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Kochom-cię nie mo żadnego zastosowania. Słowa tego, 
podobnie jak słów dziecka, nie obejmuje żaden przy
mus społeczny; może być to słowo wzniosie, uroczyste, 
lekkie, może być erotyczne, pornog raficzne. Jest to 
słowo społecznie wędrujące. 

Kochom-cię jest bez niuansów. Likw iduje wyjaśnienia, 
uzgodnienia, stopnie, skrupuły . Powiedzieć kocham - c ię 

to - zadziwiający paradoks języka - zachować się 

wręcz tak, jakby nie istnial żaden teatr s łowa i słowo to 
było zawsze prawdziwe. 

Kochom-cię nie ma swego gd;de indziej; żaden dystans, 
żadna niekształtność nie rozłamują w nim znaku; nie jest 
metaforą niczego. 

Roland Barthes, Fragmenty dyskursu miłosnego 

Kulturowa cenzura miłosnej obsceniczności próbuje 

zmusić podmiot miłosny do tego, by „ ograniczy/ 

wielki wyobraźniowy wyciek broczqcy w nim bez 

ładu i skład u". Barthes we Fragmentach dyskursu 

miłosnego sprzeciwia s ię dyskredytowaniu senty

mentalności i oddaje zakochanemu głos, który tak 

na scenie języka, jak na scenie teatru tworzy rozsa

dzanq pragnieniem milosnq instalację ze strzępów 

myślowo-cielesnego dyskursu: archetypów, stereo

typów, ikon gestów, rzędów słów . Zakochany musi 

mówić: uprawia miłość własnymi słowami, onanizuje 

się w iqzkami figur, poddaje halucynacjom mowy, 

zza których prześwituje doprowadzone do stanu 

ekstremalnego roznamiętnione ciało. Ciało, które 

krzyczy, histe ryzuje, płacze, osuwa się w śmierć, 

popadajqc w obsesje wyobraźni i wybuchajqc pa

roksyzmami rozpędzonego języka. Nieustęp liwość 

fragmentarycznych odwołań literackich Barthes'a 

w spektak lu Radosławo Rychcika uwspółcześnia się 

w natarczywości bliskich nam filmowych obrazów 

reżyserio i opracowanie muzyczne: Radosław Rychcik miłosnych, po których na scenie pozostajq zaledwie 

skrawki sytuacji i ścinki zdań, recyk lingowane w 

opracowanie tekstu i dramaturgia: Anna Herbut samonapędzajqcej s ię gramatyce dyskursu mi/os-

scenografia: lukasz Błażejewski 

choreografia: Dominika Knapik 

nego. W wersji teo retycznej i pozbawionej emocjo

nalnegc zaangażowania miłosne doświadczenie 

nie istnieje i nie poddaje się próbie sca len ia; stąd 

decyzja, by Fragmenty dyskursu miłosnego przetłu

maczyć na teatralny język intymności i groniczne

wspólny podmiot miłosny tworzą: Klara Bielawka, go doświadczenia, kompulsywność ruchów nagiego 

Marcin Bosak, Joanna Drozda, Adam Graczyk cia ła, szczątki mowy oraz performerski radykalizm 

premiera 31 stycznia 2009 roku na Małej Scenie 

Teatru Drama tycznego m. st. Warszawy im. G ustawa 

Holoubka 

działan ia . 

Anna Herbut 



KLARA SIELAWKA (1984) 

Aktorka teatralna. Absolwentka Wydziału Aktorskie

go Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika 

Solskiego w Krakowie (2008). W zespole Teatru Dra

matycznego od 2008 roku. W Dramatycznym zagrała 

tytułowq rolę w spektaklu Alicia w reż. Pawła Miśkiewi

cza oraz wzięła udział w warsztacie reżyserskim Monolo-

RADOSLAW RYCHCIK ( 1981) gi pod kierunkiem Krystiana Lupy. W 2007 roku „Dialog" 

Reżyser najmłodszego pokolenia. Student IV roku opublikował jej sztukę Zrazy. Została nagrodzona Wy

Wydziału Reżyserii Dramatu krakowskiej PWST. Ukoń- różnieniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

czyi filologię polskq na Uniwersytecie Warszawskim. Był za rolę Joaso w przedstawieniu Sędziowie oraz za rolę 

asystentem Krystiana lupy przy factory 2. W trakcie Szen Te I w przedstawieniu Dobry człowiek z Seczuanu na 

Akcji performatywnych podczas projektu Teatru Drama- XXVI Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Zo rolę Szen 

tycznego Odkryte/ Zakryte w czerwcu 2008 roku siwo- Te I otrzymała Nagrodę Aktorskq na Międzynarodowym 

rzył na podstawie dramatu Stanisława Wyspiańskiego Festiwalu Szkół Teatralnych Setkani w Brnie. Fragmenty 

Loodomię. W lipcu 2008 roku w ramach projektu Uwie- dyskursu miłosnego dedykuje Tobie. 

dzeni Teatru Wybrzeże w Gdańsku przygotował per-

formonce pt. Dyktator zainspirowany filmem Charliego 

Chaplina. W Narodowym Teatrze Starym w Krakowie 

pokazał Formę przetrwalnikową - jednq z części produkcji 

blogi.pl. Ostatni spektakl - Versus. W gęstwinie miast na 

podstawie Brechta mia~ swojq premierę w grudniu 2008 

roku w Teatrze Nowym w Krakowie. Fragmenty dyskursu 

miłosnego dedykuje Asieńce. 

JOANNA DROZDA ( 1980) 

Aktorka teatralna, reżyserka. Absolwentka Wydziału 

Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. 

Ludwika Solskiego w Krakowie (2004). W latach 2004 

- 2008 w zespole Starego Teatru w Krakowie, gdzie 

stworzyła role w spektaklach Krystiana Lupy (Mistrz i 

Mo/gorzało, 2002; Zaratustro, 2005; Factory 2, 2008 ), 

Pawła Miśkiewicza (Przedtem/ Polem, 2006), Michała 

ANNA HERBUT ( 1983) Borczucha (Wielki człowiek do małych interesów, 2005; 

Doktorantka w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiel- Lulu, 2007) i Jana Klaty (Trzy stygmaty Pa/mera Eldritcha, 

leńskiego w Krakowie. Ukończyła dramatologię na Uni- 2006). Wyreżyserowała i zagrała w spektaklu Brzeg

wersytecie Jagiellońskim. Studiowała na Universite Lille Opole (2006); za rolę w tym spektaklu otrzymała glównq 

Ili we Francji. Od 2003 roku zwiqzana z czasopismem nagrodę za rolę żeńskq na X Ogólnopolskim Festiwalu 

„Didaskalia". Glówny obszar jej badań to relacje mię- Komedii TALIA oraz drugq nagrodę aktorskq od Ministra 

dzy politykq a sztuką, performatyka oraz gender studies. Kultury w Xll Konkursie Na Wystawienie Polskiej Sztuki 

Pracuje nad projektem łqczqcym politykę tożsamości z Współczesnej w 2006 roku, a także Grand Prix w tymże 

performance art. Fragmenty dyskursu miłosnego dedykuje konkursie jako autorka i reżyserka. Od 2008 roku należy 

Tadziowi. do zespołu Teatru Dramatycznego, gdzie zagrała w Alicii 

DOMINIKA KNAPIK ( 1979) 

Aktorka, tancerka, choreografka . Ukończyła Wydzial 

Aktorski 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 

iak wam się podobom2. Współtworzy kolektyw Harakiri 

Farmers, który w tym roku spektaklem Keret wygrał konkurs 

„Nowe Sytuacje" podczas Międzynarodowego Festiwalu 

Teatralnego Malta. Jest autorkq choreografii w spektaklu 

Versus w reż. Radoslawa Rychcika w Teatrze Nowym 

w Krakowie. Fragmenty dyskursu miłosnego dedykuje 

Wojtkowi. 

w reż. Pawła Miśkiewicza. Fragmenty dyskursu miłosnego 

dedykuje Topiemu. 

MARCIN BOSAK (1979) 

Aktor teatralny, filmowy. Jest absolwentem Akademii 

Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie 

(2003). W zespole Teatru Dramatycznego od 2003 

roku. Zagrał tu m.in. w spektaklach: Obsługiwałem angiel

skiego kro/o (reż. Piotr Cieślak, 2003), Zima (reż. Łukasz 

Garlicki, 2004), Ob/om-off (reż. Andrzej Domalik, 2005), 

Alino na zachod (reż. Paweł Miśkiewicz, 2006), Niepo

koie wychowanko forlesso (reż. Kuba Kowalski, 2007) 

oraz Alicia (re ż. Pawel Miśkiewicz, 2008). Jest laureatem 

nagrody ZASP dla mlodego aktora za rolę w spektaklu 

dyplomowym Akademii Teatralnej Żegnaj, Judaszu w IX 

LUKASZ BŁAŻEJEWSKI ( 1982) Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki 

Architekt wnętrz, scenograf, grafik komputerowy, malarz. Współczesnej w 2003 roku. Fragmenty dyskursu miłosnego 

Art direcfor do spraw wizerunku w Teatrze Nowym w dedykuje Monie i Władkowi. 

Krakowie. Doktorant no kierunku scenografio krakowskiej 

Akademii Sztuk Pięknych. Ukończy! wroclawskq ASP na 

Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa. Studiował 

w Institut d'arts visuels w Orleans we Francji. Jest autorem 

scenografii m.in. do spektakli: Ajas, Sędziowie i Pani 86g 

Ho/ina w reż . Marii Spiss w Narodowym Teatrze Starym 

w Krakowie, Choinko u lwonowow w reż. Marii Spiss oraz 

Piiany no cmentarzu w reż. Piotra Siekluckiego i Zabić 

superwaizora iok 1 4 tysięcy kurczokow w reż. Dawido 

Żłobińskiego w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kiel

cach. Fragmenty dyskursu miłosnego dedykuje Piotrowi. 

ADAM GRACZYK ( 1980) 

Aktor teatralny. Absolwent Wydziału Aktorskiego Pań

stwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego 

w Krakowie (2004). Wspólpracowol ze Starym Teatrem 

w Krakowie, Teatrem Ludowym w Nowej Hucie, Laborato

rium Dramatu w Warszawie oraz Teatrem Jeleniogórskim 

im. Norwida. Od 2008 roku należy do zespołu Teatru 

Dramatycznego, gdzie wroz z Radosławem Rychcikiem 

i Łukaszem Błażejewskim przygotował monodram Loodamio. 

Fragmenty dyskursu miłosnego dedykuje Magdzie. 


