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Teatr Porywacze Ciał należy do najbardziej konsekwentnych i jednocześnie 

kontrowersyjnych niezależnych grup teatralnych w Polsce. Został założony w 1992 r. we 

Wrocławiu przez studentów Wydziału Lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej – 

Katarzynę Pawłowską i Macieja Adamczyka. Grupę tworzą zatem zawodowi aktorzy, którzy 

wybrali pracę w teatrze nieinstytucjonalnym. Nazwa teatru pochodzi od nakręconego w 1956 

r. filmu Dona Siegela Inwazja porywaczy ciał, w którym ludzi zastępowały podrzucone przez 

kosmitów bezduszne sobowtóry. Pierwsze spektakle Porywaczy Ciał: Psy (1993), I love you 

(1993) oraz Świnie (1995) powstały we Wrocławiu, dopiero w 1996 r. zespół przeniósł się do 

Poznania. 

Porywacze Ciał zrealizowali dwadzieścia dwa autorskie przedsięwzięcia – w tym 

siedemnaście przedstawień, dwa widowiska plenerowe (Sztuczne oddychanie, Rekord), dwie 

parady uliczne (Parada śmiesznych twarzy, Cykliści) oraz jeden koncert multimedialny pt. The 

Best of Piosenki Najlepsze. Nie licząc epizodycznych ról (np. anioła w I love you, Pomidora w 

Świniach) prawie wszystkie spektakle to aktorskie duety Pawłowskiej i Adamczyka lub 

monodramy. W szerszym składzie grupa zagrała dopiero w 2005 r. w spektaklu Tajemnica, do 

którego zaproszono Agnieszkę Kołodyńską i Artura Grabowskiego. Z kolei w 2006 r. powstały 

dwa spektakle: Ra Re – duet Pawłowskiej i Kołodyńskiej oraz monodram Very Adamczyka. 

Rok później Pawłowska zagrała monodram OUN. Przez trzy kolejne lata nie pojawiali się 

razem na scenie. W 2008 r. do spektaklu Correctomunto Adamczyk zaprosił Agnieszkę 

Kołodyńską oraz Wojtka Czarnego. Dopiero w 2009 r. założycielski duet powrócił na scenę 

w spektaklu More Heart Core!. Po kilku sezonach przerwy artyści znów zagrali razem na scenie 

w duecie, który na początku ich działalności zachwycił publiczność i krytykę. Ostatni spektakl 

Zapis automatyczny (premiera: 2 marca 2012 r.) to jednak kolejny monodram Adamczyka, 

reżyserowany przez Pawłowską. 

Charakterystyczna dla Porywaczy Ciał jako teatru nieinstytucjonalnego jest 

samowystarczalność artystów, którzy tworzą swój teatr kompletnie tzn.: są reżyserami, 

aktorami, tworzą scenografię, piszą autorskie scenariusze. Porywacze chętnie wplatają w 

strukturę spektaklu cytaty literackie, filmowe, muzyczne, filozoficzne. Ich spektakle 



charakteryzują się dużą aluzyjnością. Niektóre z nich są inspirowane konkretnymi dziełami, np. 

pierwszy spektakl Psy był swobodną adaptacją fragmentów Cholery Josepha Delteila oraz 

Alicji w Krainie Czarów Lewisa Carrolla, Tajemnica powstała na podstawie utworów Witolda 

Gombrowicza, z kolei w More Heart Core! Porywacze Ciał odwołali się do Marshalla 

Rosenberga – autora poradnika Porozumiewanie bez przemocy – oraz Trzynastu przekonań 

uzależnionego umysłu Geralda Jampolskiego.  

Spektakle poznańskiej grupy łączy określona wizja współczesności. Artyści, śmiejąc się 

i szydząc z rzeczywistości, stereotypów i kompleksów, demaskują je. Świat Porywaczy pełen 

humoru, absurdu i zwrotów akcji wcale nie jest dawką przyjemnej rozrywki – to na wskroś 

ironiczny obraz świata chylącego się ku upadkowi, zmierzającego, jak w filmie Siegela, do 

zastąpienia człowieka jego bezduszną kopią pozbawioną emocji. Tomasz Plata pisał o 

Porywaczach Ciał, że jest to jeden z pierwszych teatrów, który zaczął reagować na zmiany, 

jakie zaszły w polskim społeczeństwie po przełomie 1989 r.: 

 

Bohater ukazany przez Porywaczy to „człowiek nowych czasów” – większość czasu spędza na zarabianiu 

pieniędzy, pochłanianiu najniższych form kultury pop lub zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych […] Ich 

celem nie jest ocena świata, lecz wydobycie jego paradoksów1. 

 

Teatr Porywcze Ciał od początku zajmował się mitami popkultury i płynnej ponowoczesności. 

Kreowany przez nich świat z jednej strony jest absurdalny i groteskowy, ale z drugiej to 

wnikliwa diagnoza kondycji współczesnego człowieka, którym sterują konwencje i mody. 

Bohater Porywaczy Ciał nie jest zdolny do kochania, wierności, współczucia. To człowiek bez 

korzeni, historii i rodziny. Więzi łączące go z innymi są niezwykle kruche, a niestabilność 

emocjonalna uniemożliwia mu dokonywanie samodzielnego wyboru różnych rozwiązań, 

towarów i partnerów. 

Grupa konsekwentnie rozwija przyjętą na początku estetykę teatru, dla której 

charakterystyczny jest brak rozbudowanej scenografii, zastępowanej licznymi rekwizytami. 

Codzienne przedmioty przeniesione w obręb spektaklu z jednej strony są znakami współczesnej 

popkultury, z drugiej strony prowokują aktorów do działania, są pretekstem do odegrania na 

scenie performansu, np. ręka z gipsu, folia, na której Pawłowska maluje kobietę (More Heart 

Core!), miski z makaronem, po którym jeżdżą artyści (Correctomundo), mąka, którą obsypuje 

się bohater monodramu Very. Rekwizyty są zużywane jeden po drugim, wykorzystywane, 

niszczone i rozrzucane. W ten sposób zapełniają scenę, która zaczyna przypominać śmietnisko, 
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gdzie  rekwizyty-gadżety zasypują człowieka, zasłaniając mu cały świat i uniemożliwiając 

orientację. W spektaklu More Heart Core! aktorzy zakładają na siebie plastikowe worki na 

śmieci, maski do spawania i rysują na tych workach białe serduszka. Nie przebierają się, 

by lepiej wcielić w rolę, ale raczej, aby podkreślić sztuczność i chwilowość tej przemiany w 

akcie ostentacyjnego obnażenia teatralności.  

 Spektakle Porywaczy charakteryzuje zmienność estetyczna: od groteski przez ironię, 

parodię aż do wybuchu prawdziwej tragedii. Niezwykle płynnie przechodzą pomiędzy 

absurdem a realizmem, miedzy śmiechem a goryczą, złością i serdecznością. Jarosław 

Tomaszewski uznał to za cechę najważniejszą: „Cali Porywacze – torpedują widzów 

dowcipami, by po chwili nimi wstrząsnąć” 2. Porywacze Ciał żonglują również konwencjami i 

gatunkami, swobodnie łączą rozmaite formy np. wodewil, kabaret, happening i  performans. 

Spektakle układają się w ciąg luźno powiązanych scenek, jak zauważyła Marta Kaźmierska, 

przybierają formę łańcucha skeczów rodem z Latającego Cyrku Monty Pythona czy urywków 

serialu Happy Tree Friends. Spektaklami nie rządzą prawa logiki. Tę swoistą 

nieprzewidywalność należy uznać za największą zaletę teatru. Wspomina o tym Joanna Targoń:  

 

Porywacze dokonali czegoś w rodzaju teatralnego cudu – sprawili, że uwierzyliśmy 

w nieprzewidywalność sytuacji na scenie.3  

 

Nieprzewidywalność ustanawia specyficzną relację między aktorami i widzami. Artyści 

rezygnują z tradycyjnego podziału na widownię i scenę, np. w spektaklach OUN i More Heart 

Core! scena znajduje się w kręgu widzów. Nawet gdy tradycyjny podział istnieje, jak w 

monodramie Very czy spektaklu Correctomundo, aktorzy burzą tradycyjną sytuację teatralną, 

bezpośrednio zwracając się do widzów. Widz nie czuje się bezpiecznie, odczuwa napięcie, 

pewność, że coś się zaraz wydarzy. W ten sposób, jak pisał Piotr Gruszczyński, Porywacze Ciał 

„bezwzględnie naruszają bezpieczeństwo widzów, budując na małą skalę teatr przemawiający 

do widza przez skórę”4.  

 Równie nieprzewidywalna jest gra Porywaczy. Aktorstwo Pawłowskiej i Adamczyka 

ukształtowały studia na Wydziale Lalkarskim PWST, które jednocześnie wzbudziły sprzeciw 

wobec wyuczonych schematów gry aktorskiej. Porywacze zdecydowali się na poszukiwanie 

alternatywy dla gry aktorskiej opierającej się na konwencjonalnej umiejętności wcielania się w 

                                                 
2 J. Tomaszewski, Teatr Porywacze Ciał. Spektakl „More Hart Core!” – recenzje, w: 

http://www.porywaczecial.art.pl/, dostęp: 12.10.2011. 
3 J. Targoń, Zrób to sam, „Didaskalia” 1996, nr 15, s. 79. 
4 P. Gruszczyński, Teatr Porywacze Ciał, w: http://www.porywaczecial.art.pl/, dostęp: 14.11.2011. 



rolę. Na początku ich drogi aktorskiej było to poszukiwanie ekstremów (I love you)5. Aktorzy 

łączyli naturalizm z brutalnością i hiperbolizacją przeżyć, które niczym w 

ekshibicjonistycznym szale były obnażane przed widzem. Wydaje się, że nie będzie przesadą 

stwierdzenie, iż zawsze był im bliski żywioł sztuki performansu. 

 Od pierwszego spektaklu aż po najnowsze realizacje aktorstwo Porywaczy Ciał opiera 

się na przerysowaniu emocji, gwałtownym przechodzeniu od łagodności, przez gniew, aż po 

ekstatyczny szał. Gra Porywaczy Ciał jest intensywna i cielesna. Jak pisała Magdalena 

Gołaczyńska, „są groteskowi, niekiedy odrażający, czasami tragicznie bezradni”6. Adamczyk 

czyni to wyraźniej, często grając półnago, eksponując możliwości i ułomności swego ciała. 

Przez cielesność w niezwykle sugestywny sposób wyraża emocje, zwraca uwagę znamionująca 

jego talent aktorski vis comica. Jego gesty i grymasy twarzy są przerysowane, wychodzą daleko 

poza granice aktorskiej poprawności. Gesty, mimika i ruch sceniczny Pawłowskiej są 

spokojniejsze, bardziej zrównoważone. Moim zdaniem, siła tego aktorstwa kryje się w tym, że 

nie jest ono technicznym, zimnym naśladowaniem, przekracza tradycyjne pojęcie piękna 

kreacji scenicznej, dykcji i warsztatu aktorskiego, ryzykownie epatuje brakiem umiaru, czyniąc 

z wykonawcy bardziej performera niż aktora tradycyjnego teatru iluzji. Performera, który z 

pełną dezynwolturą żongluje elementami groteski, ironii i pastiszu. Z premedytacją 

karykaturują codzienne zachowania, przerysowują, aby wykpić i uwolnić się od „gęby”. 

Posługują się przy tym mową potoczną. Używają równoważników zdań, slangu, polsko-

angielskiej nowomowy znanej z reklam, filmów, komiksów, świata popkultury, cytują 

fragmenty prac naukowych, poradników psychologicznych czy instrukcji obsługi; nie stronią 

od wulgaryzmów. Sprawnie żonglują schematami ludzkich zachowań, jednocześnie z nich 

drwiąc i pokazując, że nie da się ich uniknąć. 

Nierzadko widz ma problem z rozpoznaniem, czy aktor mówi w imieniu postaci, czy w 

swoim własnym. Gra czy jest sobą? Porywacze Ciał osiągają ten efekt dzięki temu, że sceniczne 

postacie kształtują na swoje podobieństwo, mówią w pierwszej osobie i, jak zauważa Ewa 

Obrębowska-Piasecka, „są w tym mówieniu szalenie autentyczni”7. Wykorzystują swój 

osobisty temperament w budowaniu postaci scenicznej: Adamczyk jest nadpobudliwy, 

ruchliwy, niespokojny, pełen energii, a Pawłowska przenosi na swoje postaci naturalną 

skłonność do ironizowania, ale również serdeczność. Przez takie środki aktorskie Porywacze 

                                                 
5 Porywacze Ciał, w: http://www.porywaczecial.art.pl/, dostęp: 12.10.2011. 
6 M. Gołaczyńska, Adam i Ewa epoki postindustrialnej. O spektaklach Teatru Porywacze Ciał z Poznania, w: 

Gender. Dramat. Teatr, red. A. Kuligowska-Korzeniewska, M. Kowalska, Kraków 2001, s. 153. 
7 E. Obrębowska-Piasecka, Znowu porywają, „Głos Wielkopolski” 27–28.06.2009. 



Ciał prezentują nie konkretnych ludzi, ale pewne typy ludzkie i uniwersalne zachowania. Z tego 

typu everymanem zanurzonym w popkulturze może się utożsamić współczesny widz, śmiejąc 

się w teatrze tak naprawdę z siebie samego. 

 Gołaczyńska słusznie zauważyła, że sceniczny sposób obrazowania w Teatrze 

Porywacze Ciał jest „bliższy ujęciom filmowo-wideoklipowym niż teatralnym”8. Aktorzy 

płynnie przechodzą z jednej emocji w drugą, raz tworzą nastrój spokoju i stabilizacji, by za 

chwilę przejść do wybuchu szaleństwa. Sceny zmieniają się bez wyraźnego powiązania 

przyczynowo-skutkowego. Porywacze nie dbają o budowanie iluzji ciągłości czasu. Obnażają 

teatralność wydzielonej przez siebie przestrzeni. Posługują się kiczem, konstruując w ten 

sposób świat w krzywym zwierciadle. Tak jak teledysk sceny w ich spektaklach charakteryzuje 

duża intensywność ruchu, zmienność sytuacji. Przypomina to wideoklipowy montaż, 

wyróżniający się żywiołowością ruchu w kadrze, szybko zmieniającymi się, krótkimi ujęciami.  

Spośród siedemnastu spektakli Teatr Porywacze Ciał zagrał na 

Akademickich/Alternatywnych Spotkaniach Teatralnych „Klamra” aż dziesięć, najwięcej 

spośród wszystkich dotychczasowych uczestników. Po raz pierwszy pojawił się na piątej 

Klamrze w 1997 r. ze spektaklem Świnie. Teatr cieszył się już uznaniem krytyki i publiczności. 

Od tego czasu Porywacze Ciał pojawiali się na festiwalu regularnie, zyskując wierną widownię, 

czego dowodem było przyznanie nagrody publiczności w 2009 r. za spektakl Correctomundo. 

Poznańscy artyści zagrali na Klamrze spektakle przełomowe, np. Vol. 7 jako autoironiczny 

komentarz i podsumowanie dotychczasowych dokonań, Tajemnicę – spektakl inspirowany 

tekstami Gombrowicza, monodramy Very oraz OUN, a także More Heart Core!, czyli powrót 

duetu Pawłowska–Adamczyk i wyraźny zwrot w kierunku sztuki performansu. Widzowie mieli 

zatem okazję śledzić na bieżąco ewolucję estetyki tego teatru.  

Pierwsze cztery spektakle na Klamrze odbywały się w przestrzeni tradycyjnie 

podzielonej na scenę i widownię. Porywacze prowokowali jednak widzów do reakcji. Chcieli 

wzbudzać kontrowersje, np. w spektaklu Świnie, przedstawiając życie dwóch świń, ukazali 

małostkowość, absurd, brzydotę ludzkich działań. Nie szczędzili widzom agresywnych,  

boleśnie ironicznych, wręcz odrażających scen, które ukazane w wodewilowej formie 

śmieszyły i zarazem prowokowały oburzenie. Przełomem miał być monodram Very (Klamra 

2008), w którym Adamczyk chciał zachęcić publiczność do aktywnego udziału w spektaklu. 

Nie udało mu się tego osiągnąć, publiczność pozostała za weneckim lustrem, niewidzialną, a 

jednak skutecznie separującą aktora od widzów, szybą. Bliżej sukcesu była Pawłowska w roku 
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następnym, kiedy posadziła publiczność na podłodze i włączała ją do uprzednio 

przygotowanych sytuacji. Improwizacji było tu znacznie więcej, ale wciąż tylko nieliczni 

uczestniczyli bezpośrednio w działaniach aktorki, inni bezpiecznie przyglądali się z dystansu. 

Dopiero w More Heart Core! Porywaczom udało się zaangażować wszystkich widzów, czyniąc 

z nich uczestników specyficznego seansu terapeutycznego. Spektakl ten zamienił się w 

happening, podczas którego widzowie recytowali rozdane przez aktorów maksymy, lepili 

żyrafy z plasteliny i niszczyli styropianowe szakale.  

 Podstawowym środkiem budzenia emocji widzów jest dla Porywaczy Ciał agresja, która 

przejawia się w postaci wyrazistej, nachalnej wręcz estetyki: kolorowych gadżetów, brzydkich 

i tandetnych przedmiotów, które wypełniają scenę i przytłaczają widza. Niejednokrotnie chodzi 

o okrucieństwo scenicznej prawdy – przeszywającej ironii, wstrząsu, jakiego doznaje widz 

skonfrontowany z rzeczywistością wynaturzoną, stechnicyzowaną, pozbawioną wartości. 

Szymon Kazimierczak uznaje okrucieństwo za jedną z podstawowych dla Porywaczy Ciał9. W 

spektaklu Świnie widz jest dręczony obrazami, zapachami, odgłosami ze świńskiego świata. 

Kolejne sceny pełne wodewilowo-kabaretowych chwytów stają się coraz bardziej agresywne, 

ale jednocześnie zawierają w sobie gorzką i bolesną prawdę. Przeraża dosłowność, zwierzęcość 

zachowań, np. scena kopulacji, wydalania, zaspokajania głodu, zakładane w tragicznych 

momentach świńskie ryje. Olga Katafiasz pisze, że w tym spektaklu wszystko jest „przeraźliwie 

brzydkie, jakby wyciągnięte ze śmietnika, prawie cuchnące”10. Rzeczywistość sceniczna 

zaczyna przypominać chlew – świński świat łudząco podobny do ludzkiego. Ostatecznym, 

jednocześnie przerażającym i zabawnym obrazem staje się brutalna śmierć. Świnia-mężczyzna 

skazuje swoją partnerkę na rzeź, która odbywa się w rytm muzyki z Gwiezdnych wojen. W 

More Heart Core! już od samego początku muzyka w formie nieznośnego hałasu drażni widza. 

Niemal fizycznie, przez drżenie całego ciała, ból w uszach. Porywacze osaczają widza hałasem, 

zmuszając go do reakcji. Jedni widzowie wychodzą, inni zatykają uszy, jeszcze inni myślą, że 

to wada głośników. Dźwięk dociera do widza ze wszystkich stron, dzięki czemu zaciera się 

granica między sceną a widownią, widz czuje się osaczony przez spektakl.  

Porywacze Ciał prowokują widzów nie tylko intensywnością scen i środków przekazu, 

ale także wizją scenicznego świata, który niczym w krzywym zwierciadle odkrywa przed 

widzem nową, globalną rzeczywistość pełną wyzwań, wyborów, pułapek. Jest to świat łudząco 

podobny do Baumanowskiej ponowoczesności, która stanowi źródło cierpienia współczesnego 

człowieka. Porywacze nie nawiązują do Zygmunta Baumana bezpośrednio, ale podobnie jak 
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wybitny socjolog pokazują sposób, w jaki gwałtowne i radykalne zmiany przekształciły 

obowiązujący dotychczas porządek oraz model społeczeństwa. Porywacze Ciał stworzyli typ 

bohatera, który jawi się jako produkt „społeczeństwa w stanie oblężenia”. Pokazują przede 

wszystkim człowieka uwikłanego w popkulturę, postmodernistyczny kryzys uniwersaliów i 

etyki, a także obnażają zagubienie jednostki, jej dualizm: współistnienie agresji i łagodności, 

brawury i chęci równowagi oraz stabilizacji, z jednej strony poszukiwanie miłości, bliskości z 

drugim człowiekiem, a z drugiej niemożność porozumienia się, napięcia na linii uczucie – 

konflikt, agresja – miłość, cielesność – dusza.  

W Technologii sukcesu Porywacze Ciał zbliżają się do Baumanowskiej tezy: „Ludzie 

ponowocześni stracili dozę swego bezpieczeństwa w zamian za przyrost szansy czy nadziei 

szczęśliwości”11. Bohaterowie spektaklu to współcześni karierowicze – bogaci, pewnie siebie 

hedoniści. Odnoszą sukces, doradzają innym, jak żyć. Te wszystkie dobra, zamiast dać im 

poczucie bezpieczeństwa, odbierają wolność. On i Ona stają się więźniami utartych schematów, 

snobistycznych rytuałów i przywiązania do bycia na szczycie. Porywacze, tak jak Bauman, 

pokazują, że nie nadążamy za rzeczywistością, która nas zaskakuje i nieustannie zmieniając się, 

nie daje możliwości zakorzenienia w wartościach, relacjach rodzinnych czy społecznych. Świat 

kreowany przez Porywaczy jest pusty – pozbawiony jakichkolwiek szczerych relacji 

międzyludzkich. Jest ograniczony jednym celem – sukcesem, którego miarą jest zawodowy 

awans, stan konta, nieskazitelny wizerunek. Ponowoczesne zgryzoty „wypływają z pogoni za 

przyjemnością na tyle nieskrępowanej, że nie da się jej pogodzić z minimum bezpieczeństwa, 

jakiej wolna jednostka jest skłonna pożądać”12. 

  Baumanowskie echo przewija się przez wszystkie niemal spektakle Porywaczy Ciał. 

Również w Vol. 7 twórcy demaskują mity współczesnego świata. Tu skupiają się na sferze 

sztuki i artystów. Wykazują się sporym dystansem do samych siebie, autoironią. Widz śledzi 

powstawanie spektaklu, który ma być dziełem skończonym, genialnym. Pawłowska i 

Adamczyk wplatają w spektakl cytaty ze swoich wcześniejszych spektakli, by pokazać ich 

niedoskonałość. Spektakl staje się wypowiedzią o kryzysie sztuki i wartości, które sztuka sobą 

reprezentowała: prawdy, piękna, wzniosłości. W spektaklach Test oraz More Heart Core! 

Porywacze kpią z „gotowych” rozwiązań, jakie daje psychologia i różne formy treningu 

osobowości na rozładowanie emocji, walkę ze zwierzęcą stroną natury ludzkiej – fizjologią i 

popędami. W Teście scenariusz został oparty na pytaniach z typowych testów 

psychologicznych. W „testowym” świecie nie ma pośrednich odpowiedzi: należy się 

                                                 
11 Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000, s. 9. 
12 Tamże, s. 9. 



jednoznacznie określić, odpowiedzieć „tak” lub „nie”. Człowiek staje się marionetką – 

niewolnikiem języka: własnych stwierdzeń i wyobrażeń, wzorów myślenia i postępowania. 

Porywacze obnażają mechanizmy, które pozbawiają człowieka jego indywidualności. 

Człowiek już od dzieciństwa jest poddawany treningowi płci, treningowi społecznemu, jest 

dopasowywany do odpowiedniego profilu. Z całą swoją niedoskonałością usiłuje się wcisnąć 

w ciasny gorset wyobrażonych „ideałów”. Z kolei w More Heart Core! Porywacze Ciał szukali 

rozwiązania ludzkich problemów przez terapię, dostrzeżenie potrzeb i wyzbycie się 

negatywnych emocji. Zaskakujące jest to, że wciągając widzów w ironiczną, groteskową 

terapię, artyści sprawili, iż dla wielu widzów stawała się ona faktycznie relaksująca i 

rozładowująca. Monika Żmijewska o spektaklach Porywaczy Ciał napisała, że jest to 

„nieustanna żonglerka emocjami i poruszanie w widzach drażliwych strun”13. 

Działania Porywaczy Ciał to z jednej strony zabawa konwencją, z drugiej poważna 

diagnoza współczesnego człowieka i braku porozumienia z innymi. Za przykład takiej zabawy 

można podać spektakl Correctomundo, który obok farsowych, kabaretowych i komicznych 

scen, takich jak jazda na rozrzuconym na scenie makaronie czy wyznanie miłości z pluszowym 

sercem w dłoni, niesie gorzkie przesłanie. Twórcy ukazują jednostkę w obliczu tragikomedii 

ludzkiej obcości i naiwności. Drwią ze schematycznych zachowań i wyuczonych prawd 

powtarzanych bezmyślnie i bezkrytycznie. Towarzyszy im przy tym nastrój prowokacji i 

przekraczania tabu. Jak słusznie określił to Grzegorz Luft: działania Porywaczy to „przewrót w 

rozprawie nad destrukcją współczesnego człowieka”14. 

 W spektaklach Porywaczy Ciał często pojawia się satyra na stosunki damsko-męskie. 

Zwykle mamy do czynienia z męsko-damskim duetem, odgrywającym stereotypowe role 

płciowe. Na pierwszy plan wysuwa się tematyka seksualności, zazdrości, walki płci. 

Obserwacje relacji damsko-męskich zawierają elementy charakterystyczne dla optyki gender 

studies. Opresywność patriarchalnego społeczeństwa wobec kobiet pojawia się w 

przedstawieniu I love you oraz w Świniach, gdzie zazdrosny mężczyzna skazuje swoją 

partnerkę na rzeź. Z kolei w More Heart Core! próbą rozliczenia z patriarchalnym 

paradygmatem jest scena zniszczenia męskiej kukły, nawiązująca do amerykańskiej pinaty, w 

której pomyślność można osiągnąć dzięki strąceniu kuli wypełnionej słodyczami. W 

spektaklu Porywaczy Ciał zamiast kuli mamy przymocowane do kukły męskie genitalia 

wypełnione cukierkami. W trakcie spektaklu aktorzy spektakularnie tłuką kukłę aż do 

                                                 
13 M. Żmijewska, Terapia na Węglowej, „Gazeta Wyborcza – Białystok”, 26.05.2010. 
14 G. Luft, „More Heart Core!”, w: http://ezoterycznypoznan.pl/news/594/33/More-Heart-Core/, dostęp: 

9.11.2011. 



momentu, kiedy cukierki kolorowym deszczem spłyną na scenę i pierwsze rzędy widzów. 

Rozprawa z męską dominacją (a może także z patriarchalnym demonem kapitalizmu?) odbywa 

się w happeningowo-groteskowy sposób. 

 W wielu spektaklach Porywacze Ciał charakteryzują kobietę i mężczyznę przez 

stereotypowe czynności przypisane danej płci. W Teście Pawłowska wciela się w różne typy 

kobiet: od dyskotekowej panienki, po kobietę w ciąży uprawiającą jogging, w OUN otoczona 

gadżetami i lalkami jest infantylną, małą dziewczynką, która nie chce dorosnąć. W More Heart 

Core! kobieta „ma ręce do ziemi” od dźwigania siatek z zakupami, zaś mężczyzna jest 

„włochaty i barczysty”. Poznańscy artyści, wyśmiewając stereotypy, demaskują dyktat kultury, 

która stawia kobiety w gorszej pozycji od mężczyzn. Porywacze Ciał nie podejmują jednak 

najważniejszych wyzwań gender studies: nie akcentują tego, że tożsamość płci nie jest 

niezmienna, że podlega nieustannemu różnicowaniu tzw. proliferacji, nie wspominają o stanach 

nienormatywnych płciowo, zjawiskach transseksualizmu czy androgynii. Aktorzy przede 

wszystkim prezentują karykaturę współczesnych relacji między kobietą a mężczyzną. Nie 

oceniają, nie opowiadają się po żadnej ze stron, raczej rejestrują w karykaturalny sposób 

kulturowe fakty. 

Spektakle Porywaczy Ciał trudno zaklasyfikować gatunkowo. Czy są to „normalne” 

widowiska teatralne czy performanse? Jeśli uznać, że performans to „sytuacja artystyczna, 

której przedmiotem i podmiotem jest ciało performera w określonym kontekście czasu, 

przestrzeni i własnych ograniczeń”15 albo „czynności świadomie wykonywane przed widzami 

w określonym czasie i wedle pewnego scenariusza”16, to bez wątpienia Pawłowska i Adamczyk 

stają się w swoich spektaklach performerami. Wtedy, kiedy używają własnego ciała, wychodzą 

poza tradycyjne odgrywanie roli, poza zwykłe naśladowanie, na rzecz żywej, cielesno-

duchowej interakcji z widzem, tu i teraz. Myślę, że dopiero More Heart Core! jest czystym 

performansem w sytuacji zbiorowego seansu terapeutycznego i jednocześnie destrukcyjnego 

happeningu. Motywem przewodnim pierwszej części spektaklu jest szakal – zła strona 

osobowości każdego człowieka. Emocją, która towarzyszy aktorom, jest złość, frustracja: 

„Jesteśmy wściekli! Permanentnie. Życie jest pieprzone, rachunki są pieprzone, praca jest 

pieprzona, reklamy, telewizja, gazety, komunikacja”. Tak rozpoczyna się spektakl, pozbawiony 

chronologii i łańcucha przyczynowo-skutkowego. Momentem kulminacyjnym będzie scena, w 

której Adamczyk krzyczy: „Musimy zniszczyć wszystko, co mamy!”. Aktor oblewa się 

„benzyną”, krzyczy, wpada w szał, na twarz zakłada pończochę, odcina sobie gipsową rękę – 

                                                 
15 Ł. Guzek, Przez performance do sztuki, „Didaskalia” 2005, nr 69, s. 20. 
16 M. Carlson, Teatr i performance: zmienne paradygmaty, zmienna praktyka, „Dialog” 2007, nr 7/8, s. 61. 



dokonuje autodestrukcji. Po tej kulminacji złych emocji i próbie ich ekshibicjonistycznego 

obnażenia następuje nagły zwrot. Kolejna cześć spektaklu przypomina seans terapeutyczny. 

Motywem przewodnim staje się żyrafa – zwierzę o największym sercu, łagodne, życzliwe. 

Porywacze traktują widzów jak uczestników terapii, rozładowuje się negatywne emocje, 

przywraca pozytywne wspomnienia, „leczy” przez odprężające zajęcia (śpiewanie piosenek z 

dzieciństwa, lepienie z plasteliny). Następuje powierzchowne zjednoczenie, przypominające 

terapię grupową u psychoterapeuty.  

Krytyka chętnie dzieliła spektakl na dwie części17, ale moim zdaniem jest to błąd. Po 

seansie terapeutycznym następuje trzecia część. Mimo że motywem przewodnim pozostaje 

żyrafa, to aktorzy ponownie burzą pozorny spokój. Zauważa to w swojej recenzji Ewa 

Obrębowska-Piasecka:  

 

W finale aktorzy nie mówią już w żadnym języku. Bełkoczą bez sensu. Tkwimy z nimi nad „ścierwami” 

dwóch wielkich żyraf, które jeszcze przed chwilą wspólnie tworzyliśmy niczym przedszkolaki na 

zajęciach plastycznych, żeby „poczuć prawdziwe szczęście”. One jednak skoczyły sobie do gardeł. A 

nasz szakal połamał zęby na cukierkach, których dosypaliśmy do jego karmy, żegnając się z nim 

uprzednio jakże asertywnie: „kocham cię, ale muszę już iść, kocham cię, ale nie mogę tego wytrzymać, 

kocham cię, ale to nie dla mnie”18. 

 

Porywacze Ciał nie skrywają się pod maskami postaci, ale jak słusznie zauważyła Monika 

Wiktorska, są na scenie bezpośredni, nie odgrywają ról:  

 

Kto mówi do opuszczających salę: „Szkoda, że już wychodzicie, ale dziękujemy, że byliście z nami”? 

Aktor grupy teatralnej czy postać, którą gra? I czy w końcu jest to fragment spektaklu, czy wrodzona 

uprzejmość Macieja Adamczyka? A może także tutaj odzywa się w nim jego wewnętrzna „żyrafa”?19 

 

Adamczyk nie jest na scenie aktorem, który gra określoną postać, jest performerem, który 

występuje we własnym imieniu. Staje się częścią własnego dzieła, co jest wyróżnikiem sztuki 

performansu. Bezpośredniość performansu, jak pisze Łukasz Guzek, ma „związek z 

tożsamościowym charakterem formy sztuki performansu, która jest oparta na tożsamości 

                                                 
17 Zob. W. Kowalski, Teatralna otchłań Malty, „Art Papier” 15.09.2009, nr 18 (138); E. Obrębowska-Piasecka, 

Znowu porywają, „Głos Wielkopolski” 27–28.06.2009; M. Kaźmierska, Serce piekła, „Gazeta Wyborcza – 

Poznań” 26.06.2009. 
18 E. Obrębowska-Piasecka, dz. cyt. 
19 M. Wiktorska, Ten teatr porywa!, „Teatralia – Łódź” 2.01.2010, w:  

http://www.teatralia.com.pl/artykuly/2010/styczen_2010/020110_ttpo.php, dostęp: 17.10.2011. 



osoby i dzieła”20. Zatem, zgodnie ze stwierdzeniem Żmijewskiej, „ostrym performansem 

należałoby nazwać propozycję Teatru Porywacze Ciał – More Heart Core!”21. 

Zapis automatyczny, ostatni spektakl Porywaczy Ciał, to kolejny monodram 

Adamczyka. Zaczerpnięta od surrealistów idea zapisu automatycznego polega na 

niekontrolowanym zapisie ciągu myśli i skojarzeń. W spektaklu przybiera ona formę luźno 

powiązanych scen. Widz ma wrażenie, że Adamczyk wyrzuca z siebie chaotyczny potok słów. 

W tle znajdują się jego zdjęcia przerobione na portrety stylizowane na dzieła Andy’ego 

Warhola. Monolog stanowi swoiste konstruowanie siebie, stwarzanie własnego wizerunku i 

historii w danym momencie, na podstawie skojarzeń, fobii, wyobrażeń o sobie, o artyście i 

społeczeństwie. Z tego obrazu wyłania się postać neurotyka, współczesnego człowieka 

zagubionego w chaosie własnych myśli i panujących trendów. Adamczyk wciąż improwizuje, 

spektakl nie ma ścisłych ram, jest tworzony na żywo. Na Klamrze 2012 zamiast przewidzianej 

półtorej godziny spektakl trwał dwie godziny. Zapis automatyczny to kolejne przedstawienie, 

w którym Porywacze dowodzą, że są wnikliwymi obserwatorami rzeczywistości, którzy z 

charakterystyczną dla siebie ironią demaskują jej absurdy, mity i schematy. Katafiasz tak 

określiła te działania: 

 
W spektaklach Porywaczy Ciał tętni rozpaczliwa żądza poznania sensu i celu ludzkiego życia. Są przy 

tym bezlitośni i ironiczni. Rozśmieszają i bawią po to, by nagle przerazić lub wzruszyć22. 

 

Porywacze szokują nie tylko estetyką, ale przede wszystkim amplitudą uczuć i emocji, 

ukazywaną w niezwykle agresywny, bezpośredni sposób, Sylwia Grygorowicz nazwała to 

„operacją na otwartym sercu”23. Widz doświadcza pewnego rodzaju wstrząsu: 

 

Porwali nasze ciała i dusze. Porwali na strzępy, wyciągnęli na wierzch wszystkie nasze wnętrzności, 

zdeptali je, zmieszali z błotem po to, aby na końcu poddać nas wszystkich zbiorowej psychoterapii. 

Abyśmy mogli przekonać się, co tak naprawdę kryje się w naszym wnętrzu24. 

 

Porywacze Ciał są zatem mistrzami, jak to określiła Obrębowska-Piasecka, „czytania 

zbiorowych emocji postindustrialnych społeczności oraz żonglowania trendami, grepsami i 

                                                 
20 Ł. Guzek, dz. cyt., s. 22. 
21 M. Żmijewska, Terapia na Węglowej, „Gazeta Wyborcza – Białystok”, 26.05.2010. 
22 O. Katafiasz, dz. cyt., s. 46.  
23 S. Grygorowicz, Operacja na otwartym sercu, „Teatralia – Białystok” 4.06.2010, w: 

http://www.teatralia.com.pl/artykuly/2010/czerwiec_2010/040610_onos.php, dostęp: 6.10.2011. 
24 M. Wiktorska, Ten teatr porywa!, „Teatralia – Łódź” 2.01.2010, w: 

http://www.teatralia.com.pl/artykuly/2010/styczen_2010/020110_ttpo.php, dostęp: 14.10.2011.  



modami”25. Stanowią alternatywną siłę komiczną, alternatywną wobec łatwej rozrywki i 

skomercjalizowanego śmiechu. Alternatywna siła komiczna to szyderstwo, przeszywająca 

ironia, niewybredny humor, który przenika rzeczywistość i w tym tragikomicznym tonie ją 

obnaża.  

 

                                                 
25 E. Obrębowska-Piasecka, Znowu porywają, „Głos Wielkopolski” 27–28.06.2009, w: 

http://teatrdlawas.pl/teatr/tdw/index.php?option=com_content&task=view&id=10580&Itemid=29 (dostęp 

14.10.2011) 


