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MIŁOSC I WŁADZA 
Świat jest pełny beze mnie, 

jak w „Md/ościach"; bawi się swym 
życiem za szybą : świat tkwi 

w akwarium; widzę go tuż-tuż. 
a j ednak j est odłączony, stworzony 

z innej substancji. 

Roland Barthes 

Roland Barthes twierdzi. ze współcześnie dyskurs miłosny stał się nadzwyczaj samotny. 
Zosta ł cał kiem porzucony przez język i lub też zignorowany, pon iżony, wykpiony. Odcięty nie 
tylko od władzy. lecz tei od JeJ mechanizmów ( auki, wiedzy, sztuki ). Miłość tak „. kpiona, 
pozostawiona samej sobie narazona jest na niebezpie czeństwo funkcjonowania na zasadzie 
stereot powego romantycznego obrazu. Dzisiaj bardzo trudno Jest okreś lić . gdzie ak na
prawdę znajduje się władza . gdzie leży jej centrum. Przemka wszelkie struktury. Jest w S)1U· 

aciach codziennych. nasZ)'ch relaciach. Rodzi się pode1rzen1e, ~e tego centrum JU Ż nie ma. 
a jego istnienie zawsze budziło wątp liwość . 

Władza podobnie 1ak m iłość iest przestrzenią relacyj ności . konwencjonallzaCJ1, teatrahza
cji. masek. przebieranek a w końcu mediatyzaq1. Jej kostium to ylko .szaty cesarza·. awet 
doroś li, mniej szCJerzy od małego dziecka. pozl'lalają sobie krzyczeć . że król jest nagi. 

Samotność miłosnego dyskursu, dyskurs miłosny oderwany od mechanizmów władzy, 
a p rzec ież w w ich obliczu realizuje s ię ra dykalne wyznanie dialogicznego .ergo sum '. „Je
steś więc jestem· .• Jes em więc Jesteś" - Jestem kochany, Jesteś kochany. Jestem podmio
tem Twojej władzy nade mną . a y jesteś podmiotem moJej władzy nad Tobą. To dwuwe to
rowa za l e in ość. M i lość i wladza leg 1 tym1zu1ą. sankcj on ują moje istnienie. moją iednostkową 
m1lość 1 moje sprawowanie władzy. 

M iłość 1 władza rzadko pot ra fią obejść się bez resentymentów i dlatego będąc przestrze
ni· c1ągl ego niespełn ien ia I braku stają s i ę strukturą melanc oli 1. Bud ują świat w1dz1any 
w perspekt ie melancholi i. elanchol1a władzy 1 melancholia milości. Melancholia osłabia 

granice między nami. a światem. Budu1e poczucie wiecznej utrat i wiecznie nienasyconego 
pragnienia. Generu1e u topię . StaJe s ię p rzestrzenią poszukiwania równoczesnej dwo 1 stośc 1. 

Bycia I niebycia zara zem. Z1em1a pod stopami jawi się Jako jedyna obecność. a niebo nad na
nii. Jako nierozstrzygalna tęsknota. Przej rzystość. przezroczystość . transparenqa władzy. 

Przezroczystość wymyślona przez melancholików pat rzących przez szybę„ . 
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Marcin Sosnowski 
Absolwent krakowskiej PWST. Reżyse r, aktor 

teatralny i filmowy, tlumacz (w 2004 w Teatrze 

Ateneum w Warszawie odbyła się premiera 

Króla Edypa Sofoklesa w rezyserii Gustawa 

Holoubka w jego przekladzie i adaptacji) oraz 

autor tek stów. Wyre zyserowal m.in . Male 

zbrodnie malżeriskie Erica-Emmanuela 

Schmitta, Chwile sfabośc1 Donalda Churchilla, 

Bliże1 Patricka Marbera w Teatrze Ateneum 

w Warszawie i Dwoje na huśtawce 1lllama 

Gibsona w Teatrze 1m. J. Kochanowskiego 

w Opolu. Jako asystent reżysera wspólpraco

wal z Jerzym Jarockim, Gustawem Holoub

kiem, Arturem Barcisiem. 

Artur z Konina 
Scenograf, reżyser, grafik komputerowy, projek· 

tant wnętrz. Od t 991 roku nie podpisu1e się 

pod swoimi pracami. Jest autorem scenografii 

wielu koncertów, spektakli teatralnych, filmo

wych, teledysków i reklam telewizyjnych. Pomy

slodawca wielu akc11 1 kampanii reklam owyc 

w kraju 1 zagranicą. Autor wielu logotypów 

i identyf1kaqi wizualnych. Od niedawna autor 

i realizator animacji komputerowych dla potrzeb 

teatru 1 opery 



Próbowalem się z nim spotkać od tygodnia, ale byl bardzo chory. Teraz po
dobno doszedl już do zdrowia W każdym razie powiedziano mi, że jeśli zjawię 
się w Paramount nazajutrz o trzecie], chętnie ze mną porozmawia Kiedy go zo
baczyłem , wygląda! zadziwiająco dobrze. Bylem zdumiony. Poznalem go kie
dyś, gdy pisałem o nowinach z Hollywood, i teraz wygląda! lepiej niż wtedy 

Czy pamięta pan Roberta Vogelera? - zapytałem. - To amerykański biz
nesmen, który zostal porwany w tajemniczych okolicznościach podczas po
dróży z Budapesztu do Wiednia - zniknąl , jakby zapadl się pod ziemię , a po
tem pojawil się w więzieniu za „żelazną kurtyną" i w końcu został zwolniony. 
Gdy o nim czytalem, pomyślalem: „Jak Alfred Hitchcock będzie mógl jeszcze 
coś nakręcić, skoro w życiu dzieją się rzeczy, jakie do tej pory zdarzaly się 
tylko w jego filmach?" To pytanie wiąże się z inną kwestią - odparl. - Prze
cież nie bylbym w stanie wymyślić dziwniejszej historii niż lot Rudolfa Hessa 
do Szkocji podczas drugiej wojny światowej. Faktem jest, że gdybym wcze
śniej umieścił coś takiego w filmie, wszystkim wydałoby się to niewiarygod
ne. I nie tylko - doszło do tego, że ci, którzy wiodą życie pełne niewiarygod
nych przygód, czerpią inspiracje z moich filmów. 

Na pewno niewiele pan odrzuca materiału , kończąc pracę - zauważyłem . 

Praktycznie nie ma odrzuconych ujęć - powiedział. - Mówi się o moich 
opowieściach , że wszystko w nich jest mocno splecione i wzaiemnie od sie
bie zależne, i gdybym zmienil coś przed kamerą, to tak jakbym sprul całą tka
ninę. To prawda. Weżmy na przykład świeżo zrealizowane M jak morder
stwo. Jako reżyser filmu opartego na sztuce niewiele miałem roboty. Po
szczególne części i wątki zostaly już splecione w dramacie. Często się zasta
nawiam, dlaczego tak wiele udanych sztuk nie sprawdza się jako film. Myślę , 

że powód jest taki: ktoś decyduje się „otworzyć " sztukę, umieścić ją poza 
wnętrzami i przeksztalcić w film, a w rezultacie zatraca się duszna atmosfe
ra i napięcie utworu dramatycznego. 

Slyszalem, że pan ojciec był hodowcą drobiu - powiedzialem. 
- Owszem - odparl Hitchcock. - I jest taka teoria, że ze względu na zaję

cie ojca nigdy nie lubiłem jajek. To prawa, że nienawidzę ich i najbardziej od
rażającym zapachem jest dla mnie woń jajek na twardo, ale nie ma to nic 
wspólnego z pracą ojca. Tak nie znoszę samej idei jajek, że jeśli tylko mogę, 
staram się, powiedzmy, napiętnować je w swoich filmach, na co moim zda
niem calkowicie zasługują. Na przyklad w Złodzieju w hotelu jedna z bohate
rek gasi papierosa w żóltku. 

Rzeczywiście, przypominam to sobie - powiedzialem - ale to tylko jedna 
z czterech pańskich scen z jajkami, która pamiętam 

W filmie , który nakręcilem wiele lat temu - opowiadał - jest taki momen~ że 



bohater ma być wstrząśnięty tym, co ktoś powiedział. Mężczyzna zbliża nóż 
do sadzonego jajka i gdy pada ta uwaga, ostrze noża przebija żółtko, które 

rozbryzguje się po calym talerzu. Wedlug mnie robi to większe wrażenie n iż 

rozbryzguiąca się krew. Ludzie wciąż mnie pytają: dlaczego tak interesuje 
pana zbrodnia? - ciągną! dalej Hitchcock. Mówiąc prawdę, tak nie jesl Inte
resuje mnie ona na tyle, na ile na związek z moim zawodem. Wlaściwie boję 
się policjantów; tak bardzo, że w 1939 roku, gdy po raz pierwszy przyjecha

lem do Ameryki, nie chclalem prowadzić samochodu z l ęku , że zatrzyma 
mnie policja i ukarze mandatem. Myśl, że jeśli prowadzilbym samochód. co

dziennie musialbym liczyć się z taką możliwością. przerażala mnie strasznie 
i nie moglem znieść takiego napięcia 

Na mojej twarzy musialo malować się zdumienie, bo pospiesznie wyjaśni!: 

Chcę powiedzieć, że nie cierpię, gdy to ja jestem ofiarą. Ludzie mówią mi: je

śli otworzysz drzwi podświadomości, gdzie kryje się psychoza z dzieciństwa, 
być może pozbędziesz się lęku przed policjantami. Niedawno w materiale dla 
The New York Times Sunday Magazine mówiłem o wrażeniu , jakie, w przeci
wieristwie do fikcyjnej opowieści , wywiera prawdziwa zbrodnia Kolejny raz 

stwierdzilem, że fascynacja prawdziwym morderstwem bierze się po części 
stąd, że autentyczni mordercy są zwyklymi, bardzo dobrze wychowanymi, 
a nawet ujmującymi ludżm i. Słyszałem opinię, że w prawdziwym morderstwie 

brakuje tajemnicy. Nie uważam tego za slabość. Wedlug mnie suspens jest 
znacznie potężniejszy niż tajemnica i czytanie kryminaiu tylko po to, żeby się 
dowiedzieć , co się naprawdę stało , po prostu mnie nudzi. Nigdy nie posiugiwa

lem się koncepcją . kto to zrobil?", bo wiąże się ona z mistyfikacją. co oslabia 
i rozrzedza atmosferę suspensu. Można zbudować trudne do wytrzymania na
p1ęc1e w sztuce czy filmie, jeśli widzowie wiedzą. kto jest mordercą. i od począt
ku mają ochotę zawołać do wszystkich innych bohaterów: .Strzeżcie się tego 
a tego! To morderca!" To opowieść peina napięcia, wywolująca niepowstrzy

mane pragnienie, by dowiedzieć się, co się stanie, a nie po prostu historia gru
py bohaterów uwiklanych w rozgrywkę między iudżmi niczym w szachach. 
Dlatego wiaśnie uważam, że należy jak najwcześn i ej ujawnić widowni wszyst

kie fakty. Mówi się o mnie, że gdybym sfilmowal Kopciuszka, publiczność 
od razu zaczęlaby się rozglądać za trupem w powozie z dyni - kontynuował 

Hitchcock. - To prawda Choć moje produkcje nie są melodramatyczne - raz 

pokusilem się o niefortunną komedię z Carcie Lombard - nie ma co zaprze
czać , że jestem wyrażnie zaszufladkowany. Jeśli widzowie oglądają jeden 
z moich filmów bez ciarek na plecach, są zawiedzeni. 

Pete Martin rozmawia z Alfredem Hitchcockiem, 
.Wywiady prasowe wszechczasów. Antologia" 
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