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MIŁOSC I WŁADZA 

Świat jest pełny beze mnie, 
jak w .Mdłościach "; bawi s ię swym 

życiem za szybą: świat tkwi 
w akwarium; widzę go tuż-tuż, 

a jednak j est odłączony, stworzon, 
z innej substancji. 

Roland Barthes 

Roland Barthes twierdzi , ż.e współcześn ie dyskurs m i łosny stał s ię nadzwyczaj samotny. 
Został calkiem porzucony przez j ęzyk i lub też zignorowany, poniżony. wykpiony. Odcięty nie 
tylko od władzy, lecz też od jej mechanizmów (nauki, wiedzy. sztu.k1). Miłość tak wykpiona, 
pozostawiona samej sobie narażona jest na niebezpieczeństwo funkcjonowania na zasadzie 
stereotypowego romantycznego obrazu. Dzisiaj bardzo trudno jest ok reś l ić, gdzie tak na
prawdę znajduje się władza. gdzie leży jej centrum. Przenika wszelkie struktury. Jest w s\1u
acjach codziennych, naszych relacjach. Rodzi s ię podejrzenie , ze tego centrum już nie ma, 
a jego istn ienie zawsze budzi ło wątp l iwość. 

Władza podobnie jak miłość jest przestrzen ią relacyj ności, konwencjonal1zacj1, teatr"a liza
cji, masek, przebieranek a w końcu mediatyzacj i. Jej kostium to tylko .szaty cesarza•. Nawet 
dorośli, mniej szczerry od małego dziecka, pozwalają sobie krzyczeć. źe król jest nagi. 

Samotność miłosnego d\'Sku rsu, dyskurs miłosny oderwany od mechanizmów wladzy, 
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 legitym i zują , sankcjonują moje istnienie. moją jednostkową 
miłość i moje sprawowan ie władzy. 

Miłość i władza rzadko potrafią obejść s ię bez resentymentów i dlatego będąc przestrze
nią ciągłego n iespełnienia i braku stają się strukturą melanchol ii. Budują świat widziany 
w perspektywie melancholi i. Melanchol ia władzy i melancholia miłości. Melancholia osła b ia 

granice między nami , a światem. Buduje poczucie wiecznej utraty I wiecznie nienasyconego 
pragnienia. Generuje utopię. Staje się przestrzenią poszu kiwania równoczesnej dwoistośc 1. 

Bycia i niebycia zarazem. Ziemia pod stopami jawi się jako jedyna obecność , a niebo nad na
mi, jako nierozstrzygalna tęsknota . Przej rzystość, przezroczystość, transparencja władzy. 

Przezroczystość wymyś lona przez melancholików patrzących pr~z szybę ... 
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WILLIAM SHAKESPEARE 
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ALBO WIECZÓR TRZECH KRÓLI 
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Mateusz Adamczyk Michał Borczuch 
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Szymon Wróblewski, 

Michał Borczuch 

Choreografia 
Julia Zborowska 
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Michał Borauch - urodził się w 1979 roku w szpitalu na Kopernika 
w Krakowie. Jeden z najzdolniejszych reżyserów młodego pokolen ia. 
Absolwent Wydziatu Grafiki ASP w Krakowie oraz Wydziatu Reżyserii 
w krakowskiej PWST. Ka rierę reżyserską zaczynał jako asystent 
Kazimierza Kutza przy realil<!cji sztuki Pieszo S. Mrożka w Narodowym 
Starym Teatrze w Krakowie (2003) oraz Pawła Miśkiewicza 

przy realizacji Niewiny O. l oher, także w Krakowie (2004), gdzie zagrał 
również epizodyczną rolę. W 2006 roku w Theater an der Wien 
asystował Krystianowi Lupie przy real izacji Czarodziejskiego fletu W. A. 
Mozarta. Debiutował w Krakowie, w Narodowym Starym Teatrze 
podczas intermedialnego Forum Teatru baz@art spektaklem 
KOMPOnenty Małgorzaty Owsiany (był także autorem scenografi i 
do spektaklu) w 2005 roku. Na tej samej scenie odbyła s ię kolejna 
premiera w jego reżyserii - Wielki człowiek da małych interesów A. 
Fredry (2005). W warszawskim Teatrze Dramatyanym wyreżyserował 

dramat Leonce i Lena G. Biichnera (2007). W tym samym roku 
wyreżyserował również Lulu F. Wedekinda (Narodowy Stary Teatr 
w Krakowie), po raz pierwszy w historii polskiego teatru inscenizując 

nieocenzurowaną wersję dramatu. Wieczór sierot wg Korczaka w jego 
rezyserii miał swoją premierę i został przygotowany z okazji Festiwalu 
Czterech Kultur w Łodzi (2008). W TR Warszawa przy99tował 

adaptację powieści i wyreżyserował Portret Doriana Graya O. Wilde'a. 
W październiku 2009 roku na scenie Narodowego Starego Teatru 
w Krakowie miała miejsce premiera Wenera - adaptacja powiesci J. W. 
Goethego Cierpienia młodego Wenera, uznana za jedno z najbardziej 
interesujących wydarzeń teatralnych sezonu. Jego spektakle >ą 

prezentowane na licznych festiwalach teatralnych. Nominowany 
do Paszportu Polityki. 

Szymon Wróblew5ki - urodził s ię w 1983 roku w Szpitalu Miejskim 
w Gdyni. Ukończył dramaturgię na Wydziale Reżyserii Pańo;twowej 

Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, od dwóch lat jest 
dramaturgiem w Narodowym Starym Teatrze. Jako dramatopisarz 
debiutowa/ w wieku 18 lat o;ztuką Punkiet za którą był nominowany 
do Paszportu Polityki w kategorii Teatr. Był dramaturgiem 
przy spektaklach Benvolio i Rozalina w reżyseri i Redbada Klynstry, 
Ragazzo dell'Europa w reżyserii Rene Pollescha oraz Portrecie Doriana 
Graya w reżyserii Michała Borczucha. 
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Anna-Maria Karczmanka - u rodziła się w 1981 roku w Rejowcu 
Fabrycznym. Artystka multimedialna., performerka, scenografka 
i koslumografka. Z teatrem Michała Borczucha związana od 2004 r. 
Autorka scenografii i kostiumów do spektakl/: Opętani, Chór sportowy 
w re.ż. Krzysztofa Garbaczewskiego, Portret Doriana Graya, Leonce 
i Lena w reż. M ichała Borczucha. Autorka kostiumów do spektakli: 
Lulu w reż . Michała Boraucha oraz Odysei w reż. Krzysztofa 
Garbaczewskiego. Reżyserka Monol09u kobiecego w Odysei w reż. 

Krzysztofa Garbaaewsklego. Autorka performance Objawienie 
w Warszawie 2007 i filmu Pojedynek. Zajmuje s i ę w sztuce 
problemem wizerunku w kontekkie kulturowym. 

Mateusz Adamayk - urodzony w Szpitalu na Szaserów 
w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Dźwięku (specjalizacja 
- reżyseria dźwięku w filmie i real izacja muzyki elektronicznej) 
Akademii Muzycznej w Warszawie. Zajmuje s ię udźwiękowien iem 

filmów fabularnych. W 2009 roku otrzymał nagrodę indywidualną 

na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz Złote Orły 

za dźwięk do filmu Wojna polsko-ruska. Komponował muzykę 

do spektakli: Leworęczna kobieta w reż. Moniki Pęcikiewicz oraz 
Przestrzeń Shelly w reż. Krzysztofa Rączyńskiego. 

Julia Zborowska - z Puszczy Drawskiej, urodziła się w 1985 roku. 
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, artystka 
multimedialna, reżyserka, performerka. Autorka wideoklipów: Jak 
wygląda wieś?, Ona chce krokodyli oraz krótkometrażowego filmu 
Trwała parowa. Przygotowała ruch sceniczny do Chóru sportowego 
w reżyseri i Krzysztofa Garbaczewskiego. Wspólnie z Sebastianem 
Soleckim w Teatrze Wielkim w Poznaniu przygotowała spektakl Jezioro 
łabędzie, będzie jak będzie. Wystąpiła w filmie Pipiloti Rist Pepperminta. 
Perfomnerka w zespole lt hardly ever happens in London. Studiowała 

taniec współczesny 'i performance w Tanzquartier w Wiedniu. 

lu<jan Romb - urodził s ię w Żninie kolo Poznania. Studiował 
geologię na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent Tanzschule 
w Darmstadt. Mieszka w Hadze. W roku 2000 zreal izował projekt 
milenijny Jak się zamknę w tym zamku to już pewnie nie wyjdę w Wieży 
Ciśnień w Essen (2000). Hobbystycznie tańczy butoh. 



pewien ruch 

im s" [.małymi obra· 

[..stemplem p eczęc1 lub 

o ci - których Hook bliżej 

po upływi wnego aasu zmienić się 

w wyniku naturaln o rozpadu. Poni aż wyobr zen a te są 

wciąz wypychane n z wn trz przez nowo tworzon wyobra

zenia (.closer and do r stuffed and crouded together"), ich 

1~, LOr1lY mogą ul zm1ani lub nawet zginąć ze szczętem. 

wviMnit u uowanie duszy oraz jej działania, Hooke 

afor mikrokosmosu: „the Soul forms to itself 

M1crocosm, or Picture of the Macrocosm, in which t radia 

tes, and v ry thing contain'd therein, in the sa-

m m the Macrocosm" L.dusza tworzy so 

b m11<rr1lln<~m1n 

d ma kazdej rzeczy w n m zawartej w taki 

c w makrokosmosie"]. Wysyłając pro-

• .,.,.ntt1,11i1" h kierunkach, dusza wie, co znajduje się 



Wszystkie wyobrażenia otrzymują od duszy pewien ruch 

i kształt fizyczny, stając się „little images" [„małymi obra

zami '1 ze „Stamp, Seal or Mould" L,stemplem, pieczęcią lub 

matrycą'1 duszy. Obie te właściwości - których Hooke bliżej 

nie tłumaczy - mogą po upływie pewnego czasu zmienić się 

w vvyniku naturalnego rozpadu. Ponieważ wyobrażenia te są 

wciąż wypychane na zewnątrz przez nowo tworzone wyobra

żenia (,,closer and closer stuffed and crouded together"), ich 

kształty mogą ulec zmianie lub nawet zginąć ze szczętem. 

Aby vvyjaśnić usytuowanie duszy oraz jej działania, Hooke 

wprowadza metaforę mikrokosmosu: „the Soul forms to itself 

a Microcosm, or Picture of the Macrocosm, in which it radia

tes, and is sensible of every thing contain'd therein, in the sa

me man ner as the Sun in the Macrocosm" [,,dusza tworzy so

bie mikrokosmos, czyli obraz makrokosmosu, w którym pro

mieniuje i jest świadoma każdej rzeczy w nim zawartej w taki 

sam sposób jak Słońce w makrokosmosie"). Wysyłając pro

mienie we wszystkich kierunkach, dusza wie, co znajduje się 

w pamięci. 

Douwe Draaisma, Machina metafor - Historia pamięci 



"This body has to be reduced" 
Ramadini Diamal 
(1846-1921, hinduski szekspirolog) 

„To ciało musi być przycięte" tłum. St. Barańczyk 
„To ciało chce być przyjęte" tłum. Me. Słomczański 



„Never mind if you reduce me to my cock" 
Yarodporn_ 123 

1· 



pow1 ru od drz 
prz nika ubr 
uza, trochę tr 

1ę w atramentowym morzu 



Wystawiamy twarz na powiew wiatru od drzew, alei, i coś 

przepływa przez ciało powietrze przenika ubranie, nasze ja 
rozszerza się i kurczy niczym meduza, trochę atramentu 
wypływa z kałamarza i roztapia się w atramentowym morzu 

Claudio Magris, Dunaj 



Latarnia nicości oświetla rzeczy, blaszane puszki porzucone 
na plaży i szkiełka odblaskowe samochodów tak jak zachód 
słońca odbija się w szybach. 

Lucjan Romb 





Kto: Igor. Rosja. Sankt Petersburg 

Wiek:39lat 

Pozna: Dziewaynę w wieku 35-40 lat 

Kogo chcę znaleźć: Królestwo się rozrasta, a zacnego kopciuszka wciąż 

nie ma (bez niemiłych nałogów, z dobrym wnętrzem i intelektem na! 

swoim miejscu), dla przeistoczenia w księżniczkę, zdolną do oddania, 

wierności i miłości (bez doświadczeń intymnych, wiedzącą, aym jest 

aystość przedmałżeńska) . 

NIE PISAĆ: dziewayny z manią wielkości, uważające się za pępek 

świata, szwędające się nieudacznice, LUDZIE O NIETRADYCYJNEJ 

ORIENTACJI, zawistni idioci, których dyskusje, porady i pytania tu 

nikomu nie są potrzebne. 

Komentarzy nie zostawiać - nie interesują mnie. 

Nie oferować ciała na sprzedaż. Pisać tylko na temat, zwięźle, 

rozwlekłych biegunek słownych czytać nie będę. 

Cel znajomości: Slub, założenie rodziny. 
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DUŻA SCENA 
MATI<A JOANNA OD ANIOŁÓW 
wg Jarosława lwaszkiewlaa prem. I 2002 

W1lham Shakespeare 
MAKBET prem Xll 2004 

Bertolt Brecht 
BAAL prem. XI 2006 

JACQUES BREL prem. Ili 2008 

WIŚ NIOWY SAD 
wg Antoniego Czechowa pre . Ili 2008 

Roland Sch1mmelpfenn19 
O LEPSZV ŚWIAT prem. Ili 2008 

ódón von HorvAth 
OPOWIEŚCI LASKU WIEDEŃSKIEGO prem. V 2008 

Michael Frayn 
C2fGO NIE WIDAĆ prem. IX 2008 

Agnieszka Holland, Witold Zato~k1 
AKTORZY PROWINOONALNI prem Xll 2008 

PANNY Z WILKA 
vg Jarosława lwaszkiewiaa prem Ili 2009 

Fiodor Dostojewski 
IDIOTA prem. XI 2009 

ODYSEJA 
wg Homera prem. XI 2009 

WSZVSTKO JUTRO czyl i lalki wybawione 
spektakl ins irowany twórao~ P1er Paolo Pasoliniego prem. I 201 O 

W~liam Shakespeare 
CO CHCECIE, ALBO WIECZÓR TRZECH KRÓLI 

MAłA SCENA 

Paweł Demirski 
OPERA GOSPODARCZA DLA ŁADNYCH PAŃ 
I ZAMOŻNYCH PANÓW 

Patrick Marber 
BLIŻEJ 
Frederick Knott 
M JAK MORDERSTWO 

SCENA NA PARTERZE 

JAK W STARYM KINIE 
- wieaór piosenek M eaysława Fogga 
William Gibson 
DWOJE NA HUŚTAWCE 
W PRZYGOTOWANIU 
S amsław Ignacy Wit ewicz 
W MAŁYM DWORKU 

prcm. Ili 20 I O 

prem. 2008 

prem. VI 2009 

prem li 2010 

prem. I 2009 

prem. V1 2009 

prem. IV 201 0 
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SleWl(2. Garderobiane Halina ~ Mia Watras. Rekwizytor 'AWelnar Watras. 
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Teatr im . Jana Kochanowskiego 
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