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Tadeusz Kantor -  wczoraj i dziś

(...) stworzyć 
W  N IE S K O Ń C Z O N O Ś C I 

coś tak
D O K O Ń C Z O N E G O  

Jak śmierć 
Dzieło sztuki1

Czas,  p r z e s t r z e ń  i ś m i e r ć  -  to najważniejsze tematy Kantorowskiej 
sztuki i refleksji. Artysta pisał w ostatniej fazie swego życia:

Czas,/ k tó ry  jest w inien/ beznadziejnej pow tórce,/ ratuje nas/ od nudy  śm iertel
nej./ Z a jego sprawą/ te pow tarzania/ w  straszną nieskończoność — / ścieśniają 
się,/ kurczą,/ aż do zera, i dopiero/ w  tej pustce,/ jakby w  innym  wymiarze/ zja
w iają się właściwe kształty/ i czynności...2

Silna, indywidualna obecność „tu i teraz”, sprawdzanie właściwego kształ
tu i sensu egzystencji wobec dynamiki czasu i przestrzeni, a także wobec ich 
jedności, stały się wyznacznikami sztuki Kantora rozpiętej między różnymi 
tradycjami, miejscami i momentami. Zanim powstał tom, który oddajemy 
do ręki czytelnikom, jako zapis współczesnych, najnowszych odczytań Kan- 
torowskiego dzieła, odbyło się spotkanie o charakterze intymnym i wyjątko
wym, wypełnione wspomnieniami o artyście związanymi z kolejną rocznicą 
jego śmierci. Po ponad dwudziestu latach od chwili odejścia Tadeusza Kanto
ra 8 grudnia 1990 roku, niezależnie od świadectw pamięci, pojawiła się także 
silna potrzeba wielostronnego przemyślenia jego dzieła oraz określenia naszej

1 T. Kantor, [O, Seigneur], fragment wiersza przełożonego przez Marię Rostworowską 
[w:] idem, Dalej ju ż  nic...Teksty z  lat 1985—1990, Pisma, t. III, wybrał i oprac. K. Pleśniaro- 
wicz, Wrocław—Kraków 2005, s. 443.

2 T. Kantor, To wszystko jest prawda! [w:] idem, Dalej ju ż  nic..., s. 203.
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wobec niego perspektywy. Chcieliśmy, aby otworzyła się przestrzeń pamięci 
i nowych, oryginalnych przemyśleń. Imperatyw reinterpretacji sztuki Kan
tora nakazał, by zaprosić do dialogu z jego dziedzictwem badaczy, a także 
artystów różnych pokoleń, z wielu miejsc na mapie świata. Zarówno tych, 
którzy znali z autopsji jego spektakle, a nawet je współtworzyli, jak i tych, 
którzy nie mogli doświadczyć żywych emocji związanych z odbiorem Teatru 
Śmierci, albowiem urodzili się za późno. Powstawał dzięki temu swobodny 
kolaż odczytań, montaż wielu spojrzeń, horyzont różnych, ale też wzajemnie 
uzupełniających się, przemyśleń. Tytuł niniejszego tomu Dziś Tadeusz Kan
tor/ koresponduje z Kantorowskim ostatnim przedstawieniem Dziś są moje 
urodziny (1990), a także odnosi się -  w jakimś sensie -  do filmu Dietricha 
Mahlowa z 1965 roku Kantor ist da („Kantor tu jest”), który przypomnia
ła Uta Schorlemmer w wydanej w 2007 roku książce zbiorowej Sztuka jest 
przestępstwem. Tadeusz Kantor a Niemcy i Szwajcaria. Bo choć poddając się 
działaniu czasu, próbując „niemożliwego” -  wskrzeszenia obecności Tadeu
sza Kantora i zobaczenia prawdziwego kształtu jego sztuki we współczesnych 
metamorfozach interpretacji -  spotkaliśmy się w okolicznościach obchodo
wych i rocznicowych, jakby na przekór współczesnej niechęci do jubileu
szy, zgodnie z Kantorowskim przekonaniem, że powtarzalność i powrotność 
mają sens, równocześnie zainaugurowaliśmy proces pracy nad przemyśleniem 
i przewartościowaniem teatralnego i plastycznego dorobku artysty. Efektem 
tych przemyśleń -  po czasie -  stały się artykuły i eseje.

Chcę na moment wrócić do okoliczności, która poprzedziła ukonstytu
owanie się tomu studiów, aby utrwalić jej wyjątkowy charakter. 8 grudnia 
2010 roku, dwudziesta rocznica śmierci Tadeusza Kantora, jak co roku, zo
stała zainaugurowana przez żywe pomniki z udziałem aktorów Cricot 2 -  
Jana Książka w roli Wiecznego Wędrowca oraz Lesława i Wacława Janickich 
jako Dwóch Chasydów z Deską Ostatniego Ratunku. W  Krzysztoforach 
odbyło się spotkanie i rozmowa z udziałem publiczności z artystami Teatru 
Cricot 2, na którą przybyli także włoscy członkowie zespołu. Obok wystą
pień naukowych, głosów artystów zaproszonych do paneli i kuratorów de
batujących nad sposobem eksponowania spuścizny materialnej po Kantorze 
uczestnicy uroczystości mieli także okazję zobaczyć wystawy przedmiotów 
z inscenizacji Kantora i ekspozycję jego rysunków do D ziś są moje urodzi
ny, ostatniego spektaklu krakowskiego artysty z 1990 roku. Przypomniane 
zostały ponadto mniej znane filmy i rejestracje związane ze sztuką Kantora 
(m.in. Uwaga/... malarstwo z 1957 r., oraz Worki, szafa i parasol Dietricha 
Mahlowa z 1968 r.). Odbył się także pierwszy publiczny pokaz filmu Kena 
McMullena Lovelies and Dowdies -  będący rejestracją spektaklu Nadobnisie 
i koczkodany pokazywanego w 1973 roku w Edynburgu.

Spotkanie -  sympozjum nie miało zatem charakteru konwencjonalnej 
sesji naukowej, nie było bowiem obszarem prezentacji gotowych tez. D o
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wodem na możliwość przemieszania porządków badawczych i artystycznych 
stało się przypomniane w nagraniu filmowym wystąpienie Tadeusza Kantora 
na, zorganizowanej równo dwadzieścia lat wcześniej, konferencji pt. Sztuka 
i wolność (1990). W  czasie jej trwania artysta obecny na Uniwersytecie Ja
giellońskim dokonywał żywych interwencji w ustalenia proponowane przez 
badaczy. Tym razem miejscem spotkania, zainicjowanego przez Cricotekę 
i ponownie przez Uniwersytet Jagielloński, były Krzysztofory, jak również 
krakowska Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna (również współorganizator 
sympozjum), a ściślej Scena Klasyczna w budynku przy ul. Warszawskiej, 
gdzie w przestrzeni teatralnej została zainstalowana Kantorowska Goplana 
(przedmiot z odległej przeszłości), a na widowni zasiadła M arta Stebnicka 
-  aktorka odtwarzająca rolę Skierki w wojennej Balladynie, i gdzie zostały 
ulokowane projekty przyszłego Muzeum Tadeusza Kantora. Tak więc pa
rodniowe obchody rocznicy śmierci odbywały się w zawieszeniu pomiędzy 
przeszłością a przyszłością, bardzo szczególnie waloryzując sens słowa „dziś”.

Charakter samego spotkania wpłynął na ton i retorykę niektórych teks
tów. Czasem miały one formę spontanicznej czy improwizowanej wypo
wiedzi, dopiero potem uregulowanej zapisem. Niektóre z nich brzmiały jak 
manifesty lub projekty teatralnych monodramów. Obok refleksji głęboko 
zanurzonych w żywej pamięci, pamięci, która według Kantora jest „szaleń
stwem jeśli dotyczy utraconego czasu”, pojawiały się refleksje pisane z dy
stansem, wprowadzające nieoczekiwane porównania i metodologie. Mamy 
tu więc kontynuacje badań -  powtórzenia i rozwinięcia myśli -  autorów od 
lat poświęcających swój czas na spotkania z Kantorem oraz uwagi wynika
jące z nowości doświadczenia własnego odkrycia -  Kantora artysty z prze
szłości, artysty minionego stulecia. Dla jeszcze innych autorów niniejsze
go zbioru dzieło twórcy Teatru Śmierci to poznawczy epizod należący do 
szerszego spektrum zjawisk scenicznych i estetycznych, którymi się zajmują. 
Zdecydowanie odnawiająca wydała się możliwość usłyszenia głosów bada
czy, dla których Kantor jest artystą pochodzącym z innego kręgu kulturowe
go. Tom z założenia jest polifoniczny -  przynosi spojrzenia z wnętrza sztuki 
oraz wypowiedzi zdystansowane; badane są, niemal mikrograficznie, detale 
Kantorowskiej spuścizny oraz pojawiają się spojrzenia ujmujące ją w hory
zoncie mechanizmów szeroko pojętej kultury.

Być może to przypadek -  tak ceniony przez Kantora -  sprawił, że uczest
ników spotkania w pierwszym rzędzie zainteresowały geneza i perypetie 
Kantorowskich obrazów i przedmiotów sztuki: w obszarze interpretacji 
pojawiły się więc rysunki, postać nosorożca, manekin, infantka, Don Ki
chot, ramy, okna, drzwi, progi... (m.in. w wystąpieniach: Lecha Stangreta, 
Małgorzaty Paluch-Cybulskiej, Katarzyny Osińskiej, Amosa Fergombe’a). 
Innym zagadnieniem nurtującym badaczy stały się „sceny pamięci” i re- 
petycji w jego Teatrze Śmierci -  każące powrócić na różne sposoby, nie
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jednokrotnie w oryginalnych kontekstach, do Umarłej klasy widzianej jako 
moment nie tyle przełomu, ile zahamowania i lęku (w ujęciu Grzegorza N i
ziołka), Wielopola, Wielopola (poprzez analizę jednej fotografii w eseju Jean- 
-Pierre’a Thibaudata), Maszyny Miłości i Śmierci w interpretacji francuskiej 
autorki Cécile Coutin czy Nigdy tu ju ż  nie powrócę odczytywanego jako wy
zwanie dla Kantorowskiej pozycji aktorskiej (Katarzyna Tokarska-Stangret). 
Z  kolei D ziś są moje urodziny to spektakl powracający w najróżniejszych 
ujęciach jako dzieło artystyczne istniejące „w zawieszeniu”, oscylujące wokół 
tajemnicy momentu progowego egzystencji. Być może okoliczność rocznicy 
śmierci, a więc tajemnicze oddziaływanie Tej Pani, sprawiło, że w zdecy
dowanej przewadze wystąpiły w polu refleksji późne dokonania Kantora, 
jego spektakle z okresu Teatru Śmierci. Sam temat „późnego stylu artysty” 
(jak go określił Michał Kobiałka, używając pojęć Theodora Adorna i Edwar
da Saida) stał się problemem nurtującym uwagę wielu autorów niniejszego 
tomu, zastanawiających się (jak m.in. Uta Schorlemmer) nad śmiercią jako 
dziełem sztuki. Złożona -  w sposobie stawiania kwestii eschatologicznych 
-  twórczość staje się obszarem przyciągającym rozmaite układy odniesienia: 
filozoficzne, historiozoficzne i estetyczne. Trzeba przyznać, że powrotowi do 
Kantorowskiego dzieła służy renesans współczesnej historiografii, ceniącej 
indywidualną pamięć, oraz nowoczesne strategie badania teatru jako auto
nomicznej wypowiedzi -  aktu twórczego niemającego fundamentu w tek
ście. Okazuje się, że Kantor w sposób prekursorski -  wobec założeń teo
retycznych i myślowych -  w praktyce artystycznej posługiwał się formułą 
fotografii, kliszy, realności czy powtórzenia. Niejednokrotnie wydaje się, 
że dopiero dziś uzbrojeni w pojęcia teatru postdramatycznego i kategorii 
postpamięci mamy właściwy dostęp do Kantorowskiej intuicji utrwalonej 
w sztuce. Z  drugiej strony przemijalność jej scenicznych form prowokuje do 
zadawania pytań, pojawiających się niejednokrotnie w prezentowanych tu 
wypowiedziach, o sens i pożytek płynący z analizy artefaktów czy struktur 
pozbawionych żywego scenicznego wymiaru. Wyrażanie niepokoju związa
nego z przemijającym aspektem teatralnej sztuki nie niweczy jednak woli jej 
rekonstruowania.

Obok analiz skupionych na anatomii Kantorowskiego dzieła zaistniała 
cała seria wypowiedzi „nielegalnych” będących swoistym „występkiem” (we
dle własnych określeń artysty), forsujących obwarowania silnego poczucia 
indywidualizmu twórcy, który nie tolerował porównań i zestawień. Pole 
konfrontacji jego sztuki z pracami innych autorów pozwoliło zobaczyć ją 
w zderzeniach z silnymi osobowościami, a także połączyć kwestie dzieł pla
stycznych i teatru -  które jak widać ze współczesnej perspektywy (a była 
to nader silna i wczesna intuicja Kantora) -  współegzystują z sobą i wza
jemnie się napędzają. Twórczość Kantora została więc zestawiona z praktyką 
takich autorów, jak Władysław Strzemiński, Joseph Beuys, Jerzy Grotowski,
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Joseph Chaikin, Dario Fo, Cristoph Schlingensief, Anselm Kiefer czy Jerzy 
Grzegorzewski. W  przedstawionych artykułach badane są podobieństwa, ale 
i sprawdzane różnice, zgodnie z zasadą autonomii prawdziwego dzieła sztuki.

Niestety zaledwie w paru wypowiedziach, i to głównie praktyków, zaist
niał temat aktorstwa w Cricot 2. Artyści Budy Jarmarcznej wystąpili jako 
świadkowie Kantorowskiej drogi i obrońcy jego koncepcji aktora, który był 
przecież, jak pamiętamy, według twórcy Teatru Śmierci „nagim wizerun
kiem człowieka”. To -  jak się wydaje -  ważny sygnał zaniedbań badawczych, 
a zarazem kierunkowskaz nowych poszukiwań, otwierający się na tropy 
w nikłym stopniu podejmowane.

Zebrane tu studia wypełniają więc pewne luki, ale też wskazują na pu
ste miejsca, obszary do wypełnienia. Pozyskiwane, jak się wydaje, zostają 
możliwości tworzenia innych ujęć twórczości Kantora, chociażby przez 
analizę jego tekstów (np. w wystąpieniu Jana Kłossowicza), wykorzysta
nie dokumentacji filmowej, przez użycie nowych strategii myślowych (np. 
związanych z tworzeniem zaskakujących zestawień i porównań w tekście 
Andrzeja Turowskiego), ale też -  w mniejszym stopniu -  zostały rozwinię
te możliwości jakiejś radykalnej re interpretacji krytycznej, polemizującej 
z dotychczasową kantorologią czy nawet z samym artystą. Bez wątpienia 
to dowód na wciąż silne oddziaływanie bezwzględnej charyzmy Kantora. 
Wątek sprzeciwu wobec dotychczasowych form recepcji jego sztuki wystąpił 
raczej w dyskusjach podejmujących takie tematy jak konieczność dojścia do 
sposobów nazywania dzieła twórcy Cricot 2 poza jego ustaleniami i własną 
terminologią artysty czy zrezygnowania z mnożenia kręgów tradycji i po
wielania kontekstów, na które sam Kantor wskazywał. Nie udało się także 
wejść w interesującą kwestię rewizji znaczeń i porządków, jakie zapropono
wali polscy plastycy w nowym stuleciu w ostrej, polemicznej konfrontacji 
z Tadeuszem Kantorem, której dowodziła między innymi wystawa w war
szawskiej Zachęcie Teatr Niemożliwy i jej katalog3. Z  kolei zaproszeni do 
rozmowy reżyserzy i dramaturdzy młodego pokolenia, którzy w większości 
nie mieli szansy poznać sztuki Kantora za jego życia (m.in. Paweł Passini, 
Krzysztof Garbaczewski, Michał Borczuch, Marcin Wierzchowski), zastana
wiając się nad Kantorowską „tradycją niemożliwą”, podkreślali jej obiektyw
ne znaczenie i swój pozytywny, aczkolwiek najczęściej wyemancypowany od 
wszelkich uchwytnych zależności, stosunek. Panel ten potwierdził wygło
szone na otwarcie sympozjum przez Renato Palazziego słowa o niejawnym 
oddziałaniu na współczesnych twórców Tadeusza Kantora, który był raczej

3 Wystawa, której kuratorem była Sabina Folie, została wcześniej pokazana w Kunsthalle 
w W iedniu (2005) oraz w Londynie w Barbican Centre (2006). W  związku z ekspozycją uka
zał się katalog Teatr Niemożliwy: performatywność w sztuce Pawła Althamera, Tadeusza Kantora, 
Katarzyny Kozyry, Roberta Kuśmirowskiego i Artura Żmijewskiego, Warszawa 2006.
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prekursorem pewnej postawy wobec materii plastyczno-teatralnej, wobec 
dramaturgii i pracy z aktorem, niż autorem zespołu technik i strategii, które 
można by przejmować czy powielać. Przewidział to sam Kantor, kiedy ogar
nięty ideą archiwizowania własnej twórczości (o czym mówiła na spotkaniu 
Anna Halczak) zaznaczył, że podstawą „żywego archiwum”, jakie zaprojek
tował dla swego dzieła, jest przekazanie go następcom: będą oni tworzyli 
dalsze etapy rozwojowe teatru i sztuki, prawdopodobnie — jak podejrzewał 
— na zasadzie przeciwstawienia.

Spotkanie było więc bardzo intensywne, lecz równocześnie, kiedy „dziś” 
przemieniło się we „wczoraj” i uporządkowaniu ulegają wypowiedzi prze
zeń zainicjowane, zamknięte zaledwie w jednej książce zbiorowej, stwarza 
poczucie niedosytu i konieczności kolejnych kontynuacji bądź rewizji. Jest 
to oczywiście efekt działania wielkiego daru Kantora, sprawiający, że jego 
sztuka znajduje momenty, by wybuchnąć z nieoczekiwaną współczesną siłą. 
Jak zauważył Klaus Dermutz, w twórczości Kantora (jak i Kiefera) sens 
ma „powiązanie pojęcia ‘dziś’ z historyczno-filozoficznym terminem ‘czas 
teraźniejszy’ („Jetzt-Zeit”) Waltera Benjamina”. Albowiem w swym eseju 
O pojęciu historii Walter Benjamin opisał momenty, w których dochodzi do 
„zatrzymania się zdarzeń”4, jako energię wybuchającą poza fragmentami hi
storycznego kontinuum  obciążonego przeszłością. Współczesność może być 
także odnajdowana — zdaniem Kantora — w kliszach przeszłości, nieustannie 
nawiedzających czas teraźniejszych niedokonany. Kruche dz i ś  nieuchron
nie ewoluuje we w c z o r a j  i jedynie sztuka może zeń stworzyć r e a l n o ś ć  
w y z w o l o n ą .

4 W. Benjamin, O pojęciu historii [w:] idem, A nioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, wybór 
i oprac. H. Orłowski, przeł. K. Krzemieniowa, Poznań 1996, s. 424.


