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Tadeusz Kantor: w poszukiwaniu Tintagilesa

W 1987 roku, przygotowując cricotage1 Maszyna miłości i śmierci, Tadeusz 
Kantor powrócił do swojej pierwszej realizacji teatralnej. Była nią Śmierć Tintagilesa 
Maurice’ a Maeterlincka, przygotowana wraz z przyjaciółmi z krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych i pokazana tylko raz w salce „Bratniaka”2 w 1938 roku. Mimo że 
w swojej młodzieńczej inscenizacji Kantor korzystał z prostych form geometrycz-
nych kojarzących się z Bauhausem – jedną z jego ówczesnych fascynacji – atmosfera 
spektaklu była bliska symbolizmowi. On sam reżyserował, projektował dekorację 
oraz marionetki. Wyjątkową atmosferę przedstawienia potęgowały „słowa powta-
rzane w specjalnej tonacji i brzmieniu: k-się-życ, księ-życ… To […] wykonywał 
i cierpliwie powtarzał Tadeusz Brzozowski według żądań Kantora, dla którego to 
słowo powinno po prostu dźwięczeć. Inne postaci sztuki też miały swój sposób 
wypowiedzi i intonacji”3. Z kolorów wykorzystano głównie czerń i szarość; jedynie 
złote obręcze na kostiumach miały wyrażać bogactwo lub godność. Marionetki 
czarownic wykonano ze złomu, a jednym z elementów dekoracji był przesuwany 
księżyc ze staniolu4.

Kantor wrócił do symbolistycznego dramatu Maeterlincka po upływie nie-
mal półwiecza. Gest ten świadczył o tym, jak wielką wagę przywiązywał do tego 

1 Cricotage to tytuł pierwszego happeningu Kantora, zrealizowanego w 1965 roku. Z czasem nazwa ta 
stała się określeniem ważnej dla niego formy teatralnej o charakterze etiudy, w której pojawiały się wątki 
rozwijane później w pełnym spektaklu. Cricotage miał formę zamkniętą – w odróżnieniu od happeningów 
nie zakładał współudziału publiczności; trwał krócej niż pełne spektakle.

2 Przed drugą wojną światową „Bratniak”, czyli stowarzyszenie studentów Bratnia Pomoc, prowadził 
stołówkę w pomieszczeniu piwnicy Akademii Sztuk Pięknych przy placu Matejki w Krakowie.

3 Zob. relacja M. Makarewicza O Tadeuszu Kantorze, [w:] W kręgu lat czterdziestych, red. J. Chrobak, 
cz. III, Kraków, Stowarzyszenie Artystyczne Grupa Krakowska, 1991, s. 20–21. Zob. też: M. Waszkiel, Dzieje 
teatru lalek w Polsce, Warszawa, Polska Akademia Nauk – Instytut Sztuki, 1990, s. 183.

4 Zob. M. Makarewicz, op.cit., s. 20.
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przedstawienia, poza tym pozwalał mu na zweryfi kowanie swojej dawnej idei 
scenicznej i wprowadzenie nowych rozwiązań formalnych. 

Maszyna miłości i śmierci to dwuczęściowy cricotage, którego pierwszy człon 
miał być „rekonstrukcją” przedwojennego przedstawienia5. Grały w nim drewnia-
ne marionety wielkości człowieka, poruszane przez Posługaczy. W drugiej części 
główny bohater dramatu, Tintagiles, przyjął inną postać: nie był już drewnianą, 
przypominającą szkielet konstrukcją, ale ożywionym pastuszkiem, niczym z obra-
zów Witolda Wojtkiewicza. Do tych zapożyczeń Kantor wprost się przyznawał.

Nośnikiem jakich znaczeń jest w tym cricotage’ u fi gura dziecka i co sprawia, 
że zmienia się jej sceniczna forma? Dochodzenie Kantora do wprowadzenia tego 
dziecięcego bohatera na scenę wiązało się z poszczególnymi etapami rozwoju jego 
teatru. Samo dzieciństwo stanowiło również dla autora Umarłej klasy bogate pole 
poszukiwań indywidualnych dróg związanych z materią spektaklu.

Maszyna miłości i śmierci powstała na trzy lata przed śmiercią artysty, jako 
summa kilku drogich mu wątków, ale też odzwierciedlenie ówczesnych wydarzeń 
z osobistego życia. Na czas przygotowań do spektaklu nałożyło się rozstanie z jego 
wielką miłością, Anną Halczak. Z kilku powodów był on więc dla Kantora ważny, 
ale pokazał go zaledwie kilkakrotnie6 i więcej do niego nie wracał, tworząc jeszcze 
dwa inne pełne spektakle: Nigdy tu już nie powrócę (1988) i Dziś są moje urodziny 
(zmarł po jednej z ostatnich prób; premiera odbyła się już po jego śmierci, w 1991 
roku) oraz cricotages Bardzo krótka lekcja (1988) i Cicha noc (1990).

W Maszynie miłości i śmierci wyraźnie widać, że Kantorowi w jego artystycznej 
drodze towarzyszyli mentalnie dwaj twórcy: Maurice Maeterlinck, autor drama-
tu, na podstawie którego powstał wspomniany spektakl z 1938 roku i późniejszy 
cricotage, oraz Witold Wojtkiewicz, polski malarz tworzący w tym samym czasie, 
w którym powstawały symbolistyczne dramaty belgijskiego autora.

Warto w tym miejscu przywołać, choćby częściowo i skrótowo, treść dramatu. 
Oto mały Tintagiles, wysłany niegdyś za morze, na rozkaz Królowej powraca na 
wyspę. Mimo prób ratowania go, podjętych przez dwie siostry chłopca oraz starego 
sługę Aglowala, zostaje porwany przez służące Królowej. Zza drzwi jej komnaty 
dobiega coraz słabszy głos Tintagilesa…

Fabuła dramatu jest nader prosta i kończy się równie szybko, jak się zaczęła. Za 
tą nieskomplikowaną historią kryją się jednak pytania: kim jest Tintagiles i gdzie 
jest – w jaką przestrzeń trafi a i skąd do niej przybywa? Nie wiadomo też, czy histo-
ria ta ma jakikolwiek początek i koniec, czas bowiem dziwnie się w tym utworze 
rozmywa. Momentami słyszalne i widzialne stają się znaki wysyłane z przestrzeni, 

5 Do zabiegów szeroko pojętej rekonstrukcji należy w przypadku Kantora podchodzić z wielką 
ostrożnością. Artysta wielokrotnie antydatował swoje dzieła (głównie plastyczne, ale i teksty przez niego 
pisane) albo przypisywał błędne czy nieścisłe daty różnym wydarzeniom ze swojego życia. 

6 Maszyna miłości i śmierci została stworzona z myślą między innymi o festiwalu teatralnym Spiel 
Räume, towarzyszącym wystawie Documenta 8 w Kassel, potem gościła jeszcze w Mediolanie, Reggio 
Emilia, Palermo, Helsinkach i Vaasa. 
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która kryje w sobie niedopowiedzenia, tajemnicę i lęk. Zło skupia się w postaci 
Królowej, która w dramacie nie pojawia się ani razu, w ostatniej scenie jej obec-
ność za metalowymi drzwiami sygnalizowana jest jedynie przez słowa7 (też już 
niewidocznego) Tintagilesa. Wiadomo jednak, że „ci, co ją widzieli, nie ośmielają 
się już o niej mówić. Któż wie zresztą, czy ją widzieli w istocie?”8. 

Pytania o status dziecka oraz o właściwą mu przestrzeń były obecne w dziele 
Tadeusza Kantora na różnych etapach rozwoju jego teatru. We wcześniejszych spek-
taklach realizowanych w Teatrze Cricot 2 pojawiają się „dziecięcy” bohaterowie grani 
przez dorosłych aktorów. W inscenizacjach Witkiewiczowskich dramatów W małym 
dworku (1961) oraz Kurce Wodnej (1967) są to dziwaczne, zdeformowane, odrealnione 
postaci: nieruchome dziewczynki umieszczone w wózku na śmieci9 i Tadzio – „wiel-
kie, nagie dziecko, siedzące pokracznie na wysokim, metalowym krześle sięgającym 
pułapu, uwięzione wysoko, jak w somnambulicznym stanie, [które] robi uwagi o życiu 
i tajemnicy bytu”10. W Umarłej klasie (1975) – do której powstania impulsem był, wedle 
słów twórcy, widok opustoszałej klasy szkolnej, przestrzeni zazwyczaj dookreślanej 
przez dzieci – w ławkach zasiadają staruszkowie, dzieci natomiast materializują się 
jako noszone przez nich manekiny. W kolejnym spektaklu artysta również czerpie 
z obszaru dzieciństwa – w Wielopolu, Wielopolu (1980) to dorośli przejmują dziecięce 
gesty i zachowania. Od dzieci „zapożyczone” zostało udawanie i powtarzanie różnych 
czynności: Matka-Helka i Adaś odgrywają na przykład scenę zabawy z krzyżem11. 

Jeszcze dalej idzie Kantor w Niech sczezną artyści (1985), gdzie rolę dziecka gra 
rzeczywiście mały chłopiec12. Już samo nazwanie postaci jest znaczące: „Ja gdy mia-
łem 6 lat”13. Obecny w tym spektaklu na scenie artysta zwielokrotnia swój teatralny 
autoportret: dwóch grających tu aktorów-bliźniaków to jego kolejne „wersje”: „Ja 
– umierający (postać sceniczna)” oraz „Autor postaci scenicznej – umierającego, 

7 „– Ona tu jest. Nie mam odwagi. Siostro Ygreno, siostro Ygreno! Czuję ją”. M. Maeterlinck, Śmierć 
Tintagilesa, [w:] idem, Dramaty wybrane, red. K. Pleśniarowicz, przeł. S. Brzozowski, Kraków, Comoedia, 
1994, s. 137.

8 Ibidem, s. 125.
9 T. Kantor, W małym dworku. Partytura, [w:] idem, Metamorfozy. Teksty o latach 1934–1974, red. 

K. Pleśniarowicz, Wrocław–Kraków, Ossolineum–Cricoteka, 2005, s. 196. Zob. ibidem: „Dzieci w wózku 
nakryte są rodzajem kapy z materii podobnej do ciała ludzkiego, które jak ciasto skapuje po brzegach. Kolor 
różowawy. Wystają tylko główki i ręce”.

10 T. Kantor, Kurka Wodna. Partytura, [w:] idem, Metamorfozy, Teksty o latach 1934–1974, red. 
K. Pleśniarowicz, Wrocław–Kraków, Ossolineum–Cricoteka, 2005, s. 402.

11 „Bawią się krzyżem wyrwanym z mogiły […]. Adaś leci z nim, «ukrywa», ustawiając go gdzieś w kącie, 
i czeka opodal, śledząc Helkę, która z kolei biegnie, szuka, znajduje ten przedmiot, raczej nieprzeznaczony 
do zabawy dzieci, «chowa» go, śledzą się nawzajem – i tak trwa ta makabryczna zabawa «w chowanego» jak 
w koszmarze sennym…”. T. Kantor, Wielopole, Wielopole. Partytura. Cmentarne zabawy, [w:] idem, Teatr Śmierci. 
Teksty z lat 1975–1984, red. K. Pleśniarowicz, Wrocław–Kraków, Ossolineum–Cricoteka, 2005, s. 244–245.

12 Kilka lat wcześniej, w cricotage’ u Gdzie są niegdysiejsze śniegi (1979) pojawia się postać Małego 
Rabinka również grana przez dziecko.

13 Pojawia się również takie określenie tej postaci: „Żołnierzyk na wózeczku dziecinnym (na moim 
wózeczku)”. T. Kantor, Niech sczezną artyści. Rewia, [w:] idem, Dalej już nic… Teksty z lat 1985–1990, red. 
K. Pleśniarowicz, Wrocław–Kraków, Ossolineum–Cricoteka, 2005, s. 12.
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opisujący w nim siebie i swoją własną śmierć”14. Ten rozszczepiony obraz Kantor 
rozszerza o siebie sześcioletniego. O ile wcześniej wprowadzenie postaci dziecka do 
przedstawienia dawało głównie możliwości manipulowania materią (na przykład 
językiem, jak w kwestiach Dzieci w spektaklu W małym dworku wypowiadanych 
w mechaniczny sposób albo w „kleksach fonetycznych” w Umarłej klasie), o tyle 
wprowadzenie „Ja gdy miałem 6 lat” na scenę jest wolne od tych kontekstów, staje 
się raczej wyrazem niemożności upragnionego powrotu do dzieciństwa.

Od postaci chłopca z Niech sczezną artyści blisko już do Tintagilesa z drugiej 
części Maszyny miłości i śmierci, gdzie ożywieni zostają mali bohaterowie obra-
zów Wojtkiewicza. Tintagiles, który w pierwszej części cricotage’ u był drewnianą 
marionetką, staje się chłopcem z krwi i kości. Spektakl ten nawiązuje do obrazu 
Rozstanie, przedstawiającego rozejście się dwójki dzieci: przebranej za królewnę 
dziewczynki z lalkami w ręku i ubranego na biało Pierrota na drewnianym koniku. 
W Maszynie miłości i śmierci po okręgu – równocześnie, lecz w przeciwnych kie-
runkach – poruszają się dwa pochody. W pierwszym Tintagiles jako pastuszek-Pan 
Młody15 prowadzony jest na koniku przez dwóch Grabarzy. W drugim dziewczynka 
w białej sukience i welonie (w opisie Kantora: Panna Młoda-dziecko16) na marach-
-trumience ciągnięta jest przez trzy Megiery-Czarownice. Dwa kondukty za każ-
dym razem mijają się, a samo spotkanie trwa krótką chwilę. Ruch po okręgu jest 
zamknięciem, oznacza pewną powtarzalność, ale też brak możliwości wyzwolenia 
się z zastanej sytuacji. Odbywać się będzie, być może, w nieskończoność. Drewniany 
konik daje tylko pozór ucieczki, podobnie jak w świecie wyobrażonym przez 
Wojtkiewicza, gdzie jest on tylko zabawką17. Nawet jeśli jest to koń w galopie, jak 
w Ucieczce (Porwanie królewny), czy W otchłani (Szał), to ruch odbywa się w usta-
lonej przestrzeni, której granic nie da się przekroczyć. Najpełniej wyraża to płótno 
Zjawisko (Bajka), ze stojącym w trzęsawisku konikiem, na którym siedzi zadumany 
pastuszek. Dynamika okazuje się pozorna. Konik-zabawka nie zapewnia ucieczki, 
podobnie jak czuwanie sióstr Tintagilesa i sługi Aglowala nie pozwala uratować 
chłopca – wszyscy bowiem zasypiają. Pojawia się skojarzenie z próbą podejmowaną 
przez ojca w poemacie Goethego Król olszyn, który „chłopczynę na ręku piastując 
najczulej, ogrzewa oddechem, do piersi go tuli”18 i „pędzi jak strzała”, by ratować 

14 T. Kantor, [z programu do spektaklu] Niech sczezną artyści], [w:] idem, Dalej już nic…, Teksty z lat 
1985–1990, red. K. Pleśniarowicz, Wrocław–Kraków, Ossolineum–Cricoteka, 2005, s. 8.

15 W spisie osób znajdującym się w programie pojawia się „Tintagiles, pretendent do tronu” (część 
pierwsza cricotage’ u) i „Tintagiles (znowu) – tym razem wiejski pastuszek” (część druga). W komentarzu 
Kantora do spektaklu mowa jest o „bosym, biednym chłopaku wiejskim. Polskim. Jak z obrazów Wojtkiewicza”. 
Natomiast w opisywanej scenie dwóch pochodów jest to już „Pan Młody, Bosy Pastuszek na koniu”. T. Kantor, 
Między świętą abstrakcją a wyklętym symbolizmem. Cricotage „Maszyna miłości i śmierci”, [w:] idem, Dalej 
już nic… Teksty z lat 1985–1990, red. K. Pleśniarowicz, Wrocław–Kraków, Ossolineum–Cricoteka, 2005, 
s. 98–105.

16 Ibidem, s. 103.
17 Między innymi na obrazach Melancholia i Rozstanie.
18 W przekładzie Władysława Syrokomli.
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chłopca. Jasne pukle włosów, którymi siostry oplatają Tintagilesa, zostają rozcięte 
przez służące Królowej, zaś ramiona ojca z dzieła Goethego są „przeźroczyste”19 
– dorośli nie są w stanie uchronić dziecka. Dzieci więc trzymają się razem, ale są 
bezbronne wobec tajemniczej siły.

Dojmującym przykładem takiej bezbronności jest obraz Witolda Wojtkiewicza 
Korowód dziecięcy, którego bohaterowie, trzymając się za ręce, próbują stawić opór 
jakiejś nieznanej sile. Tak pisze o tym obrazie Ewa Micke-Broniarek:

Na wizerunek dzieciństwa pada cień egzystencjalnych doświadczeń wieku dojrzałego. Drobne 
postaci dzieci zdają się przyjmować na siebie brzemię nieuchronnej walki z przeciwnościami losu, 
z nieznanym fatum, które w tym obrazie symbolizuje groźny żywioł natury […]. Z powodu aluzyjnej 
umowności pejzażu nie możemy dostrzec, co kryje się w ciemności pod ciężkimi burzowymi chmu-
rami, a ta niemożność rozpoznania zagrożenia potęguje jeszcze jego niepokojące oddziaływanie na 
ludzką psychikę. […] Wyraźnie określony jest tu jedynie heroiczny opór dzieci stawiających czoła 
niewidocznej, nie dającej się skonkretyzować sile. Bezradny, jak gdyby zawieszony w próżni gest ręki 
pierwszoplanowej dziewczynki zdaje się sugerować, że dziecko, które trzymała, uległo już nawałnicy20. 

Spotkania z Tajemnicą – z Losem czy Śmiercią – odbywają się w przestrzeni, 
z której nie ma wyjścia. Jednoczesne oczekiwanie na zbliżające się zagrożenie i an-
tycypacja groźnych wydarzeń, odciskająca swe piętno na cierpiących twarzyczkach 
dzieci Wojtkiewicza, czy na słabym, chorującym ciałku małego Tintagilesa21 – bla-
dym i obolałym – intensyfi kują wrażenie zamarcia w bezruchu. 

W świecie dramatów Maeterlincka uruchamiane są podobne napięcia22. Postaci 
wykonują jakieś ruchy, a jednocześnie trwają zastygłe w oczekiwaniu na coś, unie-
ruchomione przez los. „To są po prostu we mgle szukające dusze, którym grozi 
śmierć z uduszenia, ponad którymi zawisły niewidzialne a posępne moce. Pomroka 
duchowa, niepewność, niewiedza i strach – to świat jego [Maeterlincka] postaci”23 
– tak pisał Wassily Kandinsky o dramatach wielkiego Belga. Tintagiles wysłany 
wcześniej gdzieś daleko – powraca na spotkanie z czekającą na niego Królową, 
która „kładzie mu rękę na gardle”24. Niemożność wydostania się z zagrażającej 
życiu przestrzeni przywołuje skojarzenie z dusznymi i dziwnymi „cieplarniami”25 

19 „Ojciec tuli je, zamyka w ramionach, odgradza od żywiołu, który mówi i mówi, ale dla dziecka 
ramiona te są przeźroczyste, noc dosięga je w nich i poprzez pieszczoty ojca słyszy ono nieustannie jej 
straszliwe perswazje”. B. Schulz, [Przeźroczyste ramiona], cyt. za: Dzieci, red. M. Janion, S. Chwin, t. I, 
Gdańsk, Wydawnictwo Morskie, 1988, s. 40–41.

20 E. Micke-Broniarek, Malarstwo, [w:] [katalog wystawy] Witold Wojtkiewicz 1879–1909. Ceremonie, 
Muzeum Narodowe w Warszawie, lipiec–sierpień 2004, s. 34.

21 „– Ja nie mogę już chodzić, siostro Ygreno. – Nie możesz już chodzić? Cóż znowu, cóż ci jest… czy 
ci co dolega? – O, tak… – Cóż cię boli? Powiedz mi, ja cię wyleczę. – Ja nie umiem powiedzieć, siostro 
Ygreno, to jest wszędzie”. M. Maeterlinck, Śmierć Tintagilesa [w:] Dramaty wybrane, s. 129–130.

22 O pokrewieństwie malarstwa Wojtkiewicza z dziełem Maeterlincka pisał Witold Juszczak w bardzo ważnej 
monografi i, zob. W. Juszczak, Wojtkiewicz i nowa sztuka, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. 

23 W. Kandynski, O duchowości w sztuce, przeł. S. Fijałkowski, Łódź, Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi, 
1996, s. 44.

24 Śmierć Tintagilesa..., s. 137.
25 Cieplarnie (oryg. Serres chaudes) to tytuł zbioru poezji Maeterlincka, wydanego w 1889 roku.
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Maeterlincka, przepełnionymi melancholią i smutkiem. Daleko tym rejonom do 
krainy, która dawałaby poczucie bezpieczeństwa26.

Dla Kantora inscenizacja dramatu Maeterlincka w 1938 roku wiązała się 
z przeczuciem zbliżającego się zagrożenia – wojny. Twórca Umarłej klasy tak pisał 
o swojej „epoce Tintagilesa”: „Wszystko było […] wtedy jeszcze pełne tajemnicy, 
nienazwane, w oczekiwaniu nieskończonych i nieprzewidzianych rozwiązań. 
ZŁA PRZYSZŁOŚĆ, która nieco później nadeszła, musiała chyba już wtedy tkwić 
gdzieś w zarodku i w przeczuciu”27. Ten złowrogi klimat przywołują metalowe, 
przypominające szkielety lub roboty marionety trzech służących, które pojawiają 
się, budząc przerażenie, w późniejszej Maszynie miłości i śmierci. Wyłaniają się 
zza metalowych drzwi, przecinających na pół przestrzeń wewnątrz drewnianego 
pierścienia znajdującego się pośrodku sceny. Przestrzeń przed drzwiami i za nimi 
pozostaje w zamkniętym okręgu. 

Zbliżanie do siebie obrazów scenicznych z teatru Kantora, wizji malarskich 
Wojtkiewicza oraz scen z wczesnych dramatów Maeterlincka nabiera pełniejszego 
znaczenia, gdy zestawi się niektóre wątki biografi czne ich twórców. Szczególnie 
ważne jest w tym kontekście towarzyszące im od dzieciństwa doświadczenie 
choroby i śmierci, które częściowo może tłumaczyć podobną wrażliwość w kon-
struowaniu obrazu dziecka. Oczywiście nakłada się na te życiorysy również duch 
epoki – przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku; na ten okres przypada 
powstanie wspomnianych dzieł Maeterlincka i Wojtkiewicza, co do Kantora 
zaś, mimo że urodził się później28, to pozostawał przez całe życie pod silnym 
wpływem tamtych czasów, co wiązało się, zapewne, z domowym wychowaniem 
i galicyjskimi szkołami.

Paul Gorceix, jeden ze znawców dzieła Maeterlincka, zwrócił uwagę na to, że 
pierwsze poezje i dramaty belgijskiego symbolisty powstały poniekąd w bardzo sprzy-
jających mu warunkach domu rodzinnego. Szczęśliwe dni w wiejskiej posiadłości 
Oostacker, w otoczeniu przyrody i pod skrzydłami troskliwej matki, naznaczone 
były jednak poczuciem lęku. Przynajmniej dwa epizody w biografi i Maeterlincka 
są tu znaczące. Przez siedem lat29 przyszły autor Pelleasa i Melisandy uczęszczał do 
szkoły Sainte-Barbe w Gandawie prowadzonej przez jezuitów, której srogi („wbrew 
życiu”) klimat wspominał później wielokrotnie; to tam – jako dziecko – miał być 

26 W dramacie Maeterlincka na ratunek chłopcu wyrusza starsza z sióstr, Ygrena, bezskutecznie 
penetrując złowieszczą i dziwną przestrzeń zamku, w którą nikt wcześniej nie odważył się wejść. Claude 
Régy, inscenizując dramat Maeterlincka w 1996 roku, stwierdził, że Ygrena przekroczyła zakazaną granicę, 
a delikatna błona nieosiągalnego została dotknięta. Jeśli tak, to za tą membraną jest jeszcze jedna, od 
której można się tylko odbić, której nie da się przebić. Zob. C. Régy, Commentaire dramaturgique, [w:] 
M. Maeterlinck, La mort de Tintagiles, Arles, Actes Sud, 1997, s. 45.

27 T. Kantor, Między świętą abstrakcją a ekskomunikowanym symbolizmem, [w:] idem, Metamorfozy. 
Teksty o latach 1934–1974, red. K. Pleśniarowicz, Wrocław–Kraków, Ossolineum–Cricoteka, 2005, s. 46.

28 Tadeusz Kantor urodził się w 1915 roku.
29 W latach 1874–1881.
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może „najwięcej dowiedzieć się o śmierci”30. W sielskie dzieciństwo i wczesną 
młodość wkradało się tym samym coś niepokojącego. Przestrzeń cieplarni, zamiast 
chronić – przytłaczała swoją duchotą31. Bolesnym wydarzeniem, które Maeterlinck 
mocno przeżył, była też śmierć młodszego brata32, zmarłego na zapalenie płuc. Być 
może wtedy narodził się cień smutnego i słabego Tintagilesa. Postać dziecka stała 
się w twórczości Maeterlincka niezwykle ważna, pisarz łączył ją ze szczególnego 
rodzaju intuicją:

Z najgłębszą uwagą i skupieniem przysłuchuję się wszystkim niewyraźnym głosom człowieka. 
Pociągają mnie, nade wszystko, ruchy nieświadome bytu, przesuwające świetlne swe dłonie 
poprzez blanki otaczającego nas muru sztuczności. Chciałbym zbadać wszystko, co niesformu-
łowane w egzystencji, wszystko, co szuka głosu w sercu. Chylę się z ciekawością nad instynktem 
[…], nad cudami śmierci, nad tajemnicami snu […], nad sekretami dziecięctwa, tak dziwnie 
spirytualistycznego przez swą wiarę w nadnaturalność i tak niepokojącego przez swe marzenia 
pełne przerażeń bez widocznej przyczyny, jak gdybyśmy pochodzili z jakiegoś źródła grozy […]. 
Ale niepodobna mi wytłumaczyć dzisiaj tego wszystkiego; nie wyszedłem z otchłani i szukam 
jeszcze po omacku, jak dziecko na błękitnych rozstajach narodzin33.

Maeterlinck zwracał szczególną uwagę na dzieci, które odeszły wcześnie, którym 
nie dane było dorosnąć:

Kiedy przypomnę sobie te z nich, które znałem, które jednaka śmierć wiodła wszystkie za rękę, to 
widzę gromadkę dzieci, młodzieńców i dziewcząt wychodzącą jak gdyby z jednego mieszkania. 
Są już między sobą siostrami i braćmi, można byłoby powiedzieć, że poznają siebie po znakach, 
których my nie widzimy, i że w chwili, gdy na nich patrzymy, dają sobie znaki milczenia. Są to 
uważne dzieci niespodziewanej śmierci34.

Wczesne zetknięcie się ze śmiercią miało ogromne znaczenie również dla 
twórczości Tadeusza Kantora. Gdy przyszły autor Umarłej klasy miał sześć lat, był 
świadkiem choroby i umierania brata swojej babki, księdza Józefa Radoniewicza, 
na którego plebanii się wychowywał, i którego przywołał później w spektaklu 

30 Por. G. Rodenbach, Le Rouet des brumes, Paryż, Libraire Ollendorff , 1901, „Au collège”, s. 201–202, 
cyt. za: P. Gorceix, L’ itinéraire de l’ homme et de l’ écrivain, [w:] M. Maeterlinck, Œuvres I. Le Réveil de l’ âme. 
Poésie et essais, édition établie et présentée par Paul Gorceix, Bruxelles, André Versaille Éditeur, 2010, s. 16. 
Zob. też: „Żyją [Jezuici] za bardzo w śmierci, ale w śmierci bez wielkości i bez horyzontów”. M. Maeterlinck, 
Bulles bleues. Souvenirs heureux, Monaco, Éditions du Rocher, 1948, „Ostacker”, s. 23, cyt. za: P. Gorceix, 
op.cit., s. 15, przeł. K.C.

31 Por. „Cieplarnie! Właśnie tego tytułu potrzebowały wilgotne i wybujałe wiersze, zakwitające w sztucznej 
atmosferze, bez żadnej styczności z tym, co na zewnątrz. Powietrze gnuśniejące w tej dziwnej księdze jest 
wilgotne, ciężkie od letnich mgieł i zapachów wywołujących zawroty głowy”. I. Gilkin, Maurice Maeterlinck 
[w:] Annales de la Fondation Maurice Maeterlinck, t. II, 1956, s. 14, cyt. za: M. Maeterlinck, Œuvres I…, 
s. 45, przeł. K.C.

32 Oscar Maeterlinck zmarł w wieku 21 lat w 1891 roku.
33 Z. Przesmycki, Wstęp, [w:] M. Maeterlinck, Wybór dramatów, Wydanie jubileuszowe w 100-lecie 

Młodej Polski, Wrocław, Wydawnictwo Wacław Bagiński i Synowie, 1994, s. XLVII–XLVIII.
34 M. Maeterlinck, Skarb pokornych, przeł. W. Dalecka, nakładem Księgarni Polskiej B. Połonieckiego 

we Lwowie, Warszawa, E. Wende i spółka, kopia odbita w drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 
1903, s. 33–34.
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Wielopole, Wielopole. W pamięci chłopca zapisał się szczególnie obraz księdza na 
łożu śmierci, jego bosych stóp oraz ceremonia pogrzebu. 

Jeszcze jeden szczegół związany z dzieciństwem artysty wydaje się istotny: 
troskliwość matki oraz słabe zdrowie chłopca. Pisali o tym jego biografowie35, ale 
też on sam – w partyturze do Cichej nocy: 

Pomimo wrodzonej nieśmiałości
i lichego zdrowia
odczuwałem wielką
potrzebę tego świata,
postać Matki
i konieczne objawy troski
i miłości36.

Również Wojtkiewicz wychowywał się pod skrzydłami troskliwej matki. Jej 
opiekuńczość powodowana była poważną chorobą serca towarzyszącą malarzowi 
od najmłodszych lat. Być może dlatego fi gura dziecka stała się tak ważna w jego 
twórczości. Podczas pobytu w Paryżu artysta obserwował dzieci w Ogrodzie 
Luksemburskim. Były dla niego niemal modelami gotowymi do malowania37. 
W końcu sam przybrał postać dziecka na późnym autoportrecie38, stając się smutnym 
Pierrotem, z przypominającą swym kształtem serce kulą u nogi. Chodzi o typowe 
dla obrazów Wojtkiewicza zderzenie dojrzałości z dzieciństwem, swoiste prze-
mieszanie tych dwóch kategorii. Co prawda na żadnym z jego dzieł nie ma mowy 
wprost o małym bohaterze Śmierci Tintagilesa, odrealniona przestrzeń obrazów jest 
raczej pełna królewien i chłopców przebranych za królewiczów. Trudno się jednak 
oprzeć wrażeniu, że jest to ten sam, co u Maeterlincka, świat „dorosłych dzieci” 
o postarzałych twarzyczkach, z jednej strony niewinnych, a z drugiej – świado-
mych czegoś, co widzowi lub czytelnikowi nie jest wyjaśnione do końca, co może 
tylko przeczuwać. Owe „dziecięce przejrzałości”39 mają dostęp do sfery tylko sobie 

35 Krzysztof Pleśniarowicz pisał: „Pierwszą klasę (rok szkolny 1921/1922) [Kantor] zaliczył 
eksternistycznie. Jak stwierdzi Józef Chrobak, powodem ofi cjalnym był stan zdrowia, faktycznym zaś – 
najprawdopodobniej nadopiekuńczość matki”. K. Pleśniarowicz, Kantor. Artysta końca wieku, Wrocław, 
Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997, s. 17.

36 T. Kantor, Cicha noc, [w:] idem, Dalej już nic… Teksty z lat 1985–1990, red. K. Pleśniarowicz, 
Wrocław–Kraków, Ossolineum–Cricoteka, 2005, s. 186.

37 Wojtkiewicz w liście do Elizy Pareńskiej tak pisał z Paryża: „Widzę masy dzieci, które bawią się jak 
nigdzie na świecie chyba, szczególnie dziewczynki, zręczne kobietki, prawie aż zmęczone życiem w wieku 
lat dziesięciu, dwunastu, rzucają wejrzenia na dorosłych mężczyzn na przemian z piłką i odchodzą bez 
żalu i obawy, iż niejeden św. Antoni do łez wzruszony ich przedwczesną dojrzałością. Pełno teatrzyków, 
karuzel, klombów kwiatowych, mamek pokracznych, dzieci upozowanych wprost do malowania mojego, 
tak iż ciągle się człek niecierpliwi, iż nie jest maszyną do malowania, wieszania i sprzedawania”. Cyt. za: 
T. Boy Żeleński, Ludzie żywi, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956, s. 264.

38 W. Wojtkiewicz, Pierrot (Autoportret symboliczny), 1909, tusz, pióro, papier, 21,5 x 19,7, Muzeum 
Narodowe w Warszawie.

39 Zob. A. Potocki, „Museion” 1911, z. 4, cyt. za: I. Kossowska, Akwarele, pastele, rysunki, litografi e, 
[w:] [katalog wystawy] Witold Wojtkiewicz 1879–1909. Ceremonie, Muzeum Narodowe w Warszawie, 
lipiec–sierpień 2004, s. 135.
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widzianej. Wewnętrzny świat przeżyć dziecka, jego głęboką melancholię wyrażają 
posmutniałe dziecięce twarze.

Dzieci – jak chciał Carl Gustaw Jung – symbolizują przedświadomą i pod-
świadomą naturę człowieka. O zaanektowanej przez dziecięce postaci przestrzeni 
obrazów młodopolskiego malarza pisał Jerzy Ficowski:

Jest to świat dzieci. Bez wrodzonej mu przytulności, oddychający niepokojem, ale – świat dzieci. 
Dziecko jest jego „śniarzem”, więc odtwórcą mitów, istotą najbardziej predestynowaną do uczestni-
ctwa w niewyczerpanej obrzędowości życia. Czyni to równie spontanicznie, odruchowo, jak w sferze 
instynktu potrafi ą zwierzęta. Nie znany mu jest przecież mechanizm spoufalenia się z tajemnicami 
świata; wstępuje w ich żywioł ze swobodą nieświadomej wiedzy, tak starej jak ludzkość. Ale oto 
w ten świat wstępuje cień samoświadomości, zagrażający jego normom i prawom, instynkt zderza się 
z Nieprzewidzianym, z nakazem poddania się nowym rygorom, z zagrożeniem swej niezawisłości. 
Czyż nie stąd bierze się ów pozór starości dziecięcych twarzyczek i losów w sztuce Wojtkiewicza? 
Czy owo wrażenie katastrofi cznego przyspieszenia czasu i przedwczesne występowanie śladów, jakie 
odciska ono na nich w swym pędzie – nie w tym właśnie mają swe źródło?40

W obrazach Wojtkiewicza, głównie tych z cyklu Dziecięcych póz i Ceremonii, 
„ludzie z potworków zamieniają się w duże dzieci. Chłopcy wyruszają w świat na 
poszukiwanie św. Graala lub «dalekiej księżniczki», dziewczynki wyczekują na 
swoich królewiczów, a w jednych i drugich marzy i tęskni sam Wojtkiewicz”41. 
Dzieci te „podejmują późne uczestnictwo w wygasłych legendach, w przebrzmiałych 
turniejach, w imaginacyjnych wyprawach rycerskich”42. Elementem dopełniającym 
tę ciążącą ku średniowieczu atmosferę jest sceneria, w której rozgrywa się akcja 
dramatu Maeterlincka43 (rzecz dzieje się na zamku), a nawet imię tytułowego boha-
tera: Tintagiles nawiązuje do nazwy miejscowości Tintagil w Kornwalii – znajduje 
się w niej zamek, gdzie podług legendy urodził się król Artur44.

Zmarionetyzowaną postać Tintagilesa Kantor ożywia w Maszynie miłości i śmierci, 
dokonując praktyki w duchu Maeterlincka – żywy aktor zostaje niejako zamknięty 
w symbolu. Belgijski pisarz postulował bowiem zastąpienie aktora na scenie ma-
rionetką, odbiciem, cieniem lub chociażby poprowadzenie aktora w taki sposób, 
by – nie naruszając istoty symbolu – wymienione fi gury przypominał swoim 
działaniem45. Dość rzec, że Śmierć Tintagilesa została wydana jako jeden z trzech 
dramacików dla marionetek46. Taka wizja dotyczy również małych bohaterów 
obrazów Wojtkiewicza, którym często towarzyszą lalki czy kukiełki. 

40 J. Ficowski, W sierocińcu świata. Rzecz o Witoldzie Wojtkiewiczu, Warszawa, Wydawnictwo Ryton, 
1993, s. 129.

41 Katalog pośmiertnej wystawy dzieł Witolda Wojtkiewicza w Muzeum Narodowem w Krakowie, Kraków, 
nakładem Dyrekcji Muzeum Narodowego, 1930, s. 10.

42 J. Ficowski, op.cit., s. 130.
43 W takiej atmosferze rozgrywa się jeszcze kilka innych dramatów belgijskiego pisarza, chociażby 

Królewna Malena, Pelleas i Melisanda czy Siedem królewien.
44 Zob. C. Régy, op.cit., s. 43–44.
45 Zob. M. Maeterlinck, Menus propos 1890. Le théâtre, cyt. za: P. Gorceix, op.cit., s. 425–426.
46 Cykl ten stanowiły dramaty: Alladine et Palomides, Intérieur oraz La Mort de Tintagiles, wydane 

jako całość w 1894 roku.
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Sięgnięcie do dramatu Śmierć Tintagilesa jest może najbardziej wyraźnym (ale 
nie jedynym) nawiązaniem Kantora do twórczości Materlincka. Temat ten doma-
ga się szczegółowego opracowania, a niniejszy tekst jest jedynie zarysowaniem 
– jakże ważnej dla analizy całości dzieła krakowskiego artysty – problematyki. 
To właśnie Tintagiles z 1987 roku wydaje się punktem dojścia, wytyczanym przez 
pulsowanie wspólnych dla Kantora i artystów, których był duchowym spadkobiercą 
– Maeterlincka i Wojtkiewicza – znaczeń i obrazów.

Summary

Tadeusz Kantor: in search of Tintagiles

Th e article focuses on how childhood infl uenced and inspired Tadeusz Kantor’ s 
work. A clear example of this would be the character of Tintagiles, created by Belgian 
author Maurice Maeterlinck and used by Kantor twice (in 1938 and 1987). Paintings 
by Polish artist Witold Wojtkiewicz provided an additional source of inspiration 
to the creation of this protagonist.

Keywords: Maurice Maeterlinck, Witold Wojtkiewicz, Tadeusz Kantor, Th e Death 
of Tintagiles, Machine of Love and Death, aesthetics of symbolism, fi gure of a child, 
cricotage.




