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Świat jest pe/ny beze mnie. 
jak w . Mdłościach "; bawi się swym 

życiem za szybą: świa t tkwi 
w akwarium; widzę go tuż tuz. 

a jednak jest odłączony, stworzony 
z innej substancji. 

Roland Barthes 

Roland Barthes twierdzi, że współcześn i e dyskurs miłosny stał się nadzwyczaj samotny. 
Został całki em porzucony przez języki lub też zignorowany, poniżony, wykpiony. Odcięty nie 
tyl ko od władzy, lecz też od jej mechanizmów (nauki, wiedzy, sztuki). Miłość tak wykpiona, 
pozostawiona samej sobie na rażo na jest na niebezpieczeństwo funkcjonowania na zasadzJe 
stereotypowego romantycznego obrazu. Dzisiaj bardzo trudno jest określić, gdzie łik 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 re lacyjności , konwencjonalizacji, teatraliza
cji, masek. przebieranek a w końcu mediatyzacj i. Jej kostium to tylko „szaty cesarza". Na 1et 
dorośli, mniej szczerzy od małego dziecka, pozwalają sobie krzyczeć, że król jest nagi. 

Samotność miłosnego dyskursu, dyskurs miłosny oderwany od mechanizmów władzy, 

a przecież to w ich obliczu rea lizuje 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 
milość i moje sprawowa nie władzy. 

Miłość i władza rzadko potrafią obejść się bez resentymentów i dlatego będąc przestrze
nią ciągłego n iespełn ien ia i braku stają się strukturą melancholii . Budują św i at widziany 
w perspektywie melancholii. Melancholia władzy i melancholia m iłości. Melancholia osłabia 
gran ice między nami, a światem . Buduje poczucie wiecznej utraty I wiecznie nienasyconego 
pragnienia. Generuje utop ię. Staje się przest rzenią 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. 

Przezroczy-stość wymyślona przez melancholików patrzących przez szybę.„ 
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Iga Gańaarayk- dramaturg, reżyse r. Studiowała teatrologię na UJ i drama
turgię na Wydziale Reżyserii krakowskiej PWST. W latach 2005-2007 pracowa
ła w dziale literackim Starego Teatru, gdzie współtworzyła i organizowała f~ 

stiwale re_wizje/romantyZm (2005) i re_wlzje/antyk (2oon. Jako dramaturg 
pracowała m.in. przy Ćwiczeniach z Czechowa według Trzech sióstr w reż. Paw
ia Miśkiewicza, Doiwiada eniu - Nowa Huta w rei. Bruno Lajary w ramach f 
stiwalu baz@rt.fr i Podróty poślubnej Władimira Sorokina w rei. Iwo Vedrala 
w Teatrze Jeleniogórskim. Wraz z Magdą Stojows ką współpracowała 

przy spektaklu Factory 2 w reż. Kryst iana Lupy w Starym Teatrze w Krakowie 
i przygotowała adaptację teatralną Aktorów prowincjonalnych w reż. Agniesz
ki Holland i Anny Smolar w Teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu. Wyrezy
serowała Ca/opalenie Dei Loher w Teatrze Nowym w Krakowie. Tegoroczna 
stypendystka programu Młoda Polska. 

Magdalena Stojowska - dramaturg. Ukończyła polonistykę UJ i czwarty rok 
reżyserii na wydziale reżyserii krakowskiej PWST. W latach 2004-2007 praco
wała w dziale literackim Starego Teatru, gdzie współtworzyła i organizowała 

festiwale re_wiziel romanryzm (2005) i re_Wfzje/ an ryk (2007). Jako dramaturg 
pracowała m.in. z Michałem Borczudiem przy spektaklu Wielki alowiek 
do małych interesów Aleksandra Fredry oraz z Krystianem Lupą przy Factory 2. 

Wraz z I gą Gańczarczyk przygotowały adaptację scenariusza Aktorów Prov.1n
cjonalnych w reżyserii Agnieszki Holland i Anny Smolar dla Teatru im. J. Ko
chanowskiego w Opolu, oraz adaptację Ca/opalenia Dei Loher ( reż. I. Gariczar
czyk, Teatr Nowy w Krakowie). Mieszka w Pradze. 

RolMrt Rumas - urodził się w 1966 roku . Artysta, kurator, aktywista, anima
tor kultury, projektant przestrzeni wystawienniczych, zainteresowany proble
matyką społeczeństwa jako obiektu manipulacji w kontekście pojęć dotyczą

cych religii, narodu czy rasy. 
Interdyscyplinarna twórczość Roberta Rumasa jest wielowątkowa, w wielu 
wypadkach oparta na konkretnym kontekście historycznym. społecznym , po
litycznym czy kulturowym. Od ponad dekady dokonuje on interwencji w spo
łeczną tkankę miejską rozszerzając tym sa mym zakres swoich poszukiwań, 
anektując skomplikowaną, potraktowaną holistycznie, przestrzeń miejską. 
W Polsce prezentował swoje prace min w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki 
w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Mu
zeum Narodowym w Warszawie. Poza krajem brał udział w wielu ważnych 
wystawach min w Kunst- und Ausstellungshale w Bonn, Moderna Musset 
w Stockholmie, Centrum Sztuki Współczesnej w Moskwie, Kunsthalle w Wied
niu Berlinie i Hamburgu. 
Równolegle do twórczości artystycznej od 2004 roku zajmuje si ę organizacją 
przestrzeni i scenografią w spektaklach multimedialnych i teatralnych. 
Współpracuje z Teatrami we Wrocławiu, z Starym Teatrem w Krakowie, Te
atrem Wybrzeże w Gdańsku oraz Operą i Teatrem Narodowym w Warszawie. 
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Julia Kornacka - urodziła się w 1980 roku w Łodzi. Proj ktantka mody i a lł

torka kostiumów teatralnych. Absolwentka Wydziału Tkaniny i Ubioru Akade· 
mii Sztuk Pięknych Im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Tuż po studiach zdecydo
wała się rzucić posadę w jednej z największych, polskich korporacji odzieżo
wych, i zaj~a się pracą w teatrze. Współpracowała m.in. z M. Zadarą, J. Pesz
kiem, R. Brzykiem, I. Villquistem, R. Zioło, M. Pęciki ewicz. W. Klemmem. Lau r~ 

alka wielu nagród I wyróżnień m.in. na Międzynarodowym Konkursie mody 
,Grand Prix International Fashion - Design Berlin•, .Habitus Baltija - Ryga', 
.Oskary Mody", . Gala Mody Ba rbary Hanuszkiewicz", .Zlata nitka". Wspólpra· 
cuje z galeriami w Holandii i Danii projektując limitowane serie ubrań .Mar
koviec Green Future·. 

Aleksandra Gryka - urodziła si ę w 1977 roku. W 2003 skończyla z Jyróżnie
niem Akadem ię Muzyczną w Krakowie, w klasie kompozycji prof. Krystyny 
Moszumańskiej-Naza r . Pisze muzykę akustyczną, elektoniczną (i jej kombina
cje z aku tyczn oraz innymi mediami). Jej utwory wykonywane były w Kra
kowie, Warszawie, Wroclawiu, Poznaniu, w Bratysławie, Holandii, Niemczech, 
Paryżu, Marsylii. Uczestniczyła w różnych kursach kompozytorskich (m. In. 
w Niemrach, Finlandii, Austrii, Krakowie). Kompozycje Aleksandry Gryki pre
zentowane były również na Międzynarodowym Festiwalu Warszawska Jesień 
w 2001 , 20031 2004. Jest laureatką ki lku nagród (m. in. nagroda w konkursie 
kompozytorskim EuroArtMeeting we Wrocławiu za utwór na orkiestrę symfo
niczną High3bbingNor. z 2000 roku, Nagroda fundacji Christoph und Stephan 
Kaske-Stiftung za twórczość elektroakustyczną z 2004 roku) oraz stypendiów 
naukowych. W 2003 przebywała na stypendium na uniwersytecie w Stanach 
Zjednoczonych, w ramach programu wymiany studenckiej z Akadem ią Mu
zyczną w Krakowie. W 2003 i 2004 otrzymała nominację do Paszportu Polity
ki w dziedzinie Muzyka Poważna. 

Dominika Knapik - aktorka, tancerka, choreograf. Ukończyła Wydzial Aktor
ski na krakowskiej PWST i Studio Baletowe Opery Krakowskiej. Stypendystka 
programu DanceWeb oraz Art Stations Foundation w 2007 roku, w ramach 
którego w Starym Browarze w Poznaniu powstało solo taneczne jak wam się 
podobam?. Współtworzy kolektyw Harakiri Farmers, który w tym roku spekta
klem Keret wygrał konkurs ,Nowe Sytuacje" podczas Międzynarodowego Fe
stiwalu Teatralnego Malta. Pracowała jako choreograf przy spektaklach Versus 
(Teatr Nowy w Krakowie) i Fragmenrydyskursu miłosnego (Teatr Dramatyczny 
w Warszawie) w reż. Radosława Rychcika, Filozofia w buduarze w reż. Bogda
na Hussakowskiego (Teatr Nowy w Krakowie), Babel w reż. Mai Kleczewskiej 
(Teatr Polski w Bydgoszczy). Ubiegloroczna stypendystka Artslink (DNA, NY). 





.Umarłam z własnej woli. Nie zabiłam się ani nikt mnie nie zabił. 

Chciałam umrzeć i umarłam."- mówi Anastazja-Widmo, kiedy wraca 

po śmierci do domu, tytułowego .małego dworku·. Intertekstualna gra 

Witkacego z dramatem Rittnera kryje w sobie coś więcej niż tylko 

wyrafinowaną parodię i zabawę konwencją. Ten poziom lektury, 

podobnie jak fabularna warstwa tekstu, wydaje s i ę zresztą najmniej 

in tryg ujący. Pod spodem kryje się Inny dramat, świadectwo 

przerażającej martwicy świata, zd gradowanych ludzi, będących 

życ i owymi , erotycznym i i emocjonalnymi kalekami Demon aż 

rzeczywistości .małego dworku· odbywa się za sprawą Anastazj i, która 

odeszła z po odu fundamentalnego raku, jakim był brak własnej 

tożsamośc i , z niezgody na bycie lalką albo żywym-trupem. W pewnym 

sensie Anastazja wraca w odwecie, żeby się dopełnić , upodmiotowić, 

i żeby uch ronić przed podobnym losem własne córki. Jej widmowość 

staje s ię tym samym nową tożsamością, usta nawi aj ącą reguły gry ze 

światem , któ rego powtórnie doświad cza. Obecność Anastazji narusza 

zatem po rządek małego dworku, obnaża rządzące nim mechaQizmy, 

demaskuje jego tajem nice. Przed ponownym odejściem, po śmierc i 

dziewczynek i samobójstwie męża , Anastazja powie, że życ i e owładnęło 

nią jak nigdy dotąd. Czym jest owo życ ie, któremu dała s i ę owładnąć? 

A może to nie ona wraca, ale życie dało się przywołać, żeby mog ła go 

dotknąć mocniej, przeżyć na nowo to, co już przeżyła, ale t raz 

świadomiej, inaczej. Może jej widmowość jest rodzajem zbroi, znakiem 

wewnę t rzn ego wyzwolenia, przewartosc1owa n1a wszystkiego 

i rad ykal nym rozliczen iem z przeszłością ? . • Ona jest duchem 

n ieustępl iwym" - pisze o Anastazj i Łucj a lwanczewska - ,duchem 

upierającym się przy swoim istn ieniu i posiadającym si łę sp rawczą. 

Anastazja ową siłę wykorzysta do przywrócenia sobie równow gi, 

do oswojenia własnego cierpienia, do przepracowania nie szczęścia 

i do dokonania wyboru. („.) Anastazja jest melanchol i czką, która 

powraca po swoją resztę." 

Iga Gańcza rczyk, Magdalena Stojowska 



NajważnieJSZe pytanie brzmi: po co, w jakim celu Anastazja powraca 
Jako Widmo? Oaywiście, jak wszystkie duchy nawiedzające żywych chce 
o czymś opowiedzieć, dradzić jakąś tajemnicę zmieniającą bieg zdarzeń 
lub po prostu wyrównać rachunki. Wszystkie duchy tak, ale w moim prze
konaniu nie Anastazja . Ona jest duchem nieustępliwym , upierającym się 
przy swoim istnieniu i posiadającym siłę sprawczą. Anastazja ową si lę wy
korzysta do przywrócenia sobie równowagi, do oswojenia własnego cier
pienia, do przepracowania nieszczękia i do dokonania wyboru. To sztuka 
o dramacie Anastazji. Moim zdaniem. Anastazja jest me lancholiczką . która 
powraca po swoją resztę. Ale zacznijmy od początku. Do dworku Nlbka 
po śmierci żony przyjeżdża kuzynka Aneta, by opiekować się dziew'czynka
mi, matkować im i uczyć gry na fortepianie. Aneta otwarcie formułuje chęć 
zastąpie nia dziewczynkom matki. One je nak negują tę propozycję, for
mułując nieco zaskakujące. a ściślej wymijające uzasadnienie: 

Zosia: 
Ja w ten dzień, kiedy zakopali mamę na cmentarzu. zakopa
łam do grobu wszystkie moje lalki - o tam, w ogrodzie (. . .) 
A mama to była największa moja lalka. Taruś się nią ret ba
wi/ jak lalką - ro była nasza wspólna lalka. Mama mówi/ . że 
u nas w rodzinie wszystk ie panienki w dwunastym roku prze
stoją się bawić lalkami. Ja skończy/om dwanafoe lat i mama 
umarła. Mamę zakopali grabarze, a ja zakopałam lalki(. . .). 

Za życia będąc lal ką dla swego męża i swoich córek, Anastazja wcie
liła się w coś . czym można s ię bawić, co można odrzucić bez bólu, co 
można także zakopać. wyznaczając moment graniczny dla zmiany. Za
uważmy. że zakopanie la lki to dla dziewczynek wyjście z okresu dziec iń 
stwa. Dla Nibka zakopanie lalk i-żo ny to wejkie w okres poza neurotycznej 
odpowiedzia lności. Musi wsza k wziąć odpowiedzialność a swoj dora
stające córki: 

Muszę pracować jak wól, oby dać im to, na co zaslugujq ( .. ). 

Zakopanie lalki w obu przpadkach znamionuje wyjśc ie ze starego 
i wejście w nowe. To akt inicjujący gotowość do przejścia inny etap. la
st nawiające jest to. że Anastazja już od roku przygotowywała córki 
na swoją śmierć, przyzwyczajała je do następstw swego odejścia. Dlatego 
dziewczynki chodzą w jasnych strojach i nie noszą żałoby. Z woli matki. 
Anas tazja nigdy nie st rac iła kantak u ze swymi córkami, bo nigdy nie prze-



stała być obecna. Dziewczynki bez lęku zasiadają do seansów spiry ystycz
nych, pragną wywołać ducha matki. Ona zawsze przychodzi, bo nigdy nie 
odeszła Zmienia jednak przestrzeń bytowania, a może tylko dokonała 
transgresji w obsadZJe psychicznej. Po przybyciu Widmo mówi: 

Umarłam z własnej wo/1. Nie zabiłam się, ani nikt mnie nie 
zabił. Chciałam umrzeć i umarłam. Zrobił ml się rak w wqtro 
ble. O rym mkr z was nie wiedział, bo ukrywałam srarannie 
moje boleści. 

Anastazja umarła z własnej woli, a zatem świadomie. Umarła, bo nie 
chciała fyć . Nie chciała fyć tak, jak fyla. Miała męża, którego nie kochała 
i który jej nie kochał. Miała też kochanków, którzy mniej lub bardziej przy
stawali do jej pragnień, lecz żaden z nich nie obudZJI w niej wzajemnego 
uczucia prawdziwej miłości. Miała córki, z którymi bawiła się w ogrodzie. 
JeJ bólu nie wywoływał rak wątroby. a ogromne cierpienie wypływające 
z niezgody na ycie lalką. Z niezgody na nieudane fycie. Powrót Anastazj i 
zza grobu odkrywa wiele nieujawnionych faktów z fycia rodzinnego N1b 
ków. Dowiad ujemy się o romansach Anastazji z Kuzynem i Kozd ronlem. 
O relacjach pełnych niedomówień, kłamstw i intryg. O rym, Jak Jedni wia rę 
zdobywają, a inni j ą tracą. O tym, jak jedni boją się prawdy, a dla dr~1ch 
jest ona wybawieniem A w szczególnokl o tym, że wizyta ducha z zaświa 
tów - bo tak rzecież identyfikują Anastazję pozostali bohaterowie sztuki 
- wyzwala w każdym z nich konieczność dowiedzenia się własnej prawdy. 
W tym wypadku skłamania na swój własny temat. Anastazji nie interesuje, 
jaką przeszłość odsłonią inni. On tylko wyciąga nitki z j akiejś mgl istej, nie· 
aktualnej już historii , a pozostali ciągną za nie w różne strony, plączą je, 
wyrywają sobie, przeplatają pomiędzy sobą I na sobie zaciskają. 

Mężczyźni: Nibek, Kozdroń, Kuzyn snują s e narcystyczne dopowie 
dzen1a o pozycji, rol i, pierwszeństwie względem Anastazji. Zauwazmy 
od razu, że snują je pom iędzy sobą. wzajemnie się oskarżają. podej rzewa
ją, dochodzą sp rawiedliwości moralnej. Anastazja dystansuje s i ę wobec 
nich. Owszem, coś potwierdza, czemuś zaprzecza. coś innego podd je 

wątpliwość, ale nie angażuje s ię roztrząsan ie przesz łośc i bezpoś red 
nlo. Konsekwen cje czynów już jej nie dotyczą . nie obchodzą. Anastazja nie 
powraca bowiem po prawdę dla innych. To Inni wykorzyst ują jej obecność 
dl u prawiedliwienia swych podłości, mirafy, kompleksów, swej obłudy. 

Łucja lwanczewsia. Muszę się odrodzić 



.Widmo jest zobowiąza ne do zjawian ia si ę , co znaczy: zjawiania s ię 
gdzieś, w konkretnym miej scu. Krótko mówiąc, widmo musi mieć m 
Ie j s c e. Ale czyni to w taki sposób, który odróżnia je zarówno o ide
alnych duchów, jak i bytów ma eria lnych. ( .. . ) Widmo nawiedza.(. .. ) Na
wiedzać i mieć takie miejsce, które si ę naw iedza, to być zmuszonym 
w kółko wracać w to samo miejsce, obojętne czy się chce tego czy nie. 
Takie bezwiedne powracanie łączy widmowe nawiedzan i także z nie
samowitym: nawiedzone miejsce jest swojskie, a Jedna w ej swojsko
ści zarazem nieredukowalnie dziwne. Zarówno w idmo, jak i nawiedza
ne miejsce są o p ę t a n e. choć nie da si ę ziden tyfikować tego, kto je 
opętał". 

Samuel Weber, Teatr lność jako medium, 
prz . J Burzyń s ki 



.Kobiecość była dla niej czymś upokarzającym. nieprzyjemnym, 
kojarzyła się z raną· - piszą autorki książki na temat autoagresji o jednei 
ze swych pacjentek. ,Menstruacja jako rana·, .uczucie bezradności 
w stosunku do własnego ciała', .najlepszym wyjściem byłoby obcięcie 
piersi i zeszycie pochwy!" - to częste opisy zaburzeń w rozwoju psy
choseksualnym autoagresywnych kobiet. Za mało dobrych konotacji 
dla krwi menstruacyjnej, siły płynącej z kobiecej seksualności, pozy
tywnych wzorów relacj i matka-córka. Masochistyczne skłonności sek 
sualne (pomieszanie podniecenia i chęci samoukarania), brak zaufania 
w intymności odzwierciedlają ambiwalentne uczucia wobec matki 
oraz traumę relacji matka-córk (zwłaszcza trichotillomania, czyli syn
drom neurotycznego wyrywani włosów odsyła do figury matki i za
kłóceń poczucia tożsamośc i płciowej i decy ują o tym, że to .przede 
wszystkim kobiety wykazują skłonność do kaleczenia własnego ciał '. 
Dla autoa resywnych kobiet miłość do matki i identyfikacj z ni wy
stępuje razem z nieświadomym lę iem przed powtórzeniem jej losu, 
czyli l ę k iem przed kobiecym losem, gdyż matka to podstawowy wzór 
kobiety dostępny rosnącej córce. ,Uszkodzone części cia la wydają s i ę 

być dla autoagresywnych osób łynnym i połączeniam i z matką. 

do której chore żywią ambiwalentne uczucia' - piszą autorki - .auto
destrukcyjne zacho anie wyraża pragnienie oddzielenia się i zarazem 
roztopienia w drugiej osobie. Autoagresja daje poczucie siły I kontroli 
nad sobą i nad innymi; zastępuje samodzielność i odpo iedzialność 
za własne życie." Daje i luzję , że tylko dzięk i samozniszczeniu można 

zachować autonomię i nieza l eżność oraz uzewnętrznić swoje we
wnętrzne potrzeby wobec symbolicznie (i dosłown ie w p rzeszłości) 

nieobecnej matki, trakt ującej dziecko jako część swojego ja. W społe
czeństwie. które nie dba o matki szerząc kult rodzen ia , w którym ist
nieje pogarda dla kobiet, pogarda dla matek, autoagresywne córki 
często czują s ię Jak niechciane dzieci, których osobiste potrzeby i od
porność psychiczna nie były brane pod uwagę . 

Agata Araszkiewicz, Ekstatyaki, misteryaki i Inne święte. 
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DUŻA SCE NA 
MATKA JOANNA OD ANIOŁÓW 
wg Jaroslawa Iwaszkiewicza prern. I 2002 
W harn Shakespe re 
MAKBET prern. Xll 2004 
Be1tolt Brecht 
BAAL prern. XI 2006 
JACQUES BREL prem. Ili 2008 
WIŚN I OWY SAD 
wg Antoniego Czechowa prem. Ili 2008 
Roland Sch!mmelpfennig 
O LEPSZV SWIAT prem 111 2008 
ódćn von Horv~th 
OPOWIE ŚCI LASKU WIEDEŃSKIEGO prem. V 2008 
Michael Frayn 
CTEGO NIE WIDAĆ prern. IX 2008 
Agnieszka Holla , Witold Zatorski 
AKTO RZY PROWINCJONALNI prem. Xll 2008 

PANNY Z WILKA 
wg Jarosława Iwaszkiewicza prem. Ili 2009 

Fiodor Dostoiewsk1 
IDIOTA prern. XI 2009 

ODYSEJA 
wg Hornera prem XI 2009 

WSlYSTKO JUTRO czyli lalki wybawione 
spektakl inspirowany twórczośo.i P1er Paolo Pasoliniego prem. I 201 O 

William Shakespeare 
CO CHCECIE, ALBO WIECZÓR TRZECH KRÓLI 
MAŁA SCENA 
Paweł Derrurski 
OPERA GOSPODARCZA DLA ŁADNYCH PAŃ 
I ZAMOŻNYCH PANÓW 
Patrick Marber 
BLIŻEJ 
Fredenck Knot! 
M JAK MORDERSTWO 
SCENA NA PARTERZE 

JAK W STARYM KINIE 
- wieaór piosenek Mieczyslawa Fogga 
Wilharn Gibson 
DWOJE NA HU ŚTAWCE 
DEKORATORNIA 
Stanisław Ignacy Witkiewicz 
W MAŁYM DWORKU 
W PRZYGOTOWANIU 

Aleksander Dumas syn 
DAMA KAMELIOWA 

prem Ili 2010 

prem. X 2008 

prern. I 2009 

prem. li 2010 

prern I 2009 

prem VI 2009 

prem IV2010 

prem. V 2010 
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Teatr im. Jana Kochanowskiego 
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