i przedstawrać to. oo rozumieją 1 odczuwają jako m11ość. $wradomym zarćwno zużycia 

tych klisz jak 1 godnej podziwu trwafośel . z jaką funkcjonują, pomimo nieusłannych prób ich podważenia, 

obalenia, ośmieszenm 
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chodzi w tej książce o hi storię miłosną (czy his tońę jednej miłośc i ) , aby odwieść s i ę od pokus 

szukania sensu, należało wybrać zupełnie nieznaczący porządek(. _ .) nie należy « lekceważyć 
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