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, Zawsze jest nieco szaleństwa w miłości , ale zawsze 
jest trochę rozsądku w szaleństwie. „ 

Fryderyk Nietz"Che 

„ W miłości nie ma rozsądku i wyważania racji. Mylą 
się ci, którzy sądzą, że są w stanie kontrolować uczu
cia. Nic bardziej błędnego . Wystarczy się zakochać , 

aby całe dotychczasowe życie legło w gruzach. „ 

Woody Allen 

„Być może wszystkie pytania, które zadajemy na 
temat miłości , aby ją wymierzyć, sprawdzić, 

wypróbować i utrzymać . powodują w efekcie jej 
wygaśnięcie . Być może powodem, dla którego nie 
jesteśmy zdolni do miłości jest to , że chcemy być 
kochani , że wymagamy czegoś od partnera, zamiast 
oddawać mu się bez żadnych warunków, prosząc 
tylko o towarzystwo_ („ .) 

Allen inspiruje nas nie na przekór swej wrażliwości , 

ale dzięki niej . Walczy, jak i my walczymy, o siłę 

pozwalającą oprzeć życie na miłości . Jak mówi któryś 
z bohaterów „Hannah i jej sióstr": „ Może poeci mają 
rację . Może miłość jest jedyną odpowiedzią. .. · 

Graham McCmn 
Woody Allen. t ł A . Kolodyń k1. 

bis 1993 



Mowa pochwalna ku czci Erosa 
- fragment Uczty Platona 

Albowiem dawniej natura nasza nie była taka. jak leraz. lecz inna . Bo 
naprzód trzy były płcie u ludzi. a nie, jak teraz. dwie: męska i żeńska . Była 
jeszcze trzecia prócz tego : pewien zlepek z jednej i drugiej. po którym dziś 
tylko nazwa pozostała . a on sam znikł z widowni. Obojnakowa płeć istniała 
wtedy, a imię jej i postać złożone były z obu pierwiastków: męskiego 
1 żeńskiego . Otoż cała postać człowieka każdego była krągła . piersi i plecy 
miała naokoło , miała też cztery ręce i nogi w lej samej ilości. i dwie twarze 
na okrągłej , walcowatej szyi , twarze zgoła do siebie podobne . Obie patrzyły 
w strony przeciwne z powierzchni jednej głowy . Czworo było uszu. dwie 
okolice wstydliwe i tam dalej . jak obie to każdy podług tego sam wyobra
zić potrafi . Chodziło to po prostu. tak 1ak dz1sia1. do woh w jedną albo 
w clrngą <;troni;> <ilho . jP.;Ji <;i~ taki bardm <;f)iec;?ył rohił tak jak ten . co 
koziołki przewraca i znowu na równe nogi staje: a że miał wtedy człowiek 
aż cztery pary odnóży . to się też odbijał i katulał bardzo szybko. A dlatego 
i tniały trzy rodzaje ludzi i lo takie trzy. że męski pochodził od słońca, 
żeński od ziemi a zlepek z nich obu od księżyca. bo i księżyc ma w sobie 
coś z ziemi i coś ze słońca . A krągłe były te figury i kręciły się w kółko 
skutkiem p~wneyo podobier1 lwa do swoich rodziców. Strasznie to były 
silne istoty i okropnie wolnomyślne. tak że się zaczęły zabierać do bogów 
i do nich się odnosi to . co Homer mówi o Efialtesie i Oto ie. to. że już 
zaczęli robić schody do nieba. żeby potem bogów napastować . 

Otóz Zeus i inni bogowie zaczęli się naradzac. co by im uczynić wypa
dało . i nie wiedzieli . Bo jakoś nie sposób im było zabijać czy cały ród ludz
ki piorunami wystrzelać jak Gigantów - przepadłyby wtedy ofiary i objawy 
czci ludzkiej - a trudno było pozwolić bluźniercom dalej broić Dopiero Zeus 
po namyśle niejakim. a ciężko mu to przychodziło. powiada : „Zdaje mi się. 
że mam sposób na to: ludzie zostaną przy życiu . a przestaną broić . skoro 
tylko będą słabsi. Ja ich teraz. powiada. poprzecinam. każdego na dwie 
połowy; zaraz się ich tym o łabi. a równocześnie będziemy z nich mieli 
większy pożytek. bo ich będzie więcej na ilosć . iech chodzą prosto . na 
dwóch nogach. A gdybyśmy uważali. że jeszcze broją i nie siedzą tam 
cicho, to ja ich znowu na połówki pokraję: niech skaczą na jednej nodze. „ 
Rzekł i porozcinał ludzi na dwoje. tak jak owoce na kompot. A co 
którego rozetnie. zaraz Apollinowi każe obrócić mu twarz i pół szyi w stro
nę rozcięcia. aby człowiek. zawsze mając to miejsce przed oczyma. był 
grzeczniejszy niż przedtem , a resztę też kazał wygoić. Więc Apollo twarze 



im poobracał i pościągał ze wszystkich stron skórę na to. co się dziś 
brzuchem nazywa. tak jak się sakiewkę ściąga. a jeden otwór zostawił 
i zawiązał go na środku brzucha. Ten węzeł dziś nazywają pępkiem . 
Zresztą wygładził liczne zmarszczki i wymodelował piersi jakimś takim 
przyrządem, którego szewcy używają, kiedy który gładzi skórę na kopycie. 
Kilka tylko fałdów zostawił naokoło brzucha i przy pępku. na pamiątkę 
dawnego stanu rzeczy. Po takim rozcięciu naturalnych całości tęsknić 
zaczęło każde za swoją drugą połową . zaczem się rękoma obejmować 
poczęli i tak, chcąc się zrosnąć na powrót w uściskach . ginęli z głodu i z 
zaniedbania wszelkiego, bo nic nie chciało żadne robić bez drugiego. A jeśli 
kiedy która z połówek umarła, a druga została sama na świecie. zaraz sobie 
innej poszukać musiała i spleść się z nią w uścisku . wszystko jedno. czy się 
trafiła połówka dawnej niewiasty, którą dziś nazywamy kobietą. czy też 
odcinek dawnego mężczyzny . I tak jedno po drugim ginęło. 

Zaczem się Zeus nad nimi ulitował i nowy sposób wymyśliwszy. na przód 
im wstydliwe okolice poprzenosif i tak zrobił. że dzisiaj płodzi jedno w 
drugim, to co męskie w pierwiastku niewieścim : a to na to, żeby w 
uściskach nowe życie stwarzali . Więc już od tak dawnych czasów tkwi Eros 
w naszej naturze i do dawnej chce nas sprowadzać postaci : chce z dwojga 
ludzi dawną jedność stwarzać i tak leczyć naturę człowieka . 

A jeśli kiedy taki czy jakikolwiek inny człowiek przypadkiem znajdzie swą 
drugą połowę , wtedy nagle dziwny na nich czar jakiś pada. dziwnie jedno 
drugiemu zaczyna być miłe, bliskie, kochane. tak. że nawet na krótki czas 
nie chcą się rozdzielać od siebie . I niektórzy życie całe pędzą tak przy 
sobie. a nie umieliby nawet powiedzieć czego jedno chce od drugiego . Bo 
chyba nikt nie przypuści, żeby to tylko rozkosze wspólne sprawiały. że im 
tak dziwnie dobrze być. za wszystko w świecie, razem. Nie. Ich obojga 
dusze, widocznie, czegoś innego pragną. czego nie umieją w słowa ubrać. 
i dusza swe pragnienia przeczuwa tylko i odgaduje. I nie wiedzieliby co 
odpowiedzieć mają gdyby tak nad ich łożem Hefajstos z narzędziami stanął 
i zapytał : „Czego wy chcecie od siebie. ludzie?" . Nie wiedzieliby. czego. 
Więc gdyby znowu pytał: „Prawda, że chcecie tak się złączyć w jedno. 
możliwie najściślej. żebyście się ani w dzień, ani w nocy nie rozłączali? 

Jeżeli tego chcecie, ja was spoję i zlutuję w jedno. tak że dwojgiem będąc. 
jedną się staniecie istotą . I aż do skonu razem będziecie żyli. niby jeden 
człowiek, a potem, po wspólnej śmierci. będziecie w Hadesie nie dwojgiem 
istot. lecz znowu jednym cieniem. Więc patrzcie . czy tego pragniecie i czy 
będziecie zadowoleni. jeżeli wam się to pragnienie spełni" . Gdyby to 
usłyszeli, z pewnością żadne by się nie wzbraniało ani by nie mowiło. że 
czego innego chce, ale by się każdemu zdawało. że słyszy to . do czego 

„ 

oboje już od dawna dążyli. do stopienia się w jedno w uści kach i cial 
zespoleniu. A stąd to wszystko pochodzi. że dawna natura nasza była 
właśnie taka . że były z nas kiedyś skończone całości. Miłość jest na imię 
temu popędowi i dążeniu do uzupełnienia siebie. do całości. Jak mówię. 
przedtem były z nas jedności. A teraz nas bóg za karę porozdzielał. tak jak 
Spartanie Arkadów. Zaczem obawa zachodzi, że jeśli nie będziemy 
względem bogów grzeczni. drugi raz nas gotowi poprzecinać i będziemy 
chodzili jak te płaskorzeźby profilowe na pomnikach przez środek nosa 
przerżnięte. niby te kostki dawane jako zakłady przyjaźni. Ale też dlatego 
każdy powinien drugiego do pobożności zachęcać: wtedy może nam się 
uda tego losu uniknąć . a swoją parę odnaleźć w imię Erosa i pod jego 
wodzą. Niech mu się nikt nie sprzeciwia - a sprzeciwia mu się każdy . kto 
sobie bogów na naraża. Musimy być w przyjaźni. w dobrych stosunkach z 
bogiem jeśli ma każdy z nas szczęśliwie znaleźć ulubieńca naprawdę do 
pary. co dziś się przecież nie każdemu udaje . 

Platon . Uczta . tl. W. Witwicki Warszawa 1975 
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Clive Staples Lewis 

EROS I WENUS 
Używając okreś lenia Eros mam oczywiście na myśli stan. który nazywamy 

powszechnie zakochaniem, lub, jeśli kto woli, Len rodzaj miłości , który żywią 
dla siebie kochankowie. Pierwiastki cielesne czy zwierzęco-seksualne tkwiące 
w Erosie mam zamiar nazwać (według dawnego zwyczaju): Wenus. Gdy 
mówię : Wenus, mam na myśli sprawy płci nie w jakimś tajemniczym i wysub
telnionym znaczeniu tych słów , nadającym się do badań psychologów głębi. 
ale w znaczeniu zupełnie oczywistym: to. o czym ludzie wiedzą. że jest sprawą 
płci. gdy tego doznają, to , co na mocy najprostszej obserwacji można zakwal
ifikować jako objawy życia seksualnego. 

Dla ewolucjonisty Eros Oego ludzka odmiana) będzie czymś wyrastającym 
z łona Wenus. późniejszym w czasie zróżnicowaniem i rozwojem pra
wiecznego biologicznego popędu . Nie możemy jednak zakładać . że taki pro
ces zachodzi nieodmiennie w świadomości jednostki. Mogą się zdarzyć tacy, 
którzy czują roczątkowo zmysłowy pociąg do kobiety. a później „zakochują 
się " w niej. Ale wątpię , żeby to zjawisko było czymś powszechnym. Bardzo 
często za to pojawia się najpierw cudowne zaabsorbowanie ukochaną , ogólne. 
niesprecyzowane nią całą. Mężczyzna w tym stanie psychicznym nie ma 
naprawdę czasu myśleć o sprawach pici . Pochlania go całkowicie myśl o oso
bie. Fakt. że ona jest kobietą, ma znacznie mniejszą wagę niż fakt, że ona jest 
soba. Odczuwa pożądanie , ale to pożądan ie niekoniecznie ma zabarwienie 
zmysłowe . Gdybyś go zapytał. czego pragnie, jego szczera odpowiedź 
brzmiałaby często: „Chciałbym wciąż o niej myśleć" . Oddaje s ię kontemplacji 
miłości . A kiedy w późniejszej fazie zbudzi się w tym człowieku pierwiastek 
czysto seksualny. nie będzie uważał (o ile naukowe teorie nie wywierają nań 
przemożnego wpływu) , że to od początku było rzeczą najistotniejszą _ Będzie 

raczej czuł. że wzrastający przypływ pod ległych Erosowi uczuć . który zburzył 
wiele zamków z piasku i zamienił wiele skał w wyspy. triumfalnie zalał również 
tę część jego natury. to małe bajorko zwykłej zmysłowości . które istniało na jej 
krańcach . dopóki nie nastał przypływ . Eros wkracza jako zdobywca. przejmu
jąc i reorganizując instytucje podbitego kraju. Mógł przejąć wiele innych 
dziedzin , zanim dotarł w tym człowieku do spraw iego pici. zresztą zreorga
nizuje i tę dziedzinę . 

Eros sprawia . że mężczyzna naprawdę pragnie. nie kobiety w ogóle. ale lej 
jednej jedynej . W jakiś tajemniczy. ale bezsporny sposób. kochanek pragnie 
ukochaną jej samej, a me rozkoszy. którą może mu dać. Zaden kochanek na 
świecie marząc o miłosnych uściskach nie kalkulował. choćby podświadomie. 
że będą one przyjemniejsze niż innych kobiet. Gdyby zadał sobie podobne 
pytanie. odpowiedziałby nań oczywiście twierdząco . Ale samo postawienie 
takiego pytania oznaczałoby . że znalazł się on już daleko poza granicami 
świata . którym włada Eros. O ile wiem. Lukrecjusz był jedynym człowiekiem 

na świecie. który poruszył tę kwestię. i z pewnością nie był zakochany. kiedy 
to robił . Warto zapamiętać jego wypowiedzi. Ten poważny 1 zmysłowy 

mężczyzna wyraził opinię .. że miłość osłabia rozkosz zmysłową. Emocjonalność 
jest tu przeszkodą. Psuje chłodną . krytyczną wrażliwość makosza. (Lukrecjusz 
to wielki poeta , ale· „o. Boże! ci Rzymianie. cóż to za realiści! " ) 

W przeszłości panowało ogólne mniemanie , a może panuje do dzisiejszego 
dnia wśród ludzi mało skomplikowanych psychicznie. że duchowe niebez
pieczeństwo Erosa wypływa niemal całkowicie z zawartego w nim pierwiastka 
zmy !owego. że Eros jest „szlachetniejszy" . .. czystszy" , gdy udział Wenus zre-



dukowany jest do minimum. Prawdziwe duchowe niebezpieczeństwo, jakie 
przedstawia dla nas Eros, polega na czymś zupełnie innym. 

Moim zdaniem stale jesteśmy zachęcani do traktowania Wenus zbyt 
poważnie . Przez całe życie byłem świadkiem. jak nadawano coraz bardziej 
uroczysty. śmieszny i złowrogi charakter sprawom płci. 

Pewien pisarz oznajmia nam, że w małżeństwie pojawienie się Wenus 
powinno się oblec w „uroczysty. sakralny rytuał" . Młodzieniec. w obecności 
którego określiłem bardzo przez niego podziwianą powieść jako 
,.pornograficzną" , odparł mi szczerze zdziwiony: .. Pornograficzna? Jakim 
sposobem? Przecież traktuje to wszystko tak poważnie!„ Jakby smutna twarz 
była moralnym środkiem dezynfekcyjnym. Nasi przyjaciele spod znaku ciem
nych bóstw. należący do wielbicieli tajemnych mocy krwi. usiłują naprawdę 
wskrzesić jakiś falliczny kult. Nasze ogłoszenia. mające najbardziej działać na 
zmysły, przedstawiają to wszystko w sposób pełen zachwytu. napięcia i omdle
wającej powagi: rzadko zdarza się nuta wesolości. 

Nie powinniśmy się do Wenus odnosić z uroczystą powagą Nie możemy 
naprawdę w ten sposób traktować tych spraw, nie zadając gwałtu naszej 
ludzkiej naturze. Nie bez powodu wszystkie języki i w zystkie literatury świata 
pełne są żartów na temat płci. Na ogół są może nudne i obrzydliwe. a prawie 
wszystkie trącą myszką. Ale musimy podkreślić. że wyrażają one pewna 
postawę w stosunku do Wenus i że koniec końców stanowią dla 
chrześcijańskiego życia znacznie mniejsze niebezpieczeństwo niż pełna czci 
powaga: nie starajmy się znaleźć w ciele absolutu. Jeśli usuniemy z miłosnej 
alkowy śmiech i wesołość, możemy wpuścić na ich miejsce zdradliwe bóstwo. 
(. .. ) Ogół ludzi zupełnie słusznie uważa. że Wenus jest do pewnego stopnia 
postacią krotochwilną . Nie mamy bynajmniej obowiązku śpiewać wszystkich 
naszych miłosnych duetów na modłę Tristana i Izoldy głosem drżącym. w 
którym brzmi cały bezmiar tęsknoty i bólu świata; śpiewajmy raczej często jak 
Papageno i Papagena. 

Wenus jest drwiącym, psotnym duszkiem. raczej elfem niż bóstwem. i kpi 
sobie z nas. Kiedy wszystkie zewnętrzne okoliczności zdają się jak najbardziej 
sprzyjać jej rytuałowi, ona sprawia. że jeden z kochanków lub oboje okażą się 
w kompletnie nieodpowiednim nastroju. Gdy każdy jawny czyn jest wprost 
wykluczony i nawet nie można zamieniać spojrzeń - w pociągu . sklepie. na 
nieskończenie długim zebraniu towarzyskim - szturmuie do serc kochanków 
z niebywałą silą. W godzinę później, gdy czas i miejsce sprzyjają. wycofała się 
już w tajemniczy sposób, może z serca tylko jednego z nich Co za chaos musi 
Wenus wywoływać w duszach tych. którzy oddają jej boską cześć. ile uraz. roz
goryczeń. podejrzeń. zranionych ambicji. całą tak popularną gadaninę o ..frus
tracji " . Ale rozsądni kochankowie śmieją się . Przecież to należy do gry. do tej 
gry w ciuciubabkę - i każde wymknięcie się i potknięcie . i nabijanie sobie guza 
trzeba traktować jako figiel. 

Bo nie mogę oprzeć się wrażeniu. ze to chyba jeden z żartów Pana Boga. że 
ten Eros. ta namiętność o górnych wzlotach. tak jawnie transcendentalna musi 
pozostawać w niewłaściwej symbiozie ze zmysłowym pożądaniem . które jak 
każde inne pożądanie nietaktownie odsłania swoje powiązania z tak proza
icznymi czynnikami jak pogoda zdrowie. odżywianie . krążenie krwi. trawienie . 
Wydaje się nam czasem. że wraz z Erosem unosimy się na skrzydłach. nagle 
czujemy gwałtowne szarpnięcie to Wenus przypomina nam. że jesteśmy 
balonami na uwięzi. 

Człowiek miał trojaki pogląd na swoje ciało . Pierwszy to pogląd asce
tycznych pogan. którzy je nazywali więzieniem czy „grobem" duszy i takich 
chrześcijan . jak Fisher. dla którego ciało było „workiem nieczystości " . 
pokarmem robaków. czymś brudnym, wstydliwym. źródlem pokus dla złych . 
a upokorzeń dla dobrych i niczym więcej . Następnie idą neopoganie (rzadko 
umiejący po grecku) . nudyści. dla których ciało je t czymś wspaniałym A trze
ci pogląd to ten. wyrażony przez świętego Franciszka. który nazywał swe ciało 
„bratem osiem" . Można przytoczyć argumenty w obronie wszy tkich lrzech 
poglądów - choć nie jestem tego zupełnie pewien - ale poglad świętego 

Franciszka odpowiada najbardziej moim gustom. 
Osioł. cóż za 'wietne określenie. bo przecież nikt przy zdrowych zmysłach 

nie może czcić ani nienawidzić osia Zwierzę to pożyteczne. uparte . leniwe. 
cierpliwe . wzbudzające sympatię i doprowadzające do wścieklosci : raz zasługu
jące na baty. a raz na marchewkę : jest piękne w sposób jednocześnie żałosny 
i niedorzeczny. Zupełnie 1ak cialo. Nie można sobie z nim dać rady. póki się 
nie zrozumie. że odgrywanie roli błazna jest jedną z jego funkcji w naszym 
życiu . Wie o tym każdy mężczyzna. kobieta i dziecko. póki ich nie zbałamucą 
jakieś teorie. Fakt, że mamy ciało - to najstarszy z żartów. 

Kochankowie czują raz po raz. o ile ich miłość nie jest zjawiskiem bardzo 
przelotnym. że w sposobie . w jaki Eros objawia się w naszym ciele. tkwi pier
wiastek nie tylko komedii. nie tylko zabawy. ale nawet groteski . Gdyby tak nie 
było . ciało nasze zgotowałoby nam zawód. Na tym zbyt niezdarnym instru
mencie miłość nie mogłaby wygrywać swoich melodii. chyba że będziemy 
uważali . iż właśnie ta niezdarność dodaje całemu przeżyciu uroczego 
groteskowego wdzięku : Jakiś uboczny wątek czy komiczna pantomima. 
wyrażająca w swój własny . bezpośredni. bałaganiarski sposób to. co się w 
duszy odbywa z powagą. 

fragmenty książki 
Cztery miłości. 

tl Maria Wankowiczowa, 
PAX 1973 



zastępca dyrektora: Mirosław Gaweda 

ZESPÓŁ TECHNICZNY 

kierownik techniczny: Włodzimierz Bojakow ki 
operatorzy świateł Janusz Klym. Robert Skrzyniarz. Hubert Boczkowski 

akustycy Andrzej Banaś. Adam Dzidziszew ki 
główny brygadier sceny Bnmon Melkis 

obsluga sceny Andrzej Miszkurka . Krzysztof Czecholiński. Karol Strugalski 
pracownia ślusarska . Józef Kazubski 

pracownia stolarska Hilary Stróżyński 
pracownia krawiecka damska: Irena Blonska 

pracownia krawiecka męska. Jerzy Burrnistrzak. Zofia Kazimierczak 
pracownia tapicerska : Stanisław Falkowski 

pracownia fryzierska Renata Szwed. Elżbieta Wiśniewska 
garderobiane Krystyna Storożynska . Urszula Ja trzębowska 

rekwizytorka Barbara Cieśluk 
kierowca zaopatrzeniowiec: Jarosław Piotrowski 

W programie wykorzystano rysunki : 
1) Roy Lichtenstein. Pocalunek 

2) J . A. D. Ingres Studium do obrazu .. Wiek złoty" 
3) Gustaw Klimt. Dwa akty siedzących tyłem 

4) Gustaw Klimt. Akt siedzacej kobiety 

Opracowanie programu: Julia Kierc Wierzchowska 
Wydawca. Teatr Wspołczesny, Wały Chrobrego 3 . 70-500 Szczecin 

Skład 1 druk Comgraph . Szczecin 
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dr uka rnia 

c~ 
70-466 Szczecin 
ul. Monte Cassino 30 
tel/fax (48 91) 22 04 26 

(48 91) 22 42 62 

w repertuarze: 

DUŻA SCENA 

Antoine de Saint-Exupery 
Mały Ksiqżę 

Witold Gombrowicz 
Iwona, księżniczka Burgunda 

Mark Twain 
Królewicz i żebrak 

Tadeusz Różewicz 
Kartoteka 

Werner Schwab 
Moja wątroba jest bez sensu 
albo zagłada ludu 

MAŁA SCENA - MALARNIA 

Ariel Dorfman 
Śmierć i dziewczyna 

Friedrich Di.irrenmall 
Gry śmiertelne 

Aleksander Fredro 
Damy i huzary 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 
W małym dworku 

Zbigniew Herbert 
Rekonstrukcja poety 

Juliusz Słowacki 
Balladyna 

Marek Koterski 
Kocham 
Nas troje 

w przygotowaniu . 
Stig Larsson 
Powrót skazańca 

Kierownik Biura Obsługi Widzów: Bolesław Pyzdrow ki 
tel. 489 23 23 

Rezerwaqa i sprzedaż biletów oraz informacje 
od 8 .oo do 15.oo. w soboty od 10.oo do 13 .oo 

Kasa czynna zawsze na godzinę przed rozpoczęciem spektaklu 
tel. 489 23 23 



Instytut Teatralny 
ze zhiorów Polskiego Ośrodka ITI 


