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Cudowna kura Athanasiusa Kirchera 

 

Roland Barthes pisze we Fragmentach dyskursu miłosnego, że „najpierw 

zakochujemy się w obrazie”. Pisze tak o zakochanych, ale także o czytelnikach swojej książki 

zbudowanej z rozsypanych myśli, urywków, cytatów. Im bardziej ów dyskurs jest rozsypany, 

tym większa rola czytelnika, który ma poukładać całość – na własną odpowiedzialność, ale i 

dla własnej przyjemności. Współczesny teatr alternatywny, oglądany na Klamrze’2009, coraz 

częściej tworzy łańcuchy żywych obrazów, niepowiązanych ze sobą, na pozór chaotycznych, 

zarazem apelujących do widza, aby nadał im sens. Siłę teatralnych obrazów można było 

zobaczyć podczas Klamry na wystawie fotografii Wojtka Szabelskiego w Galerii 011. Była to 

mozaika zdjęć ze spektakli Teatru im. W. Horzycy i gości festiwalu Kontakt. Fotografie nie 

miały podpisów. Ci, którzy nie widzieli spektakli, wchodzili więc w labirynt barw, postaci 

rozmazanych, bo w ruchu, intensywnych plam barwnych, z których trudno ułożyć sensowną 

opowieść. Ci, którzy rozpoznali sceny z konkretnych przedstawień, mieli niewątpliwą 

przyjemność powrotu do emocji z przeszłości. Wspomnienia blakną, a na fotografii zieleń 

świateł zalewająca drewniane płyty i rude włosy Rasy Samuolytė w Śnie nocy letniej w 

reżyserii Oskarasa Koršunovasa, zdaje się trwać wiecznie. Chaos i przemijanie zostały przez 

fotografa uwięzione w figurach. Tyle że u Szabelskiego figury szamoczą się, stawiają opór 

obiektywowi i oku artysty, rozmazując kontury jakby chciały uciec z ram obrazu.  

 O teatrach występujących na tegorocznej Klamrze, jednej z najlepszych w ostatnich 

latach, można powiedzieć, że próbowały zmierzyć się z chaosem współczesnego świata. 

Każda z grup robiła to na własny rachunek, zgodnie z własną wyobraźnią i w innej estetyce. 

Przyznać muszę, że najmniej do gustu przypadła mi karnawałowo-telewizyjna metoda 

przyjęta przez Porywaczy Ciał, którym publiczność Klamry przyznała swoją nagrodę. 

Correctomundo to żadne tam naprawianie świata, żadne „kalanie świętości” czy „brutalna 

wizja rzeczywistości”. To po prostu telewizja na żywo. Nie troszcząc się o scenariusz, o sens, 

trójka aktorów wyciska śmiech ze wszystkiego, co się da: z każdego bluzgu, umizgu, kręcenia 

tyłkiem, z każdego makaronu i kawałka chleba. Wyciskają śmiech tak jak „gwiazdy” MTV 

połykające koktajl z ludzkich włosów, śliny i skisłego mleka, jak celebryci z reality show 

kąpiący się na golasa, jak bohater filmu Zapaśnik walący po łbie kolegę na ringu aż krew 

pryska na podnieconą publikę. Otrzymujemy dwie i pół godziny czysto komercyjnej 

rozrywki, dla tłumu i dla pieniędzy, znanej dobrze z telewizji, którą mamy w domu – bez 
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refleksji, bez gustu, bez dystansu do siebie. Najbardziej mi w tym wszystkim szkoda nie 

widowni, która dała się nabrać, lecz Macieja Adamczyka, aktora o wielkim talencie 

komicznym, który dwoi się i troi na scenie, przyćmiewając partnerów. To jemu chciałbym 

dedykować słowa Jerzego Grotowskiego w Roku Jerzego Grotowskiego: 

„Aktor jest człowiekiem, który pracuje swoim ciałem i który czyni to publicznie. Jeśli 

jednak [...] [jego ciało] wykorzystywane jest dla pieniędzy i dla przypodobania się 

publiczności, sztuka aktorska staje się czymś zbliżonym do prostytucji.” 

Jakże inaczej na tym tle wyglądał spektakl Teatru Cinema Krótka historia kroku 

marszowego. Zbigniew Szumski znów postawił przed swoimi aktorami zadanie karkołomne. 

Dwa lata temu kazał im tańczyć Mahlera, teraz „historię” dyskursu miłosnego według książki 

Rolanda Barthesa. I oto mamy dyskurs w sensie dosłownym: „Dis-cursus – pisze Barthes – to 

pierwotnie czynność biegania tu i tam, to odejścia i powroty, przedsięwzięte „kroki” i 

„intrygi””. Na scenie siódemka „tancerzy” pokazuje kolejne figury dyskursu miłości, 

zakochany bowiem „został wydany na pastwę swych figur: rzuca się w tym nieco 

zwariowanym sporcie, wypruwa z siebie żyły niczym atleta; peroruje jak mówca; jest 

uwięziony w swej roli, skamieniały niby posąg”. Brak tu porządku, brak logicznie 

rozwijającej się opowieści, „każda figura wybucha, wibruje samotnie jak dźwięk odcięty od 

melodii – lub powtarza się do znudzenia – niczym motyw słuchanej muzyki. Figur nie łączy 

żadna logika, nie określa ich przyleganie do siebie: figury pozostają poza syntagmą, poza 

opowieścią. To Erynie, które rzucają się, zderzają, uspokajają, powracają, oddalają bezładnie 

niczym komary w locie.” Jedyny porządek wprowadza obsesyjne powtarzanie działań: kroki 

marsza, zarzucanie kółka hula hoop na szyję partnera (miłość jest polowaniem), ponawiane 

wciąż próby wprawienia w ruch kółka na szyi (miłość nie jest perpetuum mobile, wymaga 

wciąż nowej energii). Z kolei kółko ściśnięte nogami czyni z aktorek puszące się w tańcu 

godowym pawie. A snucie opowieści miłosnej zostało ukazane jako ciągnięcie lin z kwiatami, 

kochankowie rozsnuwają swoje historie jak mityczna tkaczka Arachne, by potem zebrać całą 

„sieć”, włożyć kłąb „nici” z kwiatami na szyję, gotowi na snucie od nowa. 

Mało w tym spektaklu mówienia. W jednej ze scen Paweł Adamski mówi po 

niemiecku stając się figurą Innego, Obcego, a siedzący obok Tadeusz Rybicki próbuje 

przekroczyć dystans między nimi. Skłaniając swoje ciało ku partnerowi, mimowolnie 

opuszcza rękę na jego szyję, palcem u nogi dotyka jego palców. „Palec Wertera niechcący 

dotyka palca Lotty, pod stołem spotykają się ich stopy”. Co zabawne, Lottę i Wertera, 

kochanków z powieści Goethego, grają tu dwaj mężczyźni. Widać naocznie „parcie 

pragnienia”, cielesne „prośby o miłość” i uniwersalność mowy ciała. Ten język miłości 
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rozumiemy wszyscy, jedni w formie zażenowania homoseksualnym podtekstem, inni w 

formie afirmacji wielkiego uczucia.  

 Spektakl toczy się w opisywanej u Barthesa „scenografii oczekiwania”, wśród krzeseł 

(każde z innej parafii) i hotelowych lamp („meble, lampy są głupie, nic przyjaznego, przy 

czym można by się ogrzać”). Czasami nic się nie dzieje, „lęk oczekiwania [...] ma swoje 

chwile bezbarwne.” Czasami dzieje się toaleta, banalne oklepywanie ciała, obmacywanie rany 

zadanej przez kochankę, trywialne dźwięki wydobywające się spod pachy czy spod kolana, 

banalność włosów na nagim torsie. I wreszcie pojawia się groteskowy obraz uskrzydlonego 

miłością kochanka, nieopierzonego kogucika w tańcu albo cudownej kury Athanasiusa 

Kirchera w miłosnym transie:   

„W chwili gdy obraz innego porywa mnie po raz pierwszy, jestem niczym więcej niż 

cudowną Kurą jezuity Athanazego Kirchera (1646): ze związanymi łapkami zasypiała ona 

wpatrzona w narysowaną kredą linię, która niczym sznurek przebiegała przy jej dziobie; gdy 

ją rozwiązywano, pozostawała nieruchoma, urzeczona, „poddając się zwycięzcy”, jak mówi 

jezuita [...]”  

W miłości człowiek wystawia się na śmiech otoczenia, ośmiesza swoje ciało „jakąś 

głupkowatą miną” czy raczej serią min i trywialnych zachowań (przypomnijcie sobie 

Kazimierza M. i zestaw jego min do Isabel). Dyskurs miłosny w spektaklu Cinema toczy się 

krokiem marszowym. „Chwilami od drobnego ukąszenia rozpala się w mojej głowie gorączka 

języka, rozpoczyna się przemarsz racji, interpretacji, mów. Odczuwam już tylko tę maszynę, 

napędzającą samą siebie, tę nigdy nie milknącą katarynkę, której korbą obraca, chwiejąc się, 

anonimowy muzyk, i która nigdy nie milknie.” Wszystko to w aurze lęku przed samotnością, 

lęku oczekiwania, lęku przed śmiercią (inni żyją nadal, nikomu nie jestem już potrzebny). 

Wszystko to w cielesności wstydliwej, trywialnej i obscenicznej. W całej pozornej 

niezdarności ciał aktorów, którzy chcą nam ukazać dramat ludzkiej egzystencji. Sami 

wtłaczamy się w formy, którym ciało – sflaczałe, nienawykłe do tresury, leniwe i osuwające 

się ku ziemi – nie jest w stanie sprostać. Do tego dodajmy dramat widza – pozbawionego 

pewności skojarzeń, narażonego na ryzyko pomyłek, w gąszczu obrazów, które każdy widzi 

inaczej. To teatr poetycki, słusznie hołubiony w Toruniu, za umiejętność czynienia poezji z 

lampy i z krzesła, z marszu i kucania. Jest w tym Kantor i Białoszewski, Grochowiak i 

Różewicz. 

 O innych spektaklach Klamry’2009 można by pisać równie dużo, ale brak na to 

miejsca. Z kronikarskiego obowiązku wspomnę o szczypcie humoru absurdalnego w 

spektaklu Teatru KTO Atrament dla leworęcznych (świetna zwłaszcza scena u dentysty) oraz 
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o całym nurcie spektakli odnoszących się do problemów współczesnej Polski: polskości 

zatrutej kołtuństwem i ksenofobią (Homo polonicus Teatru Provisorium i Kompanii Teatr, 

Czarna skrzynka Teatru Prób), społeczeństwa po rewolucji 1989 r. (rozbuchany 

inscenizacyjnie, sugestywny Marat/Sade w reż. Piotra Tomaszuka). Krytyka współczesnej 

Polski niejako z góry skażona jest czarnowidztwem, o czym świadczyły choćby protesty 

widzów po Homo polonicus. „W Polsce nie jest aż tak źle”. „Mamy się czym pochwalić w 

świecie” – mówili widzowie. Ale przecież od chwalenia mamy wiele innych instytucji, a być 

może tylko w sztuce jest dziś miejsce na rachunek sumienia, rozdrapywanie ran i grzechów 

przeszłości. Ten nurt rozrachunkowy zgodny jest ponadto z etosem teatru alternatywnego, 

zaangażowanego społecznie. Przy czym, kiedy ogląda się spektakle takie jak Homo polonicus 

czy Marat/Sade, to widać jak na dłoni bezsensowność podziału na teatr zawodowy i teatr 

alternatywny. I ze względu na temat przedstawień, i ze względu na ich kształt artystyczny 

mogłyby wejść bez większych przeszkód do repertuaru większości scen miejskich w Polsce. 

Czy zatem jest sens podtrzymywania przy życiu fikcji podziału na artystów „zawodowych” i 

„alternatywnych”? Myślę że jest, jeśli uwagę zwrócimy na wszelkiego rodzaju teatry tańca 

(czy szerzej teatry ruchu): zarówno te, które pokazały zaledwie etiudę o starości i umieraniu – 

Kołysanka Teatru A Part z Katowic, jak i perfekcyjnie dopracowaną warsztatowo inscenizację 

– My (Requiem) grupy Maat Projekt z Lublina. Ten ostatni spektakl działał na widownię z 

magnetyczną siłą, mocniej nawet niż wspomniany spektakl Teatru Cinema. Pozostawił w 

uchu widza hałas industrialnej, transowej muzyki, a w oku obraz trójki tancerek-cząsteczek 

materii drgających na płaskim prostokącie czarnej ziemi. W ten apokaliptyczny obraz 

wdzierało się w finale spektaklu jasne ciało półnagiego tancerza, Tomasza Bazana, który 

perfekcyjnie wykonywał taneczne figury ni to tańca, ni to sztuki walki (inspirowanego 

japońskim teatrem butoh). Według mnie (to jedna z wielu możliwych interpretacji) Bazan 

tańczył dramat ludzkiej egzystencji, marzenie o oderwaniu się od ziemi, do której w końcu i 

tak nieuchronnie wracamy. Jego ciało, doskonałe w ruchu, rysujące w powietrzu zmysłowe 

hieroglify o niejasnym znaczeniu, budowało znaczący kontrast z mięsno-niedoskonałymi 

ciałami aktorów Teatru Cinema. A przecież chcieli mówić o tym samym: o zmaganiu 

człowieka z ziemią, z życiem i z własnymi ułomnościami. Jak mówi japoński wierszyk: 

„Takie jest życie 

Upadać siedem razy  

A wstawać osiem”. 
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