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MAJA KLECZEWSKA 
SZKOŁA Studiowała psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, a później 
reżyserię w warszawskiej Akademii Teatralnej. Ukończyła Wydział Reżyserii 
PWST w Krakowie 12001 ). KARIERA Debiutowała w Teatrze im. J. Słowackie
go w Krakowie sztuką Jordan Ann Reynolds i Meiry Buffini 12000). Kolejne 
realizacje to Elektra Hugo von Hofmannstahla w Teatrze im. C. K. Norwida 
w Jeleniej Górze 12001), Noże w kurach Davida Harrowera w Teatrze im. J. 

Słowackiego w Krakowie 12002), Lot nad kuku/czym gniazdem Kena Kesey'a w Teatrze im. J. Szaniaw
skiego w Wałbrzychu 12002), Czyż nie dobija się koni? Horacego McCoy'a w Teatrze im. J. Szaniawskie
go w Wałbrzychu 12003), Czajka Antoniego Czechowa w Teatrze im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze 
12004), Makbet Williama Shakespeare'a w Teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu 12004), - uznawany 
przez wielu polskich krytyków teatralnych za najwybitniejszy spektakl teatralny sezonu 2004/2005 w Pol
sce, Woyzeck Georga Buchnera w Teatrze im. W. Bogusławskiego w Kaliszu 12005), Sen nocy letniej Wil
liama Shakespeare'a w Starym Teatrze w Krakowie 12006), Fedra wg Eurypidesa, Seneki i Enquista w Te
atrze Narodowym w Warszawie 12006), Zbombardowani Sarah Kane w Narodowym Starym Teatrze 
w Krakowie 12007), Opowieści Lasku Wiedeńskiego Ódiina von Horvatha w Teatrze im. J. Kochanowskie
go w Opolu, Marat/Sade Petera Weissa w Teatrze Narodowym w Warszawie 12009), Platonow Antonie
go Czechowa w Teatrze Polskim w Bydgoszczy 12009), Babel Elfriede Jelinek w Teatrze Polskim w Byd
goszczy 12010), Sudden Rain/Between w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie 12010). Jest 
uznawana za jedną z najwybitniejszych młodych polskich reżyserek teatralnych. Nagrody: Laur Konrada 
oraz Nagroda Dziennikarzy za reżyserię przedstawienia Woyzeck na VIII Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki 
Reżyserskiej Interpretacje w Katowicach 12006). Złota Maska za spektakl roku Opowieści Lasku 
Wiedeńskiego 12009). Laureatka Paszportu „Polityki" 12006) w dziedzinie Teatr. „Nagroda za bezkompro
misowe, ale i mądre, wpisywanie w klasyczne fabuły zagubienia współczesnego człowieka oraz za ma
larską wyobraźnię, pozwalającą budować na scenie fascynujące światy''. 

KATARZYNA BORKOWSKA 
Scenograf. Absolwentka krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych . Debiutowa
ła w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie scenografią do sztuki Marka 
Ravenhilla Polaroidy w reżyserii Michała Kotańskiego 12003). Systematycz
nie współpracuje z Mają Kleczewską , m.in. przy takich spektaklach jak: Czyż 
nie dobija się koni? McCoya !Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu), Czajka 
Czechowa !Teatr Jeleniogórski), Makbet Szekspira (Teatr im. Jana Kocha

nowskiego w Opolu), Woyzeck Buchnera (Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu), Sen nocy let
niej (Narodowy Stary Teatr), Fedra Eurypidesa (Teatr Narodowy w Warszawie), Zbombardowani Kane 
(Narodowy Stary Teatr), Opowieści Lasku Wiedeńskiego von Horvatha (Teatr im. Jana Kochanowskiego 
w Opolu), Marat/Sade Weissa (Teatr Narodowy, Warszawa), Babel Jelinek (Teatr Polski w Bydgoszczy). 
Tworzyła scenografię również do: Koronacji Modzelewskiego w reżyserii Łukasza Kosa (Teatr Narodo
wy, Warszawa) oraz do przedstawień Michała Borczucha: Lulu Wedekinda i Werter Goethego (Narodo
wy Stary Teatr). Otrzymała Nagrod ę im. Teresy Roszkowskiej dla młodego scenografa, przyznawaną 
przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego i Fundację im. Leona Schillera 12006) 
oraz Nagrodę im. Leona Schillera za twórcze osiągn i ęcia w dziedzinie scenografii (2007). 

MICHAŁ GORCZYCA 
Muzyk, kompozytor. Stworzył muzykę do spektakli Leonce i Lena Georga 
Buchnera w reż. Michała Borczucha w Teatrze Dramatycznym w Warszawie i Wer
ter w Nowym Yorku Tima Staffela w reż. Tomasza Wysockiego w Teatrze im. J. 
Słowackiego w Krakowie, a także do Opowieści Lasku Wiedeńskiego Ód6na von 
Horvatha w Teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu w reż. Mai Kleczewskiej. 
Współtworzy projekt Fractal beats - łączący w sobie elementy muzyki współcze

snej i elektronicznej. Współpracuje z muzykami, skupionymi wokół Stowarzyszenia „Muzyka Centrum". 



Moja księga jest już zapisana prawie do końca. Zamknę ją zaraz, zaszyję 
w żaglowe plótno i wrzucę na dno szuflady, którą także zamknę na klucz. Ostat
nio mato spalem, za to wiele myślalem, w związku z czym zaczyna mi się trochę 
mącić w glowie; tak chyba zawsze dzieje się z tymi, co wyruszają w morze, ska
zani na ciągle przebywanie w towarzystwie swoich bliźnich, a więc i na obco
wanie ze wszystkim, co najstraszliwsze pod slońcem. (William Golding) 

C
złowiek to dla Ciorana nie tylko nazwa gatunkowa, nie opisuje go 
w osobnych terminach biologicznych, filozoficznych ani teologicznych. 
W jego opisie pobrzmiewa retoryka świadomie pomieszanych i nałożo

nych na siebie języków. Cioran z reguły nie ma nic dobrego do powiedzenia 
o samym gatunku, jak i o jego poszczególnych egzemplarzach. („ .) W naturę 
ludzką wpisana jest genetycznie fundamentalna i nieredukowalna ułomność, 
niezmywalna skaza. Symptomy - albo by użyć tytułu jednej z jego książek 
- „zarys rozkładu" człowieka dostrzega już teraz, we współczesnej kulturze. Po
równuje go do pisarza, który nie ma już nic do powiedzenia, albo malarza, któ
ry może i chciałby coś namalować, ale w zasadzie już nic go nie ciekawi. 
Wprawdzie produkuje coś jeszcze, gorączkowo zapełnia świat własnymi wy
tworami, ale duchowo jest na skraju wyczerpania. Nie jesteśmy już żywymi 
istotami, pędzimy Życie bezkrwistych widm. Jesteśmy całkiem wyzuci z real
ności. Nieustające działanie, dający się zaobserwować wszechobecny akty
wizm - ten niekwestionowany powód do dumy współczesnych społeczeństw 
- ma dla niego sens dokładnie odwrotny: jest symptomem szaleństwa, zatra
cenia się w czysto mechanicznych albo kompletnie nieistotnych działaniach. 

Jaki jest ten świat? To rzeczywistość monadycznych bytów udających ko
munikację wzajemną. Przestrzeń nieustającego konsumowania i bycia konsu
mowanym. Świat wydrążonych ludzkich istnień pozorujących życie, którym 
włada terror liczby mnogiej. Parada kukieł poddana dyktatowi tej czy innej mo
dy. To miejsce, w którym po utracie prawdziwej Transcedencji, jedyną trans
cendencją stała się praca zamieniona teraz w obiekt kultu. Jakkolwiek się rze
czy mają, faktem jest, że dzisiaj praca juź wszystko zagarnę/a pod siebie 
i wszystko usprawiedliwia (Auschwitz, Syberia, żeby tylko wspomnieć skrajne 
przyklady): praca jest jedynym aktywnym i skutecznym bogiem, którego 
w sposób jawny bądź ukryty, z równym wszakże zapalem czci ludzkość, ni
czym nowego Molocha i to praca gruntownie przenika jej życie moralne. 
W Europie, pisze Kertesz, wszystko rozwiązuje się przez służbę pracy pojmo
wanej jako forma współczesnego absolutu. („.) Ważne jest też - powiada pi
sarz, c harakteryzując osobliwe „wynalazki" XX wieku - by uświadomić sobie, 
że owa dawna „genialna epoka", w której dominował podziw dla dzieła stwo-



rzenia, już przeminęła. A wraz z nią szacunek dla życia, nabożeństwo, miłość . 

To nie są czasy naiwnej pobożności . Na miejsce tamtego świata wkroczyła 
zbrodnia. Rozumiana nie jako odstępstwo od normy czy akcydens, lecz jako 
forma życia. Jako postawa całkiem naturalna. Można wysunąć argument, że 
ludobójstwo wcale nie jest nowym wynalazkiem; ale ludobójstwo nieprzerwa
ne, prowadzone systematycznie przez lata, dziesięciolecia, które staje się 
w ten sposób systemem, ludobójstwo z toczącym się obok niego tak zwanym 
normalnym, codziennym życiem, wychowaniem dzieci, spacerami zakocha
nych, godzinami otwarcia przychodni lekarskich, dążeniem do kariery i innych 
upragnionych celów, poczuciem szczęścia lub nieszczęścia, prywatnymi ży
czeniami, melancholią o zmierzchu, gromadzeniem dóbr, niepowodzeniem 
lub powodzeniem i tak dalej: to razem ze zgodą na taką sytuację, przywyknię

ciem do strachu, obojętnością a nawet nudą - to już nowy, najnowszy wyna
lazek. Nowe jest w nim to, podkreśla Kertesz, że ten stan rzeczy akceptuje się. 
Udowodniliśmy sobie ponad wszelką wątpliwość, że zbrodnia jako forma eg
zystencji jest możliwa, że możliwe jest życie z nią, gorzej: że da się ją zinstytu
cjonalizować. Przyzwyczajenie, wiemy nie od wczoraj, jest drugą naturą czło
wieka. Ale żeby aż tak? 

Conrad nie zadowolił się przekazaną mu w spadku optymistyczną wiedzą 
o człowieku, obojętnie, czy religijnej, czy fi lozoficznej proweniencji, ale - sta
wiając go w sytuacji ekstremalnej - postanowił sprawdzić, co w nim jest ludz
kie, a co poza tę kwalifikację wypada. „Jądro ciemności" czytane po stu latach 
od jego ogłoszenie staję się lekturą wciąż boleśnie aktualną. To właśnie w wąt
pliwościach Marlowa idącego po śladach Kurtza ten dylemat pojawia się 

w pełnej odsłonie. Marlow próbuje wyznaczyć granicę tego dziwnego zjawi
ska pod nazwą człowiek. Zastanawia się, czy zbrodnia i szaleństwo mieszkają 
w nim, by tak rzec, z urodzenia, czy też pochodzą one z jakiegoś mniej lub bar
dziej określonego „zewnętrza"? Czy oszalały Kurtz zaraził się morderczym wi
rusem pochodzącym z „tajemniczego życia dziczy", czy też stykając się z nią, 
rozwinął tylko potencje już wcześniej w niej tkwiące? Jeden z najbardziej przej
mujących momentów w refleksji Marlowa pojawia się wtedy, gdy ten, obser
wując zbiorowy taniec „dzikich" zaczyna nagle podejrzewać, że w tym egzo
tycznym obrazku tkwi też coś swojskiego. A ta supozycja zmusza go do rewi
zji ustalonych poglądów: Ziemia nie byla ziemską, a ludzie byli ... Nie, ludzie 
nie byli nieludzcy. Widzicie otóż to byto najgorsze ze wszystkiego - podejrze
nie, że oni nie są nieludzcy. Przenika/o to z wolna do świadomości. Wyli i ska
kali, i kręcili się, i wykrzywiali straszliwie; a najbardziej z wszystkiego przejmo
wala mnie myśl o ich czlowieczeństwie - takim samym jak moje - myśl 

o mym odleglym powinowactwie z tym dzikim, namiętnym wrzaskiem. Brzy-



dactwo. Tak, to byto dość brzydkie; ale jeśli czlowiek mia! w sobie dosyć mę
stwa, musial przyznać w duchu, że jest w nim jakiś najniklejszy ślad odzewu 
na przerażającą szczerość tego zgielku, jakieś mgliste podejrzenie, iż to ma pe
wien sens, który by można zrozumieć mimo tak wielkiego oddalenia od mro
ku pierwszych wieków. W czym tkwiło główne ostrze antropologicznej dezilu
zji Conrada? W tym, że ośmielił się pokazać odwrotną stronę kolportowanych 
szeroko na europejskim kontynencie humanistycznych sloganów. Dojrzał 

w nich jedynie kulturowe projekcje, zbiorowe autokreacje mające co najwyżej 
siłę konsolacyjnego gestu. Zobaczył przepaść zalegającą między światem kol
portowanych idei i dumnych deklaracji a światem brutalnych faktów. Po głęb
szej analizie laboratoryjnej okazało się, że mimo cywilizacyjnego gorsetu nasza 
podatność na zło jest organiczna, że nasza skłonność do złego jest natural
na - wymagają tylko stosownych okoliczności, by mogły się ujawnić w pełni. 
Mało tego: że obydwie te dyspozycje, nie są czymś ekstraordynaryjnym, do
pisanym jako aneks do definicji pojęcia „człowiek", ale stanowią jego nieusu
walny składnik. W tej optyce, tytułowa fraza stawała się kryptonimem ludzkie
go zła. Zła, które tkwi głęboko w nas, nie zaś w strukturach społecznych, kul
turowych przebraniach, czy bezosobowych ideologiach. Conrad pokazał, że 
wbrew temu, co nam się wydawało, przed popadnięciem w zło w istocie nie 
chroni nas nic: ani przykazania religijne, ani nakazy rozumu, ani -cala Europa 
zlożyla się na Kurtza - cywilizacyjna ogłada. ( .. . ) Conrad dowodził, że zbrod
nia, niegodziwość, zło nie są akcydensami ludzkiej natury, przeciwnie: są arcy
ludzkie. Opisał i nazwał koniec pewnego europejskiego złudzenia. 

Nietzsche. On pierwszy użył sławnej - wtedy niezrozumiałej, a i później 
często nierozumianej formuły „Bóg umarł" . I on pierwszy próbował, wbrew 
zwyczajowym banalizacjom tego okrzyku, domyśleć do końca jego głęboki 
sens. Opowieść, jaką snuje der to/le Mensch, szalony człowiek z "Radosnej 
wiedzy", nie pozostawia w tej materii wątpliwości. Szaleniec wpadając na tar
gowisko, wykrzykuje zgromadzonym tę niepojętą nowinę, że Bóg umarł, wię
cej : że został zamordowany. Przez kogo? Przez nas wszystkich powiada. Zro
biliśmy to sami, własnymi rękami: Dokąd my zdążamy? Dokądkolwiek, byle 
dalej od wszelkich slońc? Czy ten ruch nie jest ustawicznym upadkiem? W ty!, 
na bok, w przód, na wszystkie strony? Czy jest jeszcze coś takiego jak góra 
i dól? Czy nie bląkamy się niczym po nieskończonej nicości? Czy wokól nie zie
je pusta przestrzeń? Czy nie zrobi/o się zimniej? Czy nie nadchodzi wciąż noc 
i noc? Czy nie trzeba przed poludniem zapalać latarni? Czy nie slychać już 
wrzawy grabarzy, którzy pogrzebali Boga? Czy nie czuć już woni boskiego roz
kladu - wszak i bogowie ulegają rozkladowi! Bóg umarli Bóg pozostaje umar
ly! I my go uśmierciliśmy! ( ... ) W znanym eseju „Cóż po poecie" Heidegger 

mówi, że brak Boga, oznacza mniej więcej tyle, że żaden Bóg nie jest już zwor
nikiem sensu. Że nie skupia już na sobie świata ludzi i świata rzeczy w sposób 
bezrefleksyjny, oczywisty i jednoznaczny. Bóg nie porządkuje już świata jako 
całości. Nie wyposaża go w bezwarunkowy sens. ( .. . ) Bolesną konsekwencją 
tego stanu rzeczy jest opisane już jasnowidząco przez Nietzschego doświad
czenie utraty podstawy przez człowieka współczesnego - i obrazowo przed
stawione - jego spadanie naraz w różnych kierunkach. ( ... ) Nie jest rzecz jasna 
żadnym odkryciem, że ostatnie kilkadziesiąt lat świata zachodniego określane 
bywa najczęściej za pomocą pojęć negatywnych, choć warto tu zauważyć, że 
jest to okoliczność znacząca. Filozofowie należący do różnych - czasem całko
wicie odległych od siebie nurtów myślowych - mówią tedy o braku, o pustce 
duchowej, o czasie marnym, o zapomnieniu bycia, o zaćmieniu Boga. Po czło
wieku nie spodziewajmy się już niczego dobrego. Skłonność do zła (Złego) jest 
w nim wielkością stałą i nieredukowalną. Nie chroni i nie uchroni nas 
przed nim żaden, nawet najbardziej wyrafinowany cywilizacyjny wynalazek. 
Ono czeka jedynie na stosowny czas, by się ujawnić. Żyjemy tedy wciąż 
pod wulkanem, niezależnie od tego, czy dochodzi do nas ta przykra wiedza, 
czy też nie. I żeby było jasne: w tym ostatnim sformułowaniu, nie idzie - na mi
łość Boską - o literacką alegorię, ale o najprawdziwsze życie. 

Wybór na podstawie: 
Dariusz Czaja, Lekcje ciemności, Wołowiec 2009 

W wyborze wykorzystano fragmenty tekstów następujących autorów: 
Imre Kertesz, Joseph Conrad, Friedrich Nietzsche 



K
ażde społeczeństwo próbuje na swój własny sposób uporać się z uni
wersalnymi kryzysami dzieciństwa : wstrząsem związanym z separacją 
od matki, lękami opuszczeniowymi, bólem związanym z koniecznością 

współzawodnictwa o miłość matki z innymi. Sposób w jaki społeczeństwo 
sobie z nimi radzi, owocuje powstaniem charakterystycznej formy osobowo
ści, określonej deformacji psychicznej, która pozwala jednostce pogodzić się 
z niezaspokojeniem instynktów i podporządkować wymaganiom egzystencji 
społecznej. Zbiorowość, która obawia się, że nie ma przed nią przyszłości, nie 
będzie poświęcała nadmiernej uwagi potrzebom następnego pokolenia, zaś 
wszechobecne poczucie braku ciągłości historycznej - plaga naszego społe
czeństwa - jest szczególnie destrukcyjne właśnie dla rodziny. Wysiłki rodzi
ców aby dziecko czuło się kochane i chciane, nie wystarczą, by zamaskować 
podskórny chłód - oddalenie tych, którzy mają niewiele do przekazania na
stępnemu pokoleniu przyznają pierwszeństwo własnemu prawu do samore
alizacji . Mieszanka emocjonalnego dystansu i prób przekonania dziecka o je
go uprzywilejowanej pozycji w rodzinie - oto niezawodny przepis na narcy
styczną strukturę osobowości. Narcyzm wydaje się najlepszym sposobem ra
dzenia sobie z napięciami i niepokojami współczesnego świata. Panujące wa
runki społeczne uwypuklają cechy narcystyczne, które są obecne, choć 
w różnym stopniu, w każdym z nas. Kategoria narcyzmu nie dostarcza nam 
gotowego psychologicznego determinizmu; jest propozycją ujęcia wpływu 
ostatnich zmian społecznych na psychikę - przy założeniu , że będziemy pa
miętać o klinicznym pochodzeniu tej kategorii i płynności przejścia od nor
malnośc i do patologii . Innymi słowy, kategoria ta pozwala stworzyć dość 
wierny portret „wyzwolonej" osobowości naszych czasów z jej roztaczanym 
wokół powabem, pseudoświadomością własnych uwarunkowań, rozwiązłą 
panseksualnością, fascynacją seksem oralnym, lękiem przed kastrującą mat
ką, hipochondrią, unikaniem zależności , niezdolnością do żałoby, strachem 
przed starością i śmiercią . („ .) Przekonanie, ze społeczeństwo nie ma przy
szłości , opiera się na przeczuciu przyszłych zagrożeń, ale jest także skutkiem 
narcystycznej niezdolności do utożsamienia s ię z potomnymi i uznania siebie 
za część historycznego strumienia. Słabniecie więzów społecznych, jakie ma 
miejsce w panującym obecnie stanie wrogości społecznej, odzwierciedla za
razem narcystyczną obronę przed zależnością. Społeczeństwo „wojenne" 
produkuje aspołeczne jednostki. Nie powinno nas zatem dziwić, ze chociaż 
narcyz podporządkowuje się normom społecznym, ze strachu przed karą 
z zewnątrz, często myśli o sobie jako o człowieku wyjętym spod prawa, po
strzegając innych ludzi jako nieuczciwych i nieodpowiedzialnych - a jeśli od
powiedzialnych, to tylko z powodu zewnętrznych nacisków. Osobowości nar
cystyczne, w odróżnieniu od sztywnych moralnie osobowości obsesyjnych, 



pozbawione są twardego kośćca moralnego. Etyka samozachowania i psy
chicznego przetrwania zakorzeniona jest nie tylko w obiektywnych warun
kach (wojna ekonomiczna, rosnąca przestępczość, chaos społeczny), ale 
i w subiektywnym doświadczeniu pustki i izolacji. Jest wyrazem przekonania, 
ze nawet najbardziej intymne związki miedzyludzkie zdominowane są przez 
zazdrość i wyzysk. Kult związków osobistych nasilających się w miarę, jak tra
cimy nadzieję na skuteczność rozwiązań politycznych, maskuje w istocie głę
bokie rozczarowanie tymi związkami. Podobnie jest z kultem zmysłowości, 
który zakłada odrzucenie wszystkich form zmysłowości poza najbardziej pry
mitywnymi. Na pozór optymistyczna ideologia osobistego rozwoju odzwier
ciedla rozpacz i rezygnacje. Jest wiarą tych, którzy utracili wiarę . 

Christopher Lasch, Narcystyczna osobowość naszych czasów, 
przekład : Marcin Szuster, Res Publica Nowa, styczeń 2002 



Narcyzm stanowi zjawisko tyleż psychologiczne, co kulturowe. Na pozio
mie jednostkowym jest zaburzeniem osobowości, które odznacza się 
przesadnym zainteresowaniem obrazem własnej osoby kosztem jaźni . 

Narcyz troszczy się bardziej o swój obraz w oczach innych niż o własne uczu
cia. Zaprzecza uczuciom niezgodnym z obrazem, do którego dąźy. W działaniu 
nie kieruje się uczuciami, uwodzi Judzi lub nimi manipuluje, a jego ostatecz
nym celem są władza i kontrola nad innymi. Jest egotystą, skupionym na wła
snych interesach, któremu brak autentycznych Judzkich wartości - umiejętno

ści autoekspresji, opanowania, godności i uczciwości. Narcyz cierpi na brak 
poczucia „ja" wywodzącego się z doznań cielesnych. Pozbawiony stabilnego 
poczucia „ ja" doświadcza pustki i bezsensu źycia . Żyje w prawdziwym od
osobnieniu. 

Na poziomie kulturowym narcyzm przejawia się w utracie Judzkich warto
ści - w braku troski o środowisko, o jakość źycia, o bliźnich . Społeczeństwo, 

które poświęca środowisko naturalne dla zysku i władzy, ujawnia niewrażli
wość na Judzkie potrzeby. Miarą postępu staje się gromadzenie rzeczy mate
rialnych - mężczyźni walczą z kobietami, pracownicy z pracodawcami, jed
nostka ze społeczeństwem. Kiedy bogactwo osiąga rangę wyższą niż mą
drość, kiedy rozgłos zyskuje większy podziw niż godność, kiedy sukces liczy 
się bardziej niż szacunek do siebie, kultura nadaje przesadne znaczenie „obra
zowi" i staje się narcystyczna. 

Narcyzm jednostkowy idzie w ślad za narcyzmem kulturowym. Kształtuje 
kulturę podług obrazu własnej osoby, ale też sami jesteśmy ukształtowani 
przez kulturę . Czy można zrozumieć jedno, nie rozumiejąc drugiego? 

Obecnie rzadko występują tak częste dawniej nerwice odznaczające się 
paraliżującym poczuciem winy, lękami, fobiami i obsesjami. Natomiast więcej 
ludzi cierpi na depresje; uskarżają się oni na brak uczuć, pustkę wewnętrzną, 

głębokie uczucie frustracji i niespełnienia. Wielu osiąga sukcesy w pracy, co 
wskazuje na rozszczepienie miedzy działalnością publiczną a życiem we
wnętrznym. Dziwi przy tym względna nieobecność lęku i poczucia winy, pomi
mo znacznych, głębokich zaburzeń. Ta nieobecność lęku, poczucia winy, połą-



czona z brakiem uczuć, sprawia, iż obcując z takimi ludźmi odnosimy w kon
takcie z nimi wrażenie nierealności . Ich funkcjonowanie - społeczne, seksual
ne i zawodowe - wydaje nam się zbyt sprawne, zbyt mechaniczne, zbyt do
skonałe, by można je było uznać za ludzkie. Funkcjonują bardziej jak maszyny 
niż jak ludzie. 

Narcyzów cechuje brak człowieczeństwa . Nie odczuwają oni tragedii 
świata zagrożonego zagładą nuklearną, nie odczuwają też tragedii życia po
świeconego dowodzeniu własnej wartości obojętnemu światu . Gdy kruszy się 
narcystyczna fasada wyższości i wyjątkowości, a poczucie straty i smutek do
cierają do świadomości jednostki, najczęściej jest już za późno. 

Narcyzm skazuje jednostkę i kulturę na niemoralność. Ten brak poczucia 
rzeczywistości wykracza poza neurotyzm i graniczy z psychozą . Jest coś sza
lonego w sposobie działania, który stawia osiągniecie sukcesu ponad potrze
bę kochania i doznawania miłości . Jest coś szalonego w osobie, która nie ma 
kontaktu z własnym istnieniem - z ciałem i zakorzenionymi w nim uczuciami. 

Alexander Lowen, NARCyzM zaprzeczenie prawdziwemu ja , 

Warszawa 1995 
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DUŻA SCENA 
William Shakespeare 
MAKBET prem. Xll 2004 
JACQUES BREL _prem. Ili 2008 
WI ŚNIOWY SAD 
wg Antorii~go Czechowa prem. Ili 2008 
Roland Schjmmelpfennig 
O LEPSZY SWIAT prem. Ili 2008 
Ódón von Horvath 
OPOWIEŚCI LASKU WIEDEŃSKIEGO p~m. l,'_l008 
Michael Frayn 
CZEGO NIE WIDAĆ ~rem. IX 2008 
Agnieszka Holland, Witold Zatorski 
AKTORZY PROWINCJONALNI prem. Xll 2008 

PANNY Z WILKA 
wg Jarosława Iwaszkiewicza prem. Ili 2009 

Fiodor Dostojewski 
IDIOTA prem. XI 2009 

ODYSEJA 
~ Homera ~m XI 2009 

WSZYSTKO JUTRO czyli lalki wybawione 
~ektakl inspirowany twórczością Pier Paolo Pasoliniego prem. I 201 O 

William Shakespeare . . 
CO CHCECIE, ALBO WIECZOR TRZECH KROLI prem. Ili 201 O 
Aleksander Dumas syn 
DAMA KAMELIOWA prem. V 201 O 
Luchino Visconti, Enrico Medioli, Nicola Badalucco 
ZMI ERZCH BOGÓW 
MAŁA SCENA ---

Paweł Demirski 
OPERA GOSPODARCZA DLA ŁADNYCH PAŃ 
I ZAMOŻNYCH PANÓW 
Frederick Knot\ 
M JAK MORDERSTWO 
Alan Ayckbourn 
JAK SIĘ KOCHAJĄ 
SCENA NA PARTERZE 

JAK W STARYM KINIE 
- wieczór piosenek Mieczysława Fogga 
William Gibson 
DWOJE NA HUŚTAWCE 
DEKORATORNIA 
Elfriede Jelinek 
CHÓR SPORTOWY 
Stanisław Ignacy Witkiewicz 
W MAŁYM DWORKU ----w PRZVGOTOWANIU 

NIECH ŻYJE BAL 
Piosenki z Opola 

prem. XI 201 O 

prem. X 2008 

prem. Il 2010 

prem. VI 201 O 

prem. I 2009 

prem. VI 2009 

prem. Ili 2008 

prem. IV 201 O 

prem. Il 2011 
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Główna księgowa Katarzyna Kossok Główny specjalista ds. zarządzania Aleksandra Demduch, Koordynator pra
cy artystyanej Renata Plużek lnspitjenci Justyna Bartman, Cecylia Jacewska-Caban, Teresa Zielińska, Jerzy Laskows~. 
Specjalista ds. promotji i sponsoringu Łukasz Kustrzyńs~. Specjalista ds. projektów Ewa Plutecka, Specjalista ds. 
zamówień publianych i zaopatnenia Olga Sima, Specjalista ds. kadr i zatrudnienia Barbara Kraska, Sekretariat 
Iwona Goląbek Biuro Obsługi Widzów Agnieszka Buczkowska, Anna Dominik Patrycja Hajnberger, liona Kossowska, Ali
na Loren~ Główny mechanik Ireneusz Podhalań~. Kierownik Działu Administracyjno-Gospodaraego Jolanta Ma
zepka, Dział techniany Jaromin Capiga (zastępca ~erownika), Brygadziści montażystów dekoratji Tomasz Albe~er, 
Stanisław Kraska, Montażyści dekoratji Aleksander Anczurows~. Krzysztof Bugajs~. W~old Janiszews~. Zbigniew Kulecz
ko, Adam Łobodzińs~. Tomasz Masłows~. Pracownia krawiecka damska Irena Grund (kierowni~, Monika Gogol, Ma
ria Szweda, Pracownia krawiecka męska Piotr Kaspers~ (kierowni~, Ewa Chmurska, Pracownia akustyana Ryszard 
Balcer (kierowni~, Marian Weissenfeld, Pracownia oświetleniowa Grzegorz Cwalina (kierowni~. Wojciech Gieroń, Daniel 
Jaskuła, Janusz Kaźmiers~. Michał Kostęs~. W~old Prokopowicz, Pracownia stolarska Bernard Szolc (kierowni~, Henryk 
Urbanek Tapicer Joachim B~a. Ślusarz Henryk Nicpon, Pracownia modelatorska Barbara Cegielska (kierowni~, 
Agnieszka Szarejko, Pracownia malarska Małgorzata Grubizna (kierowni~. Krzysztof Mlyńczak Pracownia fryzjersko
-perukarska Paweł Stelmach (kierowni~, Katarzyna Borkowska, Barbara Kowzan, Brygadzista garderobianych i rekwi
zytorek Magdalena Tomechna-Dzisiewicz, Garderobiane Halina Rimpler, Anna Watras, Rekwizytor Waldemar Watras. 

W programie wykorzystano zdjęcia 
autorstwa Bartosza Maza. 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW - bow@teatrkochanowskiego.an.pl 
przyjmuje zamówienia na sprzedaż biletów indywidualnych i zbiorowych 

w poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 8.00 do 18.00, 
telJfax 77-45-45-941, 77-45-39-082 do 85 w. 108. 

KPSA BILETOWA (tel. 77-45-45-941, 77-45-39-082 do 85 w. 109) 
czynna od wtorku do piątku od 10.00 do 14.00 i od 15.00 do 18.00 

lub do rozpoaęcia przedstawienia, w soboty i niedziele godzinę przed spekta~em. 

Redakcja programu: KATARZYNA DUDEK HALINA FLEGER 
Opracowanie komputerowe: STUDIO „con TEXT", tel. 77 45-67 -335 

Druk: .SADY" Krapkowice 

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu 
jest finansowany z budżetu 

Samorządu Województwa Opolskiego. 

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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