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Zarówno sztuka, jak i erotyka są jedy
nymi przestrzeniami pozwalającymi 
człowiekowi wyrażać swobodnie to, co 
znajduje się poza granicami norm kultu
rowych. Używana w nich konwencja za
bawy dopuszcza każdą formę. Moralność 
przestaje być istotna. Powstaje sztuczna 
przestrzeń gry. Jeśli wszyscy rozumiemy 
tę zasadę, konsekwencje nie wychodzą 
poza granice sceny, bądź seksu. 

Zwierzę spełnia się w akcie rozmnażania, 
człowiek w akcie tworzenia, stąd ludzkie 
potrzeby wolnej kreacji. Jako dziecko re
alizuje ją w zabawie, jako dorosły w eroty
ce. Wyzwalają się ogromne połacie fanta
zji, która zaczyna sterować zachowaniami 
seksualnymi. Klasyfikując i przyglądając 
się każdej z tych fantazji dochodzimy do 
całościowego obrazu nas samych. 

Karolina Górecka iTomaszJękot 
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Georges Bataille 

Nagość 

Sama nagość (co do której twierdzimy zgodnie, że porusza o tyle, o ile jest piękna) 
jest również jedną z form złagodzonych , zapowiadających , choć nie odsłaniających, 
owe śliskie treści, co nas przerażają i urzekają zarazem. Jednakże nagość przeciwsta
wia się piękności twarzy bądź ciał przyzwoicie odzianych o tyle, że przybliża nas do 
odrażającego centrum erotyzmu. Nagość nie zawsze jest obsceniczna, jej widok nie 
musi kojarzyć się z nieprzyzwoitością aktu płciowego. Coś takiego jest możliwe, ale 
na ogół kobieta obnażająca się przed mężczyzną otwiera się na wszelkie najbardziej 
rozkiełznane jego pragnienia . Nagość zatem oznacza jeśli nie całkowitą obsceniczność, 
to przynajmniej ciążenie ku niej. 

Całkowita obsceniczność nie niepokoi. Naga kobieta, stara i brzydka, pozostawia więk
szość mężczyzn obojętnymi; o ile jednakjej obsceniczność nie jest niepokojąca, to ob
sceniczność przezierająca przez nagie ciało ładnej kobiety porusza w tej mierze, w jakiej 
przyprawia o lęk, lecz nie przytłacza ; w jakiej jej zwierzęcość odpycha, nie przekraczając 
wszakże granic przerażenia, które piękność czyni znośnym, a zarazem urzekającym . 

Historia erotyzmu, przeł. I. Kania, Oficyna Literacka, Kraków 1992 
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Karolina Górecka 

Metoda 

Zapłodnienie 

Aktor przyjmuje włożone w niego nasienie postaci. Reżyser troskliwie pielęgnuje proces 
wzrostu postaci w ciele aktora. Dobiera precyzyjnie podawane składniki , które złożą się 
na ciało postaci. W reżyserze uruchamia się rodzaj bardzo wyostrzonej uwagi skupionej 
na pracy aktora. Rezonuje w nim każde jego najmniejsze poruszenie. Z uwagą wsłuchuje 
się w kaprysy matki, które odpowiadają potrzebom dziecka. Staje się przez ten okres hi
perczuły na potrzeby aktora - postaci. Samotność i izolacja przeżywającego postać akto
ra, przełamuje się w akcie współodczuwania (zmysłowej empatii) i próby zrozumienia 
mechanizmów, zachodzących już na poziomie świadomości i między dwojgiem. 

Zawiązanie krwiobiegu 

Pierwszym krokiem umożliwiającym dalszą podróż aktora jest odnalezienie przez niego 
punktu zaczepienia w postaci. Przerzucenie mostu. Jaki rodzaj doświadczenia postaci 
może go do niej przybliżyć? Co wydaje mu się znajome - rozpoznawalne. Co pozostaje 
zagadką, ale pociąga go najbardziej- punkt magnetyczny w postaci wobec aktora. 

Po ustaleniu łączącego dwójkę punktu następuje zawiązanie krwiobiegu, udrożnienie 
pri:epływu, umożliwienie cyrkulacji. Odtąd aktor i postać przenikają się wzajemnie. Od
żywiają się wymieniając: energię, emocje, refleksje nad współodczuwanym światem . 

Wykształcenie układu nerwowego 

Aktor wchodzi jako podmiot w okoliczności postaci. Poddaje je swojej wrażliwości. 
Tak kształtuje się jej charakter. Sposób reagowania na bodźce utrwala się w postaci 
powtarzalnych mechanizmów. Jeśli bodziec był nieprzyjemny, będzie się on starał się 
go w przyszłości unikać: zostaje on wpisany w system obronny jednostki. Tak powstają 
blokady w reagującym początkowo swobodnie organizmie. 

Aktor, ucząc się historii postaci, tworzy na własnym ciele mapę reagowania na przy
chodzące z zewnątrz bodźce. Rzeźba nie zależy tylko od rodzaju i natężenia uderzeń 
dłuta . Charakter rzeźby determinuje także materiał poddawany mechanicznej obrób
ce. Rodzaj odpowiedzi na zadany bodziec zależy od przyjmującej go wrażliwej tkanki. 
Podsunięte okoliczności są szeregiem zadanych ciału i umysłowi aktora bodźców, 
które łączą się w osobny organiczny kompleks. Ten dąży do samodzielności i indywi
duacji. Zostaje zidentyfikowany jako POSTAĆ . 
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Przeżywanie okoliczności postaci może zachodzić w świadomości , bądź poza 
świadomością aktora. Rozpoczyna się nieświadome śnienie postaci. Asocjacje 
wypływają na powierzchnie w fazie snu, bądź rozkojarzenia na jawie, gdy uwaga 
podmiotu daje s ię ponieść przez obrazy wewnętrzne. Postać chce żyć i przeżywać 
się w ciele aktora. 

Narodziny 

Korzystając z technik medytacyjnych, ciało i umysł aktora wprowadzone zostają 
w stan relaksacji. Mięśnie rozluźniają się. Umysł pozostaje spokojny. Aktor jest gotowy 
na przyjęcie pierwszego impulsu ze strony świata postaci. 

Uspokojony układ nerwowy czeka na pierwsze spięcie - pierwszy skurcz mięśni , który 
poderwie ciało do góry. Na ziemi musi zapanować całkowita cisza, aby można było 
usłyszeć podziemny bulgot, mającego wybić na powierzchnię źródła . Tylko zupełne 
oddanie - całkowita pasywność jest w stanie się poddać drobnym, ledwie wyczuwal
nym jeszcze impulsom. Aktor oddaje ciało poruszeniom postaci. 

Pozbawiona własnej energii tkanka staje się hiperwrażliwa na każdą napływającą 
falę . Daje sobą poruszać . Poddaje się coraz żywiej przepływającym prądom. Naj
pierw delikatny ruch od wewnątrz, który pozwala mu się rozkołysać. Czasami uparty 
ruch skoncentrowany w jednym miejscu, który podrzuca ciało konwulsyjnie w górę. 
Energia wdziera się w ciało aktora wąskimi drzwiami. To życie postaci, która przej
muje władzę nad powierzonym mu terytorium. Z początku onieśmielone, delikat
nie stawia pierwsze kroki, spodziewa się napotkać opór, gdy każda napotkana fibra 
z uległością poddaje się jej ruchom, napiera coraz pewniej, przenika poddającą się 
jej tkankę, poddaje ją swojej woli. 

Energia postaci swobodnie pracuje w poddanym mu ciele aktora. Opanowuje po
zostawioną jej opiece maszynerię i puszcza ją w ruch. „Ja" aktora pozostaje z boku. 
Pasywnie i z ufnością przypatruje się temu gwałtownemu natarciu obcych sił na za
mieszkane przez niego wcześniej państwo. Dobrze zapisana matryca pozwoli mu 
tam w każdej chwili wrócić i podjąć na nowo rządy w zrewitalizowanych przez pracę 
z odmienną energią tkankach. Instynkt samozachowawczy nie pozwoli na wyrządze
nie poddanemu eksperymentowi ciału żadnej krzywdy. 

Postać rodzi się z punktu. To rodzaj energii, który zostaje przez nas powołany do 
życia w obrębie·naszego ciała. Jej źródeł można dopatrywać się we wcześniejszym 
etapie intensywnego myślenia o postaci : wywołane przez nią w nas emocje, wreszcie 
gorące pragnienie, żeby przyszła - pragnienie, które już działa nie tylko na poziomie 
świadomym, ale wywołuje całą serię obrazów wewnętrznych. Jeśli wierzyć, iż nasze 
pragnienie determinują okoliczności zewnętrze, wewnętrzna praca doczekuje się 
zewnętrznej materializacji. Wszystko ma swój początek w pragnieniu. To ono jest 
motorem wzajemnego przyciągania. W świecie ludzkim zjawisko to powszechnie 
nazywane jest „miłością". W nieświadomym siebie wszechświecie jest energią, od 
której początek wzięło wszystko. 
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Agnieszka Cytacka 

Wspólnie odczuć zawrót głowy nad przepaścią 

U podstaw myśli Bataille'a tkwi to, co filozofia przez długie wieki pomijała lub z preme
dytacją odrzucała . Umysł badacza, świętego a rebours, obsesyjnie zwraca się ku tematom 
marginalizowanym ze względu na swój mroczny i mało przejrzysty charakter: ku erotyzmo
wi, ku śmierci, ku ludzkiemu ciału w agonii, ku pierwotnemu sacrum, ku czasom sakralnej 
przemocy, brutalności i okrucieństwa . Młodego seminarzystę duchownego i późniejszego 
słynnego bywalca domów publicznych szczególnie fascynują stany umysłu wymykającego 
się władzy jasnej świadomości. Jej zamroczenie chroni człowieka przed zezwierzęceniem 
i prowadzi do świętego świata erotyzmu. Podobnie jak życie, literatura (a zatem i sztuka 
w ogóle) podlega tym samym zasadom: sacrum i profanum. Dlatego Bataille święcie wie
rzy w przetrwanie wyłącznie literatury, która jest skandalem: „Myślę tak, jak dziewczyna 
unosi sukienkę. U kresu swego ruchu myśl jest bezwstydem, czystą obscenicznością" 1 • 
Winą za dławienie myśli w jej zalążku pisarz obarcza kulturę mieszczańską. To ona zabija 
w człowieku to, co wykracza poza porządek pracy, czyli poza to, co boskie. W akcie sprzeci
wu wobec filisterstwa autor Madame Edwardy w przedmowie do tej książki pisze: 

Proszę jednak czytelnika mojej przedmowy o krótką chwilę 
namysłu nad tradycyjną postawą wobec rozkoszy (która 
w igraszkach płci sięga szalonej intensywności) i wobec bólu 
(który śmierć koi, to prawda, lecz przedtem czyni nieznośnym) . 
Pewien zbiór uwarunkowań skłania nas do wyrobienia sobie 
obrazu człowieka (ludzkości?) równie odległego od najwyższej 
rozkoszy jak i skrajnego bólu [„.]2. 

Przed tym „pewnym zbiorem uwarunkowań" chroni nas tajemnica przez wieki spy
chana na margines poznania - erotyzm. To on opętuje świadomość człowieka wbrew 
niej samej i robi to z największą zachłannością. Moralność wyrzeka się erotyzmu w imię 
służby sferze profanum. Jednak im bardziej społeczność go wyklucza, tym mocniej wpły
wa on na psychikę, tym głębiej zakorzenia się w myśli. Bataille próbuje dotrzeć do istoty 
erotyzmu, będącej jednocześnie istotą bytu człowieka, dlatego pojmuje go całościowo, 
wraz z całą przyjemnością i niebezpieczeństwem, jakie ze sobą niesie. 

Aktywność erotyczna może być czymś plugawym, może jednak 
również być czymś wzniosłym, eterycznym, ilustruje przecież 
bardzo wyraźnie pewną zasadę ludzkiego postępowania: tym, 
czego pragniemy, jest to, co wyczerpuje nasze siły i zasoby, i co -
- jeśli tak trzeba -wystawia na niebezpieczeństwo nasze życie3 • 

Bartosz Turzyński 
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Bez ryzyka nie b>1 
ominięcia. Z t 
Bataille'o 

zmu. On sam w sobie zawiera niebezpieczeństwo nie do 
dzo często utożsamia się go z doznaniem transgresyjnym. 

,zerwa lnie wiąże się z teorią zakazów. Przekraczanie cze
gdy istnieje to, co chcemy przekroczyć. Transgresja nie 
la. Zakaz ją konstytuuje. „Transgresja nie jest zanego
zeniem i dopełnieniem'" . Człowiek nie niszczy zasad, 

go kol 
istn· 

ezekraczania granic. Tylko wyjście poza nie czyni go 
'', {"'Yłącznie w zgodzie zzasadami sprowadza funkcję 
ąśnie dzięki suwerenności godzimy się na rozdarcie 

i~lJf i transgresji. Całym swoim istnieniem pragniemy po
Miadomość, że tylko dzięki niemu możemy stać się nie

esznym działaniem z całą świadomością grzeszności 
ie zaprzeczenie istnienia grzechu!) daje nam poczucie 
as do świętości. Ale problem nie polega wyłącznie na 
przez kulturę czy religię, ale na przekroczeniu zakazu 

nasz własny. Dlatego najwyższą rolę odgrywa transgre-
okitą świadomość dokonywanego aktu. Świadomość 
bbzoburcza, zawsze pornograficzna. 

Nie na\e~)łutożsamiać erotyzmu z seksualnością, będącej zaledwie zwierzęcym instynk
tem, pocl~as gdy erotyzm potrafi przekroczyć każdy rodzaj zakazu i tabu. Nawet śmierci. 
Erotyz · i gdy nie służy żadnemu celowi, sam staje się celem, jest nim. Bataille mówi 
wręcz" kluczającej się zależności obu pojęć : „ użyteczna aktywność seksualna przeciw
stawia się erotyzmowi"5• Cel seksualności, czyli prokreacja, przypomina pisarzowi pracę 
drwa~1 która sprowadza się do nędznego i godnego pogardy mechanizmu. Erotyzm 
pol1,~ zawsze na „zastąpieniu osamotnienia bytu i jego nieciągłości poczuciem głębo
kiej.;ciągłości "6, co jest przywilejem ludzkim, nigdy zwierzęcym . Człowiek, podobnie do 
zwferzęcia, charakteryzuje się nieciągłością bytu, a między jednym a drugim człowiekiem, 
w postaci jasnej świadomości, istnieje przepaść nie do pokonania. Tylko wyrwanie się 
ze szpon świadomości pozwala człowiekowi odzyskać ciągłość ze światem i z drugim 
człowiekiem , pozwala mu komunikować się z bytem. Zatem osiągnąć ciągłość możemy 
jedynie przez przytłumienie świadomości, a ono dokonuje się wyłącznie w akcie erotycz
nym (nigdy seksualnym) i w śmierci . Erotyzm pozwala na chwilowe odzyskanie ciągłości, 
podczas gdy śmierć rozkwita pełnią komunikacji-w niej człowiek na zawsze traci świado
mość. Z prawdą wyartykułowaną przez Georgesa Bataille'a trudno nam się pogodzić, na 
szczęście z wybawieniem przychodzi człowiekowi śmiech . To on łagodzi ból jej poznania 
i zrozumienia i „nic bardziej nie przeciwstawia się zwierzęcości niż śmiech 7 ''. 

Trzeba wiele wysiłku, żeby dostrzec więź między obietnicą 
życia, będącą sensem erotyzmu, a rozrzutnością śmierci. Ludz
kość zgodnie nie chce uznać, że śmierć jest także młodością 
świata . Jakbyśmy mieli oczy przewiązane opaską, nie chcemy 
widzieć, że tylko śmierć zapewnia nieustanne odradzanie się 
życia, które by inaczej zamarłc8. 
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Stąd też nierozerwalność jednoczesnego doświadczania skrajności : bólu i ekstazy. Roz
kosz erotyczna w swym najgłębszym wymiarze dotyka granicy śmierci. Cierpienie tortu
rowanego, według autora Historii oka, to także doświadczanie ekstazy. Akt erotyczny jest 
aktem ofiarniczym niszczącym przepaść oddzielającą ofiarę od ofiarnika, mężczyznę od 
kobiety, człowieka od człowieka. Ofiarowanie stanowi absolutne zaprzeczenie groma
dzenia. „Sens ofiarowania polega właśnie na tym, że składa się w ofierze to, co służy, nie 
poświęca się zaś przedmiotów zbytku"9

• Nie chodzi oczywiście tylko o krwawą ofiarę . Skła
danie w ofierze oznacza obdarowywanie, powierzanie, nie jest ono tożsame z zabijaniem. 
Dlatego akt erotyczny to bezgraniczne ofiarowanie. Człowiek oddaje się drugiemu czło
wiekowi i pozwala mu naruszyć własne indywiduum. Akt ten, o ile nie zasadza się na akcie 
seksualnym skupionym na reprodukcji, jest bezmiernym i czystym marnotrawieniem -nie 
służy niczemu poza obdarowywaniem kogoś przyjemnością. Bliskość, jakiej doświadczają 
kochankowie, dokonuje się jednak tylko i wyłącznie na drodze przemocy. Ale nie jest to 
przemoc rozumiana potocznie. Dla Bataille'a, każde wyrwanie człowieka z jego jasnej 
świadomości odbywa się na drodze gwałtu, czyli przemocy. Nie ma innej możliwości wy
dostania się ze sfery profanum, niż poprzez gwałt dokonany na własnym indywiduum, 
„gwałt zadany owej pruderii, która czyni z jednostki byt pielęgnujący obsesyjnie swą od
rębność"10. Bliskość próbuje pokonać tę odrębność i nieciągłość i poprzez naruszenie wła
snego indywiduum połączyć się z drugim bytem. Żeby choć na chwilę odzyskać ciągłość, 
trzeba odwołać się do przemocy. „ Bliskość jest święta, sakralna i otoczona nimbem trwogi 
dlatego, że nie można wstąpić w nią po prostu, lecz tylko -w opanowującej indywiduum 
bojaźni - za pośrednictwem rzeczy zagrożonych w swej naturze"". Bliskość to erotyzm, 
bliskość to ofiarowanie. W obu przypadkach udaje się pokonać jasną świadomość i ze
tknąć się z boskim. To, co łączy akt erotyczny i akt ofiarniczy, to swoiste doświadczanie 
ciała . Oba te akty niekontrolowane przez rozum polegają na eksplozji. To ciało dokonuje 
transgresji, przeciwstawiając się zakazom, wszelkiej przyzwoitości i pruderii. 

W ofiarowaniu spazmatyczny, ślepy ruch organów zastępuje 
uporządkowane życie zwierzęcia. Tak samo jest ze spazmem 
erotycznym: wyzwala on wybujałe narządy, których ślepa gra 
nie zależy od woli kochanków. $wiadomą wolę zastępują zwie
rzęce ruchy nabrzmiałych krwią organów12

• 

W dzikim szale erotycznym ciało przekracza wszelkie granice, dochodząc aż do samej 
śmierci. Ale nie o śmierć tylko chodzi. Pulsujące ciało w konwulsjach wykazuje ogrom
ną żywotność- pulsują w nim siły witalne. W obu aktach miesza się życie ze śmiercią: 
dreszcze ciała w miłości i w ofiarowaniu mówią zarówno o wybuchowości życia, jak 
i o otchłani śmierci. Nie działoby się to jednak bez gwałtu, którego dokonuje się na 
jednostkowym ciele. A gwałt, naruszenie indywiduum, staje się możliwy tylko poprzez 
bliskość ofiary i ofiarnika lub dwojga kochanków. Jednak z drugim człowiekiem komu
nikujemy się tylko do pewnego stopnia, do tego ulotnego zawrotu głowy, kiedy istnie
jąca między nami przepaść na moment zanika. To ciało wyznacza to doznanie. Dopóki 
drga w konwulsyjnych dreszczach, rozum jest przyćmiony. Jedynie w śmierci - utracie 
świadomości rozumowej i cielesnej - możliwa jest pełnia komunikacji. Wtedy też, po 
całkowitej destrukcji indywiduum, odzyskujemy ciągłość z bytem. 
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Akt erotyczny to zbytek, a wszelki eksces i nadmiar nierozerwalnie wiąże się z teorią 
zakazów i transgresją. Bataille pisze o ogólnej ekonomii, rządzącej społecznością i o czę
ści przeklętej (la part maudite), będącej nadmiarem energii, której nie da spożytkować 
w sposób racjonalny i celowy. Ludzkość przeklęła ten zbytek, ponieważ z punktu widze
nia ekonomii nie można go zwrócić ku pragmatycznym celom, nie można go wykorzy
stać, a zatem pozostaje on bezużyteczny, nie przynosi żadnego zysku. Człowiek stworzył 
sobie pewien system ograniczeń nakazujący mu żyć w określony sposób, z ciągłą pamię
cią o zakazach. Jednak żadnemu mechanizmowi władzy i nadzoru nie udało się ujarzmić 
popędów tkwiących w człowieku. Istnieje w nim coś, co pozwala mu przekraczać zakazy, 
tkwi w nim potrzeba marnotrawienia zbytecznej energii -la part maudite. Część przeklę
ta podkreśla granice świata profanum i zawiesza jego normy. Pokazuje, że te granice trze
ba przekraczać, inaczej człowiek pozostanie prostym mechanizmem bez żadnej cząstki 
boskości. A boskość, według Bataille'a, immanentnie tkwi w samym człowieku . Człowiek 
nie potrzebuje odwoływać się do transcendencji, by jej doświadczyć. Jakkolwiek- pisze 
Matuszewski - „wymykamy się ciągłości jako byty zaangażowane w realizację zadań 
w świecie pracy; ostatecznie jednak, jeśli pragmatyczne ogłupienie nie uczyniło z nas 
marionetek, nie możemy nie uznać, iż niepodobna, byśmy istnieli jak ludzie bez przekro
czenia pracy, która redukuje nas do rzeczy (człowiek, który nigdy nie składa ofiary z siebie 
jako z izolowanego bytu, istnieje jako rzecz)"13. Części przeklętej - naddatku, nadmiaru, 
energii, którą trzeba zmarnotrawić - nie da się zlikwidować ani zagłuszyć. Przyczynia się 
do tego sama moralność, dzięki której - wbrew pozorom - erotyzm ma rację bytu. Mo
ralność tym jest dla erotyzmu, czym zakaz dla transgresji. Skoro jednak kultura wypiera 
wszystkie możliwości skanalizowania nadmiaru tkwiącego w człowieku, ludzie uciekają 
się do zastępników, do marnej namiastki tego, co święte. Aby dać upust tej przepotężnej 
sile, oddajemy się prowadzeniu wojen, pożeramy swe ciała w akcie erotycznym, organi
zujemy z rozmachem widowiska sportowe, spędzamy czas na bezproduktywnych grach 
i zabawach. Wszystko to dlatego, że bez ekscesu nie można osiągnąć pełni. W sprofano
wanym świecie człowieka sprowadza się do bytu fragmentarycznego, pozbawionego 
kontaktu ze światem, z boskością i z drugim człowiekiem. To właśnie w dążeniu do pełni , 
do utraconej boskości, Bataille'a upatruje najistotniejszego ludzkiego dążenia . Nie baczy 
on na niebezpieczeństwo, jakie to dążenie ze sobą niesie: 

Jeśli postępujemy rozumnie, staramy się zwiększać nasze 
zasoby, wiedzę bądź w ogóle władzę. Posługując się rozmaitymi 
środkami, usiłujemy posiąść jeszcze więcej. Nasza samoafirma
cja na płaszczyźnie zawsze wiąże się z zachowaniami mającymi 
na celu wzrost. Jednakże podczas seksualnej gorączki zachowu
jemy się całkiem na odwrót: szastamy silami nie bacząc na nic, 
bez miary i bez żadnej korzyści tracimy wszelkie zasoby energii. 
Rozkosz jest tak blisko spokrewniona z ruiną, że jej kulminację 
nazwaliśmy nawet „małą śmiercią" 14• 

Śmierć to finalny orgazm. To pełnia komunikacji z wiecznością, kiedy to ciała już nie 
stoją na drodze do całkowitego zespolenia ze wszechświatem. Myśl o tym zjednoczeniu 
nie wyklucza samego życia . Życie powinno stanowić istotę samą w sobie, bez negowa-
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niajej wartości poprzez konstytuowanie czegoś istotniejszego od niego samego. Do
świadczenie wewnętrzne jest wyrazem uwielbienia dla jednostkowego życia . Nie chodzi 
o to, by życie zamieniło się w doświadczenie, lecz o to, by doświadczeniem żyć. W tym 
doświadczeniu kryje się samotność i brak komunikacji, ale najwyższym pragnieniem 
zawsze pozostaje wspólnictwo w rozpaczy, szaleństwie i miłości. Ułuda, że zdołamy się 
zespolić ze wszechświatem, zniszczyć strukturę zamkniętą, jakąjest drugi człowiek i my 
sami. Bataille nie ma złudzeń: „przepaść jest głęboka, nie widzę sposobu na to, by ją 
zlikwidować. Tylko, że możemy wspólnie odczuć zawrót głowy nad przepaścią" ' 5 . Ta 
przepaść to śmierć, która przecież oszałamia. Uwielbienie życia zamyka się w fascynacji 
śmiercią. Życie samo w sobie to eksces, nadmiar, zbytek, który marnotrawi się, żyjąc. 

Rozkosz zasługiwałaby na wzgardę, gdyby nie była owym 
przygniatającym przekraczaniem, które nie jest ograniczone 
do ekstazy zmysłowej, bo w ten sposób poznali je mistycy 
różnych wyznań, przede wszystkim zaś mistycy chrześcijańscy. 
Byt jest nam dany w nieznośnym przekraczaniu bytu, równie 
nieznośnym co sama śmierć. A ponieważ w chwili śmierci , 

w tym samym czasie, gdy jest on nam dawany, jest nam rów
nież odbierany, winniśmy go poszukiwać w uczuciu śmierci, 
w owych chwilach nie do zniesienia, gdy zdaje się nam, że 
umieramy, bowiem byt w nas istnieje już tylko w zbytku (exces), 
kiedy to pełnia zgrozy i radości zbiegły się w czasie. 

Nawet myśl (refleksja) dopełnia się w nas jedynie w zbytku 16
• 

1. Cyt. za: K. Matuszewski, Bataille - praktyka ekstazy, tekst dostępny na stronie: www.filozof. 
uni.lodz.pl. 

2. G. Bataille, Madame Edwarda, przeł. T. Komendant i W. Gilewski, [w:] G. Bataille, Historia oka 
i inne historie, wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 201 O, s. 123. 

3. G. Bataille, Historia erotyzmu, przeł. I. Kania, Oficyna Literacka, Kraków 1992, s. 88. 
4. G. Bataille, Erotyzm, przeł. M. Ochab, wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007, s. 68. 
5. G. Bataille, Łzy Erosa, przeł. T. Swoboda, wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009, s. 25. 
6. G. Bataille, Erotyzm, op. cit„ s. 19. 
7. G. Bataille, Historia erotyzmu, op. cit„ s. 76. 
8. G. Bataille, Erotyzm, s. 64. 
9. G. Bataille, Teoria religii, przeł. K. Matuszewski, Wydawnictwo KR, Warszawa 1996, s. 46 

1 O. K. Matuszewski, Posłowie [w:] G. Bataille, Teoria religii, s. 11 O. 
11 . Ibidem, s. 48. 
12. G. Bataille, Erotyzm, s. 93. 
13. K. Matuszewski, Bataille - fuga mundi (Nowenna), tekst dostępny na stronie: www.filozof.uni.lodz.pl. 
14. G. Bataille, Historia erotyzmu, s. 149-150. 
15. Ibidem, s. 16. 
16. G. Bataille, Madame Edwarda, op. cit. s. 128. 
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W imię teatru, który wierzy w historię 

Heiner Muller: Na Zachodzie teatr nie odgrywa już żadnej społecznej funkcji, czy 
też w najlepszym wypadku nie umie jej w chwili obecnej odnaleźć. Ogranicza się 
do reprodukowania teraźniejszości. Przyszłość potrafi pokazać tylko jako katastrofę. 
Nie zna przeszłości, wspomnień ani nadziei - jedynie teraźniejszość. W tej sytuacji 
nie ma miejsca na sztukę. Na Zachodzie na przykład mamy codziennie do czynienia 
z takim zalewem informacji, że nikt już nie jest w stanie ich przetworzyć. Gazety stały 
się tak opasłe, iż ci, którzy chcą je przeczytać, zatrudnić muszą cały sztab lektorów. 
I cóż takiego mamy w teatrze? „Aspołecznego" Geneta, który pisał, żyjąc na margi
nesie, a raczej na dnie społeczeństwa. Jest też Beckett, ni to Francuz, ni to Anglik. 
Również i on należy do tych, którzy żyją na marginesie. Wszystkie ważne zjawiska 
mają swe źródło w tym, co marginalne, a więc pochodzą z zewnątrz społeczeństwa, 
bądź też z samego jego dna. 

Flavia Foradini: A gdzie umieściłby Pan siebie? 

Heiner Muller: Jestem na marginesie. 

Flavia Foradini: Czy jeszcze ktoś żyje dziś na marginesie, w szczelinach społecznych 
systemów? 

Heiner Muller: Prawdopodobnie ludzi takich jest więcej niż nam się wydaje. 

Flavia Foradini: A którzy z nich są nam znani? 

Heiner Muller: Choćby Pasolini. To nie tylko najbardziej znaczący włoski pisarz ostatniej 
dekady, lecz w ogóle najważniejszy artysta w tym kraju. Cała reszta . .. 

FI avia Foradini: Ponieważ to homoseksualista, czy też dlatego, że był lewakiem? 

Heiner Muller: Prawdopodobnie z obydwu powodów. 

Flavia Foradini: A poza tym nikt? 

Heiner Muller: Koltes to autor, którego bardzo cenię. Poza nim nikt ze współczesnych 
nie przychodzi mi do głowy. W każdym razie jeśli chodzi o teatr. 

Flavia Foradini: Na Zachodzie Pańskie nazwisko wymienia się często razem z nazwi
skiem Becketta. Czy sądzi Pan, że to właściwe porównanie? 

Heiner Muller: Na Zachodzie przykleja mi się często etykietkę „apokaliptyczny''. gdyż 
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nikt właściwie nie dostrzega komicznej strony moich dramatów. Również Beckett to 
w rzeczywistości klaun. Lecz pierwsze ważne inscenizacje jego sztuk odbyły się w Niem
czech, a w niemieckim przekładzie jego teksty stają się o wiele cięższe, wręcz przygnia
tające . Zyskują tym samym więcej „głębi " niż mają w oryginale. Przechodząc do racjo 
nalnego sedna sprawy: teksty Becketta wywodzą się z ahistorycznego doświadczenia 
świata . Dla jego postaci nie istniała historia, nigdy też nie zaistnieje. Ja zaś, z autobio
graficznych lub geograficznych względów, zawsze interesowałem się historią, czy też 
musiałem się nią interesować. I w tym właśnie widzę różnicę . 

FI avia Foradini: Pańskie teksty są niezwykle obrazowe i gęste. Dlaczego zdecydował się 
Pan pisać dla teatru, a nie poświęcił się na przykład poezji? 

Heiner Mi.iii er: To nie kwestia wyboru . Pierwszym wytłumaczeniem jest pewnie fakt, iż 
jako dziecko nie miałem wielu towarzyszy zabaw. Często byłem sam i wymyślałem sobie 
ludzi, z którymi mogłem rozmawiać. Drugim wytłumaczeniem jest chyba to, że w teatrze 
można kłamać . Teatr daję szansę, by przemówili za nas inni - postaci, będące maskami 
naszego własnego „ja". Ich liczba zależy tylko od nas. Bardzo też łatwo sprawić, by jedna 
postać mówiła coś twierdzącego, drugiej zaś kazać jej zaprzeczyć. 

Flavia Foradini: Nie zawsze jest to możliwe. 

Heiner Mi.iii er: W teatrze zawsze. 

Flavia Foradini: Również w praktyce? 

Heiner Mi.iller: W praktyce to rzeczywiście czasem trudniejsze. 

Flavia Foradini: I cóż wtedy się robi? 

Heiner Mi.iller: Zawsze jeszcze można milczeć. 

Flavia Foradini: Musi to jednak być szczególnie trudne dla kogoś, kto wybrał słowo 
jako środek wyrazu. 

Heiner Mi.iller: Nie, to wszystko jedno czy słowo zostanie zapisane, czy też wypowie

dziane. 

Flavia Foradini: Lecz również pisząc można milczeć. 

Heiner Mi.iller: Babel powiedział kiedyś: najważniejszy radziecki gatunek literacki to 
milczenie. Było to za czasów Stalina. Lecz takie sformułowania padały też w czasie re
wolucji francuskiej : „Wiedzieć wszystko, nie mówić niczego". 

Flavia Foradini: Do kogo zwraca się Pan pisząc, co chce Pan osiągnąć? 

Heiner Mi.iii er: Wyobrażenie, że pisząc należy mieć cel, jest po prostu fałszywe. Po
siadanie celu, czy też chęć osiągnięcia czegoś konkretnego, nie ma z pisaniem wiele 
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wspólnego. Pisanie niszczy intencje. Jest praktyką, nie zaś teorią . To inna forma życia . 
To po prostu metoda przetwarzania własnych doświadczeń . Nie ja piszę, tekst się pisze. 
Wiem, że to wyjaśnienie trąci mistyką. Ale tak właśn i e jest. 

FI avia Foradini: Jest Pan więc swojego rodzaju pisarzem-medium? Czy nie wydaje się 
to Panu nieco ograniczające? 

Heiner Mi.iller: Absolutnie nie. Język to historia. A nasz udział w historii odbija się w roz
woju języka . Kiedy człowiek w jaskini otworzył usta i po tysiącletnim milczeniu odezwał 
s i ę do żony: „Nie mogę już na ciebie patrzeć '; w tym właśnie momencie zaczęła się 
historia. Wszystko, co do tej chwili się zdarzyło, było jedynie egzystencją. Każdy atak 
na język to zarazem atak na historię . Powrót do barbarzyństwa idzie zawsze w parze 
z destrukcją języka . Podobnie jak w biblijnej historii o budowie wieży Babel. Wszystko 
kończy się pomiesza niem języków.[ .. . ] 

Flavia Foradini: Chętnie bierze Pan za punkt wyjścia greckich i łacińskich klasyków. 
Wpisuje ich Pan następnie w sposób nader osobisty w polityczną geografię XX wieku. 
Dlaczego zamiast samemu wymyślać sceniczne postaci, tak chętnie czerpie Pan pełnymi 
garściam i z dawnej literatury dramatycznej? 

Heiner Mi.iller: W teatrze kradło się zawsze. Największy złodziej był jednocześnie naj
większym dramatopisarzem, a nazywał się Szekspir. Okazał się też mistrzem w wyborze 
źródeł i sposobach kradzieży. Lecz dzisiaj nie widzę powodu, bym miał opracowywać 
utwór Szekspira bądź grecki dramat. Myślę, że nadszedł już czas, kiedy można i trzeba, 
pisać o trupach we własnej piwnicy. Nie muszę już adaptować Makbeta, skoro o Stalinie 
mogę napisać wszystko. 

Zadaniem teatru i tragedii było zawsze przywoływanie zmarłych . Tragedia grecka to 
nic innego jak zaklinanie zmarłych, a żywi wkraczali na scenę jedynie w komedii. Z 
drugiej strony to swoiste egzorcyzmy, co stanowi kolejną funkcje teatru, lecz im usilniej 
próbowano zatrzeć ślady po zmarłych, im usilniej pomijano milczeniem, tym więcej 
miejsca zajmowały ich szczątki. Dziś nadszedł czas wydobycia zatajonych zmarłych na 
światło dzienne i wprowadzenia ich na scenę. Można to zrobić na wzór starożytnych 
Greków, którzy w tragediach zapełniali scenę zmarłymi o zasłoniętych maskami twa
rzach. Myślę jednak, iż nie jest to potrzebne. Każda zamknięta już epoka musi zostać 
pogrzebana. Dziś to właśnie jest najważniejsze . Zmarli muszą zostać pogrzebani, zanim 
znów ruszymy do przodu. 

„Didaskalia'; 1998/ 25-26 



KAROLINA GÓRECKA 

Absolwentka łódzkiej Szkoły Filmowej i krakowskiej 
Szkoły Teatralnej. Doświadczenie zawodowe wzbo
gaciły studia i praca artystyczna w Barcelonie. Wy
chodzi z założenia, że na scenie najważniejszy jest 
aktor. W swojej twórczości często sięga po motywy 
związane z seksualnością. Więcej informacji na stro
nie: www.gorecka .wordpress.com 



DOMINIKA BŁASZCZYK 

Absolwentka krakowskiej ASP i praskiej Da mu. Reali
zowała przedstawienia, na takich scenach jak Stary 
Teatr w Krakowie, Teatr Dramatyczny w Warszawie 
czy Divadlo na Zabradli w Pradze. Była asystentką 
Magdaleny Musiał w Maxim Gorki Theater w Berli
nie. Poza scenografią i kostiumami zajmuje się ma
larstwem, fotografią i instalacją. Więcej informacji na 
stronie: www.dominikablaszczyk.com 
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dyrektor teatru Zdzisław Jaskuła 

kierownik literacki Bożen na Jędrzejczak 

koordynator pracy artystycznej Jerzy Krasuń 

kierownik Działu Marketingu i Obsługi Widzów Bolesław K. Galczak 

kierownik Działu Wydarzeń Okołoteatralnych Anna Ciszowska 

kierownik Dzi ału Administracyjno-Gospodarczego Maciej Pietrasiak 

kierownik Dzi ału Produkcji i Eksploatacji Leszek Pawlak 

pracownie i obsługa przedstawień 

pracownia elektroakustyczna Michał Hofman, Wiesław Rożniatowski, 

Sławomir Solarski, Ryszard Sosnowski, 
Lucjan Wegner 

stolarnia Paweł Jaszczak, Robert Kędzierski 

pracownia krawiecka Małgorzata Krasuń, Jadwiga Prośniak, 

Czesław Sobczyński, Stefan Trojanowski 

charakteryzatornia Bożena Kobierzycka, 
Małgorzata Zawadzka-Lewik 

rekwizytorzy Piotr Malec, Elżbieta Szymczak 

pracownia plastyczna Dorota Ciach, Jarosław Kluszczyński 

~ Piotr Nowosielski 

garderobiane Beata Łuczak, 

Krystyna Meczkulska 

obsługa sceny Michał Jeziorski, Mariusz Majak, 
Grzegorz Pawłowski, Radosław Pietrasiak, 
Adam Sobczyński, Piotr Stelmasiak, 
Marek Szymański 

modystka Barbara Dyguda 

redakcja programu Bożenna Jędrzejczak, Marta Olejniczak 

~ Kacper Zamarło 

opracowanie graficzne, skład, dtp programu MOST agencja reklamowa 

projekt graficzny plakatu i programu Sławomir Kosmynka 
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Duża Sala TEATR NOWY zaprasza 

William Shakespeare Wieczór Trzech Króli albo Co Chcecie 

Astrid Lindgren Pippi Langstrump 

Pam Valentine Przyjazne dusze 

Marek Rębacz Diabli mnie biorą 

Leon Schiller Pastorałka 

Eric Chappell Złodziej 

Ewa Drozdowska wg H. Ch. Andersena Krzesiwo 

Mała Sala 
Ray Cooney Mayday 

Szczepan Orłowski I IFIGENIA na podstawie 
Ifigenii w Aulidzie Eurpidesa 

Rainer Werner Fassbinder Krople wody na rozpalone kamienie 

Antoni Czechow Trzy siostry 

MichałWalczak Piaskownica 

Bertolt Brecht 5więta Joanna szlachtuzów 

Dario Fo Kto nie ma, nie płaci 

Hanoch Levin Mord 

Eric-Emmanuel Schmitt Male zbrodnie małżeńskie 

Jordi Galceran Metoda Gronholm 

Geraldine Aron Mój boski rozwód 

Maksym Kuroczkin Transfer 

Jean Pierre Dopagne Belfer 
Heiner Miiller Kwartet 

Teatr Nowy im. K. Dejmka w lodzi 
ul. Zachodnia 93, 90-402 Łódź 
tel. 42 633 44 94 
www.nowy.pl 
e-mail: sekretariat@nowy.pl 

Biuro Obsługi Widzów, ul. Zachodnia 93, tel ./fax 42 630 20 86 lub 633 44 94 wew. 306, 
e-mail : bilety@nowy.pl; czynne w godz. 10.00-16.00, przyjmuje rezerwacje biletów grupowych 

i udziela informacji o repertuarze. 

Dział Promocji, czynny w godz. 10.00-16.00; ul. Zachodnia 93, tel. 42 636 08 47, fax 42 630 20 86, 

e-mail:promocja@nowy.pl 

Kasy teatru 

Duża Sala ul. Więckowskiego 15, tel. 42 636 OS 92; kasa czynna godzinę przed przedstawieniem. 

Mała Sala ul. Zachodnia 93,tel. 42 633 44 94 wew. 317; 
kasa czynna w godzinach 12:00-19:00 od wtorku do soboty oraz godzinę przed przedstawieniem. 

W obu kasach można kupować bilety na przedstawienia grane w Dużej i Małej Sali. 
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