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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 współcześn i e dyskurs miłosny stał 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 określić, 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 budziło wątpliwość. 

Władza podobnie Jak miłość jest przestrzenią relacyjności, konwencjonalizacji, teatra liza
cji, masek, przebieranek a w końcu mediatyzacji. Jej kostium to tylko „szaty cesarza". Nawet 
dorośli, mniej szczerzy od małego dziecka, pozwałaja sobie krzyczeć, że król jest nagi. 

Samotność miłosnego dyskursu, dyskurs miłosny oderwany od mechanizmów władzy, 
a przec i eż 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. Miłość i władza legitymizują, 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 niespeJnienia i braku stają się strukturą melancholii. Budują świat widziany 
w perspektywie melancholii. Melancholia władzy i melancholia miłości . Melancholia osłab ia 

granice między nami, a światem. Buduje poczucie wiecznej utraty i wiecznie nienasy-conego 
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. Przejrzystość, przezroczystość, transparencja władzy. 
Przezroczystość wymyślona przez melancholików patrzących przez szybę„. 
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Aleksander Dumas syn 

DAMA 
KAMI li DWA 

(La danie aux camel1as) 
wq przekładu Tadeusza Boya Żeleńskiego 

Adaptacja, scenografia, reżyseria - Tomasz Konina 

Kostiumy - Zofia de lnes 

Muzyka - Radosław Wocial 

Światła - Daniel Jaskuła 

Obsada: 

Małgorzata Gautier - Grażyna Misiorowska 
Armand Duval - Krzysztof Wrona 

Jerzy Duval, ojciec Armanda - Waldemar Kotas 
Varville - Andrzej Czernik 
Olimpia - Grażyna Kopeć 
Gaston - lukasz Schmidt 

Mi mi - Cecylia Jacewska-Caban 
Anna - Zofia Bielewicz 

Mężczyin i - Aleksander Anczurowski, Stanisław Kraska, 

Adam Łobodziński, Tomasz Masłowski 

W nagraniu muzyki wzięła udział Małgorzata Rekiet-Dzikowska (wiolonczela) 

Inspicjent - Jerzy Laskowski 
Akustyk - Ryszard Balcer 

Operator świateł - Daniel Jaskuła, Wojciech Gieroń 
Brygadier sceny - Stanisław Kraska 

Rekwizytor - Waldemar Watras 
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Tomasz Konina - Reżyser. Absolwent warszawskiej Państwo.Yej 

Wyższej Szkoł-1 Teatralnej (1996). Zadebtutowal w Teatrze Ateneum 
w Warszav-Ae, realizując tam WuJB.szka Wanię Czechowa (1998). Wy
soko oce ·ona przez publiczność i krytykóvv premiera Wesela F'!Qafa 
Mozarta w Operze Wrocławskiej ( 1998) była jego reżyserskim debiu
tem operowym Kolejne realizacje Tomasza Kornny to: Tankred Rossi
niego w Teatrze Wielkim - Operze Naroda.vej w WarSZJ.Nk (2CXXl), 
Testament psa Suassuny w Teatrze im. Norwida w Jeleniej Górze 
(2001) (rezyseria i scerografia), ftstoleles Boi ta w Operze Nova 
w Bydgoszczy (2001) (reżyseria i sceoografia) , Rdelio Beethove
na w Teatrze Wielkim w Poznaniu (reżyseria i scenografia) oraz Pele
as i Melizanda Debussy'ego w Teatrze Wielkim - Operze Narodowef 
w WarszaW.e. W 2002 roku był stypendystą berta Vilara w Royal 
Opera House Covent Garden w Londynie. W 2003 roku w Teatrze 
Wielkim - Operze Narodowej w WarszaWie odbyła się polska prapre
miera opery Rossiniego Podróż do Rekns w jego reżyserii i scenogra
fii, uznana p1Zez wie!u krytyków za największe wydarzenie sezonu 
operowego 2002/2003 w Polsce. W 2004 roku zrealizował kfrianę Le
C01.Nreur CilEli w Teatrze Wielkim w Łodzi . W 2005 roku oobyły się pre
miery: Makbeta Verdiego i Kandyda Bernsteina w Teatrze Wielkim 
w Łodzi, Cesarza Atfantydy Ullmanna w Warszawskiej Operzei<ame
ralnej oraz Wesolej wdówki Lehara w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Je
go kolejną realizacją byla La Traviata Verdiego w Operze Wroclawskiej 
w 2006 roku i autorski scenartusz Być jak Callas wyreb;seravvany 
w Teatrze Muzycznym w Łcdzi w roku 2007. Od 1 października 2007 
jest dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru im. Jana Kochanow
skiego w Opolu, gdzie w 2008 roku odbyły się premery spektakli: Ja
cques Brel, Wiśniowy sad wg Antoniego Czechowa, O lepszy świat 

Rolanda Schimmelpfenniga oraz Czego nie widać Michaela Frayna, 
w marcu 2009 Panny z Wilka wg Jaroslawa Iwaszkiewicza, a w listo
padzie 2009 Idiota Fiodora Dostojewskiego w jego reżyserii. 

Zofia de lnes - Scenografka teatralna, operONa, baleto.va, filmowa 
i telewtzyjna, znana rÓM'rieŻ ze S'Mjd1 prac w Danii, Hiszpanii, Niem
czech, USA, W0kiej Brytanii i wielu innych krajach, do których dociefa
t-f z jej przedstawieniami pdskie teatJy Ma w dorobku ponad sto róż

nych realizacji w kr~ i za granicą Praaiwala min. z taknni reżyserami, 
jak: Henryk Baranov-iski, KazimielZ Braun, Adam Haruszkiewicz, Jerzy 
JarodQ, Maciej Prus, Marek Weiss-Grzesiński i Krzysztof Zaleski, pro
jektując scenografię do bardzo różnorodnego repertuaru cd Szekspi
ra aż po Gene a i RóżE'Mcza. Przez wiele lat vJSpólpracowała z twórcą 
Polskiego Teatru Pantomimy Henrykiem Tornaszew.;kim. 1Worzy1a da 
Vviększośo scen operCNiych w Polsce oraz dla Polskiego Teatnl Tańca 
Ewy Wycichawskiej. Dla Opery Narodowej zaprojektowala scerografię 
do m. in. Fausta Goonoda, oraz do Rigoletta Verdiego. Z zespotem Te
atru Ekspres~ w Gdyni, we wspótpracy z Wo)Ciecllem Misrurą, SWłorzy

la parę lat temu na wskroś oryginalne IOOov~sko autorskie, eksponują

ce jej niezwykłą fantazję w kreowaniu kostiumem postaci scenicznych 
Jej indywidualne wystz:Ny projektó.v scenograficznych prezento.vane 
byłym .in . w Paryżu i Darmstadcie. Uczestniczyla też w kilku wystawach 
międzynarodOłl'y'Ch w kraju i za granicą. Autorka kostiumóvv do 
spektakli: Panny z \Ni/ka wg Jarosława lwaszkieMcza oraz Idiota Fi<xi:Jra 
DostojevvskiegJ w Teatrze im. Jana Kochano.vskiego w Opolu. 

Radosław Wocial - Naukę muzyki rozpocząl w wieku czterech lat 
na skrzypcach w PSM w Opolu . Kilka lat później zainteresował się 

klarnetem i saksofononem, będąc jednoczesnie wielkim entuzja
stą instrumentów klawiszowych. Uniwers11et Opolski ukończył 

na kierunku muzycznym w 2003 roku. Na deskach teatru pojawi! 
się po raz pier.vszy w realizacj i Spokój w glowie Tomasza Hynka 
wg wierszy Tymona Feusette'a. Wspólpracowal również przy reli
zacji spektaklu Niepoprawni na podstawie tekstu Juliusza Słowac

kiego w reż. Bartosza Zaczykiewicza. Na stale zaangażowany 
w wiele projektów muzycznych jako producent. kompozytor i aran
żer oraz koncertu jący muzyk Przy spektaklach Jacques Brel i Jak 
w starym kinie - wieczór piosenek M ieczysława Fogga, których 
premiery odbyły się w Teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu, 
pracował jako kierownik muzyczny, aranże r i muzyk. Twórca mu
zyki do spektakli : O lepszy świat Rolanda Schimmelpfenniga, Pan
ny z \Nilka wg Jaroslawa Iwaszkiewicza oraz Idiota Fiodora Dostojew
skiego w Teatrze im. Jana ~kiego w Opolu. 







Damę kameliową Dumas przerobi! ze swojej powieści opartej na au

tentycznym wydarzeniu z własnego życia; jest to postać p rzejściowa m ię

dzy dwoma epokami w ewolucji melodramatu. Premiera od była się w pa

ryskim Vaudeville w roku 1852. Zdaniem Boya, .utwór ten zamyka okres ro

mantyzmu, z którego wziął szeroki oddech i zd olność wzrus enia, a zara

zem otwiera okres scenicznego realizmu, który z płaszczów i pióropuszów 
I 

przebiera bohaterów we fra i i surdu ty, podniosłym uczuciom daje pod-

szewkę poziomych potrzeb i ząda praw do heroizmu dla codziennego ży

cia. Miał on stać się weh i kułem pojęcia melodramatu aż do naszych cza-

sów, a zarazem jednym z najwię kszych sukcesów w dziejach teatru. 

o czym obok szokującej nowości tematu zadecydowała tytułowa „arcyro

la" - przed miot ma rze ń wielkich gwiazd Temat nas tręczyło autorowi sa-

mo życie; jego przelotny roman s z .luks u sową' kurtyza ną. A lfonsyną (Ma

ri ą) Duplessi s. W tej postaci z marginesu s połecznego. która „s tała się 

ozdobą wszystkich miejsc, gdzie błyszcza ł modny Paryz', szczególnie intry

gowało pisarza połącze nie blasku z poniżeniem Na ka nwie n ikłych wspo-

mnień , ożywi onych przez fa ntazję. Dumas rozwija współczesny, a zarazem 

egzotyczny wątek dziejów wielkiej i niesprawiedliwie s tła mszonej miłośc i , 

jaka stała się udziałem kurtyzany; patosu dodaje przyśp ieszona gwałtow

nymi p rzeżyciam i ś mie rć chorej na suchoty młodej kobiety. W c iąg u pięt

nastu lat dz i elących druk Damy kameliowej od premiery tytułowa bohater

ka sta ła s ię ju ż legendą. (. . . ) Novum sztuki to nie tylko kwestia doboru jej 

tematyki, wprowadzenia obrazu raczej niepokazywa nego na scenie środo

wiska, ale przede wszystkim - ukazania rzeczywistych motywów wielkich 



uczuć, za którymi na ogół kryją się pieniądze; szczerości tonu. Egzotyczne 

pejzaże, typowe dla melodramatu romantycznego, ustępują tu miejsca In

tymności buduaru pań z paryskiego pógwiatka, która przemienia się sie

lankę wiejskiego domu (z widokiem na og ród), to znów w gorączkową at

mosferę hazardowych gier i tańców w wykwintnym salonie, gdzie pachnie 

skandalem. Dumas, jako rasowy autor melodramatyczny, planuje szczegó

łowo całą inscen izację swojej .sztuki w pięciu aktach ze śpiewami", 

z udziałem orkiestry, ruchu, światła. Premiera nie odbyła się, oczywiście, 

bez aury skandalu - zakazu cenzury, ze względu na wybór osób i brutal

ność kolorów, które .przekraczaj ą najdalsze granice tolerancji w teatrze·, 

kil kakrotnych przeróbek i poprawek tekstu, wreszcie - najwyższej protek

cji. Ponieważ jednak w gruncie rzeczy sztuka nie kwest io n owała przyjęte

go porządku moralnego, została przez krytykę powitana z entuzjazmem. 

Trwały jej sukces potwierdził nawet g łówny adwersarz pisa rza - Emile Zo

la, zaś krytyk wpływowego .Temps" Francisque Sa rcey, uchodzący za wy

roczn ię w sprawach .scen i cznośc i " bądź . niesce niczności" urworó dra

matycznych, uznał ją w roku 1884 za .jedno z najprawdziwszych i najbar

dziej wzruszających dzieł, jakie kiedykolwiek u kazały s ię w teatrze'. Mecha

nizm jego oddziaływania, a zwła szcza na d spodziewaną pojemno ś ć tyt u ło

we) roli, za świadcza śc i śle z nią zw i ąza na ka riera trzech największych świ a

towych gwiazd swego cza su: Heleny Modrzejewskiej, Sary Bernhardt i Ele

onory Duse. 

Maria Olga Bieńka, .w świecie melodramatu" 
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DUŻA SCENA 
MATKA JOANNA OD ANIOŁÓW 
wg Jaros awa Iwaszkiewicza prem. I 2002 
William Shakespeare 
MAKBET prern . Xłł 2004 
Bertolt Brecht 
BAAL pre . XI 2006 
JACQUES BREL prem 11 12008 
WIŚNIOWY SAD 
wg Antoniego Czechowa prem. Ili 2008 
Roland Sch!mrnełpfennig 
O LEPSlY SWIAT prem. Ili 2008 
Odon von HorvAth 
OPOWIEŚCI LASKU WIEDEŃSKIEGO prem V 2008 
MKhaeł Frayn 
CZEGO NIE WIDAĆ prern . IX 2008 
Agnieszka Holland, Witold Zato rski 
AKTORlY PROWINOONALNI prern . Xll 2008 

PANNY Z WILKA 
wg Ja roslawa lwaszk1ewiaa prern. Il i 2009 

Fiodor DostOJew<iki 
IDIOTA prem. XI 2009 

ODYSEJA 
wg Homera prem XI 2009 

WSZYSTKO JUTRO czyli lalki wybawione 
spektakl inspirowany twórczością P1er Paolo Pasoliniego prern. I 201 O 

William Shakespeare 
CO CHCECIE, ALBO WIECZÓR TRZECH KRÓLI 
Aleksander Dumas syn 
DAMA KAMELIOWA 
MAŁA SCENA 
Pawel Demirski 
OPERA GOSPODARCZA DLA ŁADNYCH PAŃ 
I ZAMOŻNYCH PANÓW 
Patrick lvlarber 
BLIŻEJ 
Frederick Knott 
M JAK MORDERSTWO 
SCENA NA PARTERZE 

JAK W STARYM KINIE 
- wieczór piosenek Mieczyslavva Fogga 
W1lham Gibson 
DWOJE NA HUŚTAWCE 
DEKORATORNIA 
Stanislaw Ignacy Witkiewia 
W MAŁYM DWORKU 
W PRZVGOTOWANIU 
Alan A)l(kbourn 
JAK SIĘ KOCHAJĄ 

prem Ili 201 O 

prem. V 2010 

prem. X 2008 

prem. VI 2009 

prem. li 201 O 

prem. I 2009 

prem. VI 2009 

prem. IV 201 O 

prem. VI 201 O 
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sarz Henryt N(jm, Pracownia modelatorska Balbara Cegielll';l (l:ierowm:), Agneszl:a Szarejko. Pracownia malar
ska Malgooata Grubizna (lóeroy, , Krzy2ld Mlyfmk. Pracownia fryzjerske>-perukarska l'dwt'I 5tfłmach ~w

. . Kalarzyra &rkowska, BarikJra KuNlail, Brygadzista garderobianych i ~orek Mal}lalena Tomedvla-Ozi-
lle'i cz, Garderobiane Haina ~ Anna 'Mllras. Rekwizytor Waldemar Wdtras. 
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BIURO 06SUJGi ' DZ.(JN - bGw@teati'IDchanc>w5kiego.an.pl 
prl)JITIUI' lilrn&Mma na spmdaz bl1E'!ów 1ndyw100alnydi I zblllov.-,di 

w pcnedrello od 8.00 do 15.00. od "'1Dfi:u do piątku od 8 oo do 18.00. 
tel/fax 77-45-45·941, 77-45-39-08.1 do85 w 108 

KASA BILETOWA~eł. 77-45-45-941. 77-45-39-08.1 do85 w 091 
CZjMl od 'NtO do piątku od 1000do \40Q i od 15 ()Odo 1800 

klb do l1JlPOCzę<lil przedst.1.-,....., w sobcly 1 niedziele~ pmd em. 

Redaktjil programu KA AAZ'IN.Ą OUDE~ HAIJNA flEGER 
Oprarowaroe loml>A"°""" STUDIO .conTEXf", te. 77 45-67-335 

DNI:: ,.WJf" Kraptov.v 

Tea r 1 • J.Jn<1 Kochanowslciego w Opolu dziękuje Tea r im. Jan<1 Kcxhanowsloe<jo w Opolu 
}€St finansowany z budzetu 

Samorządu Województwa Opolsloego. 
RadoslaWllWI Wooal0W1 i firmie 
PRO SILESIA za podarowanie dwóch mikrofonów 

Teatr im. Jana Kochanowskiego 
45-056 Opole, Plac Teatralny 12 

sekret tel./fax + 48 77-45-45-942 , 77-45-39-086; 
centrala tel. 77-45-39-082 do 85 

www.teatrkochanowskiego.art.pl biuro@teatrkochanowskiego.art.pl 
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