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Polifonia dojrzewania. Carmina Slovenica w muzycznym teatrze Heinera 
Goebbelsa (próba paraestetycznego spojrzenia)1

And when I’m tired, I’m so very tired 
And when it’s done, it’s like I’ve killed someone
(The Bird and the Bee, Because)

Jeśli ktoś chciałby zastanawiać się nad sensownością paraestetyki w teatrze, 
to powinien szukać jej przede wszystkim w pracach Heinera Goebbelsa. Ten 
niemiecki socjolog, reżyser, kompozytor, profesor teatrologii stosowanej na 
Uniwersytecie w Giessen, od lat 90. pokazuje, że granice formy teatralnej, 
muzycznej, scenicznej, ale i tekstualnej są otwarte i wzajemnie się uzupełniają. 
W zrealizowanych przez niego przedstawieniach powstaje teatr interdyscypli-
narny i dynamiczny za sprawą przemieszczających się swobodnie form: obrazu, 
muzyki i słowa. Ze względu na znoszenie granic między środkami używanymi 
w teatrze, ale i niemożność zaklasyfikowania dzieł Goebbelsa do jednej dys-
cypliny (czego z pewnością by nie chciał), sztuka ta, którą roboczo określiłam 
mianem „teatr muzyczny” stawia nieograniczone wyzwania krytyce i wszelkim 
próbom ujęcia jej w dyskursywnej narracji. Dlatego wydało mi się uzasadnionym 
związanie jej ściślej z założeniami i koncepcją paraestetyki reprezentowanej 
przez tak zwaną Szkołę z Irvine (Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Paul 
de Man, Joseph Hillis Miller – wymieniając jej czołowych przedstawicieli) i skon-
centrowanie się na jednym z przykładów goebbelsowskiego przedstawienia, 
które ukazuje związek między sztuką, językiem i filozofią w proponowanej tu 
próbie odczytania, zobaczenia i usłyszenia narracji.

Koncepcję paraestetyki będę wywodzić za Ewą Bobrowską, bazując na jej 
wnikliwym opracowaniu poglądów estetycznych teoretyków (najczęściej litera-
tury) współtworzących Szkołę z Irvine z Instytutu Teorii Krytycznej na Uniwersy-
tecie Kalifornijskim2. Krótko scharakteryzuję sylwetkę Heinera Goebbelsa i jego 

1 Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod 
nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2014‑2019. Numer grantu: 0114/NPRH3/
H12/82/2014. 

2 E. Bobrowska, Parateoria. Kalifornijska Szkoła z Irvine, Wydawnictwo IBL PAN / Towarzystwo 
Literackie im. A. Mickiewicza, Warszawa 2013. W dalszej części artykułu odwołania do tego wydania 
lokuję w tekście (numer strony w nawiasie). 
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najważniejsze dokonania, po czym przystąpię do analizy wybranego przeze mnie 
przedstawienia – When the mountain changed its clothing. W pracy będę używać 
słowa „teoria” wymiennie z „narracją”, pokazując paraestetykę w znaczeniu, 
jak ją rozumiem i stosuję, a mianowicie w ścisłej zależności z analizowanym 
przedstawieniem, próbując zwrócić uwagę na momenty tworzenia teorii, a nie 
jej przyjmowania. Jest to próba zmierzenia się z nieoczywistym i już u źródeł 
twórczym, acz swoistym językiem teatru Goebbelsa; próba pojednania sztuki 
z rozumiejącym doświadczeniem (odbiorcy-teoretyka). To zadanie przypomina 
jedną ze strategii zaskakiwania widza zrealizowaną w przedstawieniu opartym 
o monolog na podstawie tekstów Eliasa Canettegieo – Eraritjaritjaka, w której 
aktor znika ze sceny, odsłania swoją nieobecność, budując niemal całą sztukę 
na swoim braku. Wprawdzie kontakt aktora z widzami zostaje utrzymany (jest 
na nagraniu puszczanym publiczności), a jednak jego zniknięcie jest osią przed-
stawienia. Wyrażona strategicznie nieobecność, pokazanie luki w konwencji 
jako znaczącego elementu stanie się dla Goebbelsa częścią jego własnej teorii 
dramaturgii3, metaforą sztuki stawiającej znaki zapytania, wyostrzającej głód 
poznawczy i tym samym – nierozdzielnie domagającej się interpretacji. Potwier-
dza to także wykład na Uniwersytecie Cornella, w którym stwierdza on, że: 
„konfrontacja pomiędzy tekstem a muzyką, oddzielenie głosu od ciała aktora, 
niespodziewany konflikt jednej muzyki z drugą (…), kolizja jednej sceny z inną. 
Pomiędzy tymi „oddzielnymi elementami” pojawia się dystans, jak ujmuje to 
Brecht, puste miejsca dla wyobraźni widza”4.

Ta poetyka braku, poczucie niezaspokojenia, wyczekiwania na właściwe 
sformułowania, jest częścią paraestetyki – utopii zamazującej granice między 
językiem krytyki a językiem sztuki (26). Stąd nasuwa się związek z narracją 
paraliteracką, dobierającą ostrożnie i uważnie słowa w bliskiej relacji z do-
świadczeniem (tekstu czy innego artefaktu będącego źródłem narracji). Nie 
bez podstaw w pobliżu Szkoły z  Irvine plasuje Bobrowska refleksję litera-
turoznawczą Ryszarda Nycza. To w jego pracach tak wyraźnie dochodzi do 
głosu doświadczenie pisania-o, pisania nierozłącznego-z, unieważniania teorii 
w punkcie wyjścia („nicowanie” nazywane także nyczowaniem) i wytwarzanie 
jej od nowa, by móc cieszyć się – i doświadczać – autonomii dzieła5. Takie 
pisanie – choć analityczne i rządzące się wyjaśniającym tokiem narracji – na-
leży do twórczości literackiej i realizuje zasadę paraestetyki: „współzależności 
między sztuką a teorią” (13). 

Podobne stanowisko reprezentuje przywoływany również w kontekście 
Szkoły z Irvine Jacques Derrida. Powołując się na jego Marginesy filozofii i swo-
je analizy dzieł artystycznych, Bobrowska konstatuje: „obrazowość wymusza 
narrację dyskursu. Związki pisma i estetyki w metaforze wizualnej pozostają 

3 H. Goebbels, Aesthetics of Absence. Texts on Theatre, Routledge, ed. J. Collins, transl. D. Roesner, 
Ch. M. Lagao, London‑New York 2015 .

4 H. Goebbels, Aesthetics of Absence. Questioning Basic Assumptions in Performing Arts, Cornell 
Lecture on Contemporary Aesthetics, 9 marca 2010: http://igcs.cornell.edu/files/2013/09/Goebbels‑Cor-
nell‑Lecture18‑1dnqe5j.pdf (dostęp: 20.04.2016).

5 R. Nycz, Nicowanie teorii: uwagi o postrukturalizmie, „Teksty Drugie” nr 5‑6/1990, s. 7‑15 oraz 
Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Universitas, Kra-
ków 2001; Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2012.
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w jego filozofii jednym z punktów węzłowych dyskursu” (57). Te same cechy 
należące do paraestetyki wymienia Lyotard w tekście Wzniosłość i awangarda 
(w którym operuje poetyką zdarzenia i zdarzania się dzieła sztuki): „(…) nic 
się nie zdarza, że słów, kolorów, form, bądź dźwięków brakuje, że zdanie jest 
ostatnim, że chleb nie jest codzienny. Malarz ma do czynienia z tym brakiem 
przy powierzchni plastycznej, muzyk przy powierzchni dźwiękowej”6. 

Jednak właściwym twórcą takiej metarefleksji nad sztuką i „przemieszcza-
nia się teorii” – jak pisze Bobrowska – jest autor książki Paraesthetics: Fo‑
ucault, Lyotard, Derrida, David Carroll (203). Monografię tę, powstałą w 1987, 
szczegółowo omawia Bobrowska, pomijając aspekty polityczne tej teorii. 
Nie zamierzam więc powtarzać, co w książce Bobrowskiej zostało dokładnie 
omówione, pragnę za to zwrócić uwagę, co paraestetyka może wnieść do 
opowieści o teatrze Goebbelsa. 

Paraestetyka – tak jak rozumie ją Carroll – żywi się „pracą na obrzeżach teo-
rii”, nie konstatuje i nie zapożycza, lecz tworzy teorię (218), zagarniając inne 
dyscypliny (205). To sprzęgnięcie teorii, krytyki i sztuki przypomina – jak traf-
nie zauważa Bobrowska – pasożytnicze zależności, o których pisał Hillis Miller 
w tekście The Critic as Host, co prowadzi do konkluzji, iż: „paraestetyka byłaby 
więc teorią estetyczną świadomą swego pasożytniczego (…) uzależnienia od 
sztuki” (220). 

Co z tego wynika? Że nie ma sztuki bez teorii, ponieważ w sztuce zawiera 
się pewien brak, który wymaga dopełnienia. Bobrowska w to paramiejsce nie-
domknięcia sztuki proponuje więc refleksję nad kategorią wzniosłości i ironii, nie 
polegając na żadnej z zastanych teorii, lecz traktując je jako budulce przewodnie 
dla swojego odczytywania prac artystycznych. Jak pisze: przedrostek „para” 
to „praca na granicach, z granicami” (234). Sądzę, że to zacieranie się granic 
pomiędzy sztuką a dyskursem w paraestetyce umożliwia pracę nad językiem 
opisu teatru Goebbelsa, teatru, który nie mieści się w dotychczas wytworzonych 
kategoriach, teoriach, koncepcjach krytycznych; jest możliwością zachowania 
autonomii dzieła, ale i odwrotnie – zautonomizowania interpretacji w teorii 
dzięki niezawłaszczającej roli paraestetyki (tak przynajmniej ją rozumiem).

*

Heiner Goebbels, posługując się terminologią „estetyki braku”, jest bardzo bliski 
założeniom paraestetycznym, dzięki czemu tworzy teatr ściśle związany z pracą 
wyobraźni, wymagający, domagający się rozumienia i teorii:

Teatr nie potrzebuje wizjonerów. Nieważne, co dzieje się na scenie. Nieważne nawet, co się 
na niej wystawia. Ważne jest to, co ukryte i co publiczność może odkrywać na własną rękę. 
Tworzenie miejsca dla wyobraźni widzów, przestrzeni, w której przed ich oczami otwierają się 
teksty i odsłaniają obrazy7.

6 J‑J. Lyotard, Wzniosłość i awangarda, przeł. M. Bieńczyk, „Teksty Drugie” nr 2‑3/1996, s. 175.
7 H. Goebbels, Badacz czy rzemieślnik? Dziewięć tez na temat kształcenia przyszłych artystów sztuk 

performatywnych, tłum. E. Kubikowska, „Teatr” nr 10/2013, http://www.teatr‑pismo.pl/przestrzenie‑te-
atru/613/badacz_czy_rzemieslnik_dziewiec_tez_na_temat_ksztalcenia_przyszlych_artystow_sztuk_per-
formatywnych/ [dostęp: 15.04.2016].
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Interdyscyplinarny charakter teatru Goebbelsa zauważa się już przy prezentacji 
jego dokonań, wykorzystuje on bowiem rozmaite technologie nagraniowe, free 
jazz, własne kompozycje muzyczne (wykonywane najczęściej przez Ensemble 
Moderne), teatr, operę, teksty literackie, strategie narracyjne, teorie estetycz-
ne i filozoficzne8. Wśród lektur wykorzystywanych w spektaklach znajdują się 
m.in.: Blanchot, Brecht, Canetti, Kierkegaard, Gertrude Stein. Krytycy teatralni, 
ale i muzyczni, zauważają u Goebbelsa tekstowość muzyki – muzykę jako tekst. 

Jego pierwsze przedstawienie sceniczne, Schwarz auf Weiss (Czarno na 
białym), miało miejsce w 1996 roku. Wykorzystał w nim głos Heinera Müllera, 
dramatopisarza i jednego z najważniejszych przedstawicieli teatru postdrama-
tycznego, czytającego poemat Cień Poego. Towarzysząca mu muzyka Ensemble 
Moderne, światło, scenografia nie są częściami żadnej historii ani linearnej 
opowieści (od-do). Ta cecha staje się wyróżnikiem sztuki Goebbelsa, gdzie brak 
historii może być źródłem paranarracji9. W 2005 roku pokazał na „Warszaw-
skiej jesieni” jedno z największych swoich przedsięwzięć teatralno-operowo-
-muzycznych, a mianowicie Landschaft mit entfernten Verwandten (Krajobraz 
z dalekimi krewnymi). Inscenizacja odbyła się w Teatrze Narodowym, by sprostać 
wymagającym warunkom scenografii. Tematyka wojny, rozmów o malarstwie 
i Szekspirze przeplata się ze zmieniającymi się wnętrzami: buddyjskiej świątyni, 
renesansowej komnaty i świetlistej amfilady. Mimo barokowego przepychu 
i kontrastującego minimalizmu, spektakl porusza się z różnym natężeniem 
wokół lęku i przerażenia, sygnalizowanych rozmowami, muzyką i pieśnią. Wy-
dawałoby się, że to dzieło totalne, korzystające z różnych mediów i języków, 
by wypełnić formalnie koncept. Jednak jest odwrotnie. Goebbels otwiera teatr 
na teorię w myśl paraestetyki; mówi o dramacie jako doświadczeniu, zamiast 
patrzenia: „to dramat percepcji, dramat czyichś zmysłów, silne starcie wszyst-
kich elementów: sceny, światła, muzyki, słów – w którym aktor musi przetrwać, 
a nie grać. W tym sensie dramat «mediów» jest dramatem w podwójnym 
znaczeniu: zarówno dla aktora, jak i dla percepcji widowni”10. Nie inaczej jest 
w przedstawieniu When the mountain changed its clothing, który zamierzam 
tutaj omówić z perspektywy paraestetycznej.

*

„O czym marzą młode dziewczęta?” – „O nożu i krwi”. Ten fragment rozmowy 
z francuskim pisarzem Alainem Robbe-Grillet kończył w 1955 roku wczesny spek-
takl teatru muzycznego Heinera Goebbelsa, Die Wiederholung (Powtórka). Teraz 
słowa te powtórzone i wykrzyczane przez jedną z chórzystek i wtórujący jej chór 
w spektaklu When the mountain changed its clothing (Kiedy góra zmienia szatę), 
sygnalizują innego rodzaju napięcie: kiedy na scenę wpada około czterdzieści 
dziewczyn w dresach i tenisówkach, może współczesnych tricksterek, a może 

8 Por. T. Biernacki, M. Pasiecznik, Heiner Goebbels – Schwarz auf Weiss, w: Po zmierzchu. Eseje 
o operach współczesnych, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2013, s. 184‑91.

9 Por. M. Szpak, Skąd przychodzi, kim jest i dokąd zmierza Heiner Goebbels, „Glissando” nr 5‑6/2005, 
http://www.glissando.pl/tekst/skad‑przychodzi‑kim‑jest‑i‑dokad‑zmierza‑heiner‑goebbels‑2/ (dostęp: 
20.04.2016). 

10 H. Goebbels, Aesthetics of Absence…
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zwyczajnych łobuziar, pod wpływem potężnego, grupowego krzyku granice 
teatru zaczynają falować. Nie wiadomo, kto jest bohaterem, czego dotyczą 
okrzyki, gdzie jest opowieść. Rzecz zaczyna się od wrzasku i przewracanych 
krzeseł. Dźwięk i towarzysząca mu emocja (złości?) wdziera się w refleksję, 
a nie odwrotnie. Tak zaczyna się ten spektakl muzyczny, który Goebbels po raz 
pierwszy zaprezentował w 2012 roku w Niemczech, na Ruhrtriennale11. 

Tytuł przedstawienia nawiązuje do ludowej pieśni z okręgu Resia, obecnie 
leżącego we Włoszech, zatytułowanej Da Pa Ćanynu. Mowa w niej o słoweń-
skiej górze Kanin, która zmienia swą szatę wraz ze zmieniającymi się porami 
roku i na wiosnę zakłada zielone spodnie i białą koszulę. Słowenia i jej kontekst 
przemian polityczno-społeczno-kulturowych jest tutaj z jednej strony ważną 
bohaterką, z drugiej – znacznie bardziej liczą się przemiany zachodzące w życiu 
dojrzewających dziewczyn: powtarzalne, a może nawet typowe dla ich wieku 
(bez względu na narodowość). Pod postacią chóru stanowią one zbiorowego 
protagonistę spektaklu, muzyczną hydrę, nieoczekiwanie przeobrażającą się 
w wyśpiewywanych nastrojach. Tę kolektywną zbiorowość tworzy zresztą jeden 
z najbardziej cenionych żeńskich zespołów śpiewaczych – Carmina Slovenica 
pod kierownictwem Karminy Šilec12, który w spektaklu reprezentują dziewczyny 
w wieku od dziesięciu do dwudziestu lat mieszkające w drugim pod względem 
wielkości mieście Słowenii – Mariborze. 

Gdy pada pytanie jednej z protagonistek zespołu: „ile masz lat?” – chór od-
powiada: „trzynaście i pół”, co nie tylko potwierdza jego kolektywny charakter 
w przedstawieniu, ale i potęguje efekt śpiewającej grupy (wybrzmiewających 
jednocześnie głosów i partii), chcącej reprezentować jeden uśredniony wiek, 
mimo widocznych różnic. Zbiorowość ta składa się bowiem z nastolatek o róż-
nym wyglądzie: niskich, wysokich, grubych, pulchnych, szczupłych, chudych, 
młodszych i starszych, które przez półtorej godziny na scenie prezentują się 
w wielogłosowym spektrum zmieniających się emocji: od agresji i napięcia, 
poprzez złość i melancholię, aż do poetyckiego spokoju i wyciszenia. To, co je 
w sposób istotny łączy, to polifonia: wielość indywidualnych głosów wyjątkowo 
ze sobą zgranych w kontrastujących emocjonalnie utworach. 

Może spektakl opowiada o dojrzewaniu, rzadko harmonijnym, więc i śpiew 
na scenie nieraz przechodzi w krzyk, dziewczęta zaś podlegają zmianom (jak 
tytułowa góra): raz niewinne, a raz groźne i nieprzewidywalne w swej złości; 
raz refleksyjne i melancholijne, a nieraz wesołe. W przemianie pomiędzy dzie-
ciństwem a dorosłością odsłania się wyjątkowa, niezrównoważona energia, 
która wychodzi na powierzchnię dzięki dojrzewaniu i podlega w przedstawieniu 
ujawnieniu przez śpiew. Efekt pogłębiają bałkańskie uwarunkowania, gwałtowne 
zmiany polityczne i kulturowe, które musiały dotknąć również te młode kobiety 
i dziewczyny. Zasadniczo ich dojrzewanie to czas rozpięty pomiędzy wieloma 
biegunami, które w przedstawieniu zostaną wydobyte za pomocą pieśni, obrazu 

11 W kooprodukcji ze Steirischer Herbst Graz, Festiwalem Teatralnym w Maribor (w ramach wy-
darzeń w Maribor – Europejska stolica kultury 2012), Festiwalem d’Automne w Paryżu, Grand Theatre 
w Luxemburgu i Kunstfestspiele w Herrenhausen. W Polsce spektakl został pokazany 19 października 
2013 r. jako główne wydarzenie lubelskich Konfrontacji Teatralnych.

12 http://www.culture.si/en/Carmina_Slovenica (dostęp: 21.04.2016).
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i aktorskich sekwencji: między życiem i śmiercią, władzą i niepodporządkowa-
niem, moralnością i jej relatywnością czy materialnością i biedą. 

Dobór materiału do muzycznego i tekstowego scenariusza tworzy metamor-
ficzny kolaż: zmianie ulegają pory roku, co słychać w utworze Zima skompono-
wanego na chór przez słowackiego dyrygenta – Lojze Lebiča, ale i w utworach 
literackich wyraźnie wskazujących na porę letnią, jak w Późnym lecie Adalberta 
Stiftera czy w Betonowym ogrodzie Iana McEwana13. Zmienia się także nastrój 
opisywanego „krajobrazu”: inny jest ogród w utworze Johannesa Brahmsa, 
Der Gärtner, a inny w kontekście niepokojącej i zatęchłej atmosfery powieści 
McEwana. Lecz oba odchodzą od wyobrażenia ogrodu jako mitycznego raju. 
Zebrane w spektaklu przykłady wiążą się ze sobą, ale ukazują też przemiany, 
stąd ważne są słowa jednej z ulubionych pisarek Goebbelsa – Gertrudy Stein: 
„There is no there there”, pochodzące z przywoływanego w przedstawieniu 
utworu, Everybody’s autobiography. Świadczą one o namacalności i uobecnieniu 
w teatrze Goebbelsa jako pewnej metodzie. A skoro nie ma żadnego „tam”, 
ku któremu się zwracamy, interesuje nas to, co tu, co znajduje się najbliżej 
nas. Tym samym teatr Goebbelsa nie jest teatrem, który można by analizować 
w kontekście tylko teatrologicznym, czyjegoś „doświadczenia teatralnego”14, 
ale teatru wychodzącego poza teatr, niedającego się teatrem objąć, ku czemuś, 
co najbliższe jest paraestetyce tekstu kultury. W innym miejscu, Hans-Thies Le-
hmann opisując teatr postdramatyczny, do którego zresztą zalicza Goebbelsa, 
nazwie ten rodzaj twórczości „poematem scenicznym”, ponownie sugerując 
jego znaczenie literackie, a widza porówna do czytelnika, który w działaniach 
interpretatorskich, łączy różne elementy w całość15. Można w tym widzieć 
przemianę „audytorium” w „autorium” – wedle innego sformułowania, Piotra 
Grzymisławskiego – gdy „oglądanie dzieła staje się dosłownie twórczym zajęciem, 
w obrębie którego istnieje tyle spektakli, ile osób uczestniczących w zdarzeniu”16. 
Można to także określić mianem łączenia języków – charakterystycznego dla 
Szkoły z Irvine – wyzwolenia interpretacji spod hegemonii dyscypliny, metateorii 
wynikającej z połączenia różnych fenomenów, odcieni, strategii sztuk, których 
teatr Goebbelsa jest reprezentantem, ciągle improwizując na gruncie teorii 
teatru, zgodnie z koncepcją paraestetyki. Teatr muzyczny Goebbelsa i  ludzie 
stale z nim współpracujący, także i w spektaklu When a mountain changed its 
clothing, to scenograf Klaus Grünberg, projektantka kostiumów Florence von 
Gerkan, dźwiękowiec Willi Bopp czy choreograf Florian Bilbao, którzy tworzą 
wyjątkowe inscenizacje, które, jak Krajobraz z dalekimi krewnymi, na długo 
pozostawiają doświadczenie wyrazistymi w pamięci zarówno muzycznej, jak 
i wizualnej. Zgodnie z refleksją teoretyczną Goebbelsa, na co dzień także wykła-
dowcy stosowanych studiów teatralnych w Giessen, wiadomo, że jego teatru 
nie można określić jako tylko muzyczny, ponieważ wszystkie elementy, zarówno 
scenografia i oświetlenie, jak i słowo czy gra aktorska, a nawet cisza, jest w nim 

13 I. McEwan, Betonowy ogród, tłum. M. Obarski, Znak, Kraków 2008.
14 H‑T. Lehmann, Teatr postdramatyczny, tłum. D. Sajewska, M. Sugiera, Kraków 2004, s. 11.
15 Tamże, s. 176.
16 P. Grzymisławski, Zwrot performatywny w teatrze postdramatycznym, „Przestrzenie Teorii” 2012, 

nr 17, s. 57.
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znaczące albo nawet staje się autonomiczne, także powtarzalność i forma. W tym 
sensie też nie jest to już teatr dramatyczny, a raczej „postdramatyczny” jak chce 
Lehmann, w sposób klasyczny już opisujący rozczłonkowanie tzw. „epickiego” 
teatru. Tekst dramatu bowiem też nie jest dominantą teatru Goebbelsa17. Jak 
chce sam reżyser i inni teoretycy, również Lehmann, jest teatrem interdyscy-
plinarnym, a najczęściej – „scenicznym koncertem”18 i w tym rozumieniu jest 
tekstem, który podlega interpretacjom, wskazując na parateorię. 

Ten komponent czy potrzeba literackiego odniesienia się do przedstawień 
Goebbelsa w interpretacji, przedstawień, które wyzywają wielością elementów, 
powodując, że narracja także wymaga twórczego zaangażowania, że trudno 
pozostać na poziomie deskryptywnym przedstawienia. Relacjonowanie przed-
stawienia przechodzi w zadawanie pytań i odpowiadanie na nie, ale tak, żeby 
zachować charakter, zdarzenie (jak chciałby Lyotard) i oddziaływanie teatru 
Goebbelsa na widza. Pierwsze intro do energetycznego koncertu płynącego 
z girls’ power w When the mountain changed its clothing mamy, gdy na 
scenie zgromadzone dziewczyny zaczynają swój „dialog” ze światem obcych 
przedmiotów, materialnych krzeseł. W tyle sceny, po jej jednej stronie, stoi coś 
w rodzaju szafy, w której upchano pluszowe maskotki, kolorowe płaszcze, 
sukienki i inne dziewczęce stroje. Po drugiej zaś stronie poukładano w sterty, 
w różnych konfiguracjach białe stoły, a z przodu widnieje góra czarnych krzeseł, 
które właśnie w pierwszej scenie zostają wprowadzone w ruch. Wybór krzeseł 
jako właściwego rekwizytu, medium dalszych części opowieści, może dotyczyć 
metafory życia jako poczekalni i niezgody na jego statyczność. Albo inaczej – 
potrzeby przeciwstawienia się przedmiotowości za pomocą ruchu uobecniają-
cego podmiotowość, stanowczego i głośnego zaznaczenia własnej obecności 
(szczególnie u dojrzewającej osoby), gdy metalowe części krzeseł w starciu 
z podłogą powodują blaszane, nieprzyjemne dźwięki. W wyniku wytwarza się 
rzeczywiste, wzięte z codzienności instrumentarium, które brzmi po swojemu, 
ale poddaje się, odpuszcza witalistycznemu performansowi. Dziewczyny dają 
upust swojej energii, prezentując się niezwykle dynamicznie, ale i bawiąc się 
ruchomością tworzonych układów oraz przestrzennym zaangażowaniem na tle 
industrialnej z początku, szaroburej i ascetycznie urządzonej hali. 

Mimo charakterystycznego „umuzycznienia” teatru Goebbelsa oraz omawia-
nego tu spektaklu, w którym „muzyka może być samodzielną strukturą”19, po raz 
pierwszy jej całe aktorskie wykonanie przekazuje reżyser w ręce żeńskiego kolek-
tywu. Warto więc spytać, jak funkcjonuje jego znaczenie, jak się rozprzestrzenia 
i w jaki sposób dociera do odbiorcy. Porażającą siłą tego przedstawienia jest 
przede wszystkim głos słoweńskiego chóru, Carmina Slovenica, a następnie wa-
runki tworzących chór aktorek: ich wiek, wygląd, nastoletnie zbuntowanie, które 
zostają przez Goebbelsa poetycko i estetycznie wplecione w refleksję teatralną. 
Możliwe, że głos jest jednak ekspresją dominującą, w jakimś sensie osaczającą 
widza afektywną przestrzenią wytworzoną za pomocą dźwięku i brzmienia 

17 H‑T. Lehmann, Teatr postdramatyczny…, s. 17.
18 Tamże, s. 177. Komponent muzyczny staje się na tyle ważny, gdyż Gobbels jest też kompozytorem 

i uwzględnia, także w When the mountain changed its clothing, utwory przez siebie napisane.
19 Tamże, s. 141.
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dziewczyńskiego śpiewu, które nie pozwalają widzowi się skryć. A nawet więcej 
– tak jak muzyka w ogóle – tak i teatr wyśpiewywany przez chór, w którym nie 
pojawiają się żadne mówione dialogi, sprawia, że afektywna relacja odbiorcy 
i dzieła jest ściślejsza, nieustannie rozgrywa się na scenie i w czyjejś przestrzeni 
psychicznej, na zewnątrz i w czyimś wnętrzu, artystycznie i zarazem intymnie. 
Mocny, kolektywny głos dziewczęcego chóru może także wybrzmiewać jak pa-
rodia essencjalistycznego podmiotu, którym nigdy nie jest się w pojedynkę, lecz 
zawsze w odniesieniu do innych (np. grupy rówieśniczej). Może także wyrażać 
pozorny i trudny do wydobycia w społeczeństwie indywidualizm. Dlatego przy-
biera formę zbiorową, co zdawałoby się potwierdza także współczesna teoria 
posługująca się metaforami teatralnymi: „Mocny podmiot performatywny to 
taki podmiot, który tworzy się w happeningach, wydarzeniach, których nie jest 
widzem, ale inicjatorem i sprawcą. Podmiot ten nie jest też «podmiotem samot-
nym» (podmiot romantyczny), lecz współdziała zawsze z innymi podmiotami 
i «aktorami»”20. Podczas spektaklu padają zresztą konkretne słowa ilustrujące 
potrzebę koncentracji na własnych myślach, odnalezieniu siebie, wytworzenia 
autonomii – problemy narastające w wieku dojrzewania i naturalnie związane 
z rozwojem jednostki. Znacznie większy problem pojawia się wówczas, gdy ta 
indywidualna perspektywa, obszar zainteresowania ja, wydobywa z człowieka 
to, co w nim najgłębiej schowane, jak potrzebę uznania, bycia pochwalonym, 
docenionym, „ale na to nie można liczyć” – pada zrezygnowana odpowiedź 
jednej z protagonistek.

Dzięki aktorskim strategiom dziewczyński podmiot zbiorowy przeobraża się 
w społecznie konstruowaną rzeczywistość. W jednej z pierwszych scen, gdy 
po dynamicznym szaleństwie z krzesłami dziewczyny ustawiają je w jednym 
szeregu, siadają i trwają przez dłuższą chwilę (parę minut?) w sytuacji bycia 
twarzą w twarz, sam na sam naprzeciw publiczności, w zupełnej ciszy, w napię-
ciu i w kontrastujących grzecznych pozach. Jedne mają zaciśnięte pięści, inne 
układają dłonie skromnie w koszyczek. Niepostrzeżenie, lecz płynnie zmieniają 
się. Bardzo powoli na ich twarzach grymas złości, napięcia, jakiegoś nieokreślo-
nego zacięcia i irytacji przechodzi w obojętność, rozluźnienie i rozładowujący 
atmosferę uśmiech (taki efekt rozmycia i upłynnienia narracji przynoszą niektóre 
filmy Billa Violi rejestrujące w zwolnionym tempie ekspresję emocji, wzorując ją 
na figuratywnej przestrzeni klasycznych obrazów21). W tle brzmi wyraźnie, słowo 
po słowie, powtarzane jak mantra, medytacyjne, hipnotyczne: „Just listen to 
me, everything going to be all right”. Perfekcyjnie zestrojony głos kolektywnego 
chóru wzmacnia siłę wypowiedzi i całe aktorskie przedsięwzięcie. Dlatego ten 
żeński zespół, jego doskonała polifonia, jest w tym przedstawieniu Goebbelsa 
najmocniejszym, estetycznym środkiem wyrazu, którym reżyser nie steruje, ale 
puszcza wolno, emancypuje dzięki głosowi. A może na tym polega i tak się 
wyraża natura dojrzewających dziewcząt? Nie można jej tłamsić i kontrolować, 

20 E. Domańska, „Zwrot performatywny” we współczesnej humanistyce, „Teksty Drugie” 2007, 
nr 5, s. 56.

21 Por. M. Brewińska, Wystawa Billa Violi w Zachęcie, http://culture.pl/pl/wydarzenie/wystaw‑billa-
‑violi‑w‑zachecie (dostęp 21.04.2016).
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trzeba jej dać się wypowiedzieć, ponieważ w przeciwnym razie będzie kumu-
lować złość, doprowadzając do agresji. 

W przedstawieniu Goebbelsa pewną znaczącą rolę odgrywają także i inne 
elementy, jak zmieniająca się scenografia, która obok muzyki i fragmentów 
tekstowych, stanowi ważne uzupełnienie i prowadzi do kilku istotnych sugestii 
interpretacyjnych z perspektywy paraestetycznej. Chodzi o wykorzystanie przez 
artystę obrazów należących do tzw. malarstwa naiwnego, począwszy od Dżungli 
z lwem z 1904 Henri Rousseau po The Stag’s Wedding z 1959 Ivana Generalica, 
chorwackiego malarza i przedstawiciela prymitywizmu; czy Pola dzikich kwia‑
tów [Field of Wildflowers] z 2007 roku Ferenca Pataki. Użycie określonej tutaj 
perspektywy estetycznej nakierowuje na rodzaj doświadczenia, w tym wypad-
ku może nim być poczucie odrealnionego statusu rzeczywistości. Sam Henri 
Rousseau znany był z tego, że mimo umieszczania egzotycznych krajobrazów, 
obrazy swe malował jednak tylko i wyłącznie dzięki własnej wyobraźni, przykła-
dowo – tworząc dżunglę jeszcze barwniejszą i piękniejszą, niż była ona w rze-
czywistości. Spędzał też wiele czasu w paryskim ogrodzie botanicznym Jardin 
des Plantes, szkicując ogromne palmy i kwiaty, przyciągające jego wyobraźnię; 
często też odwiedzał znajdujący się w tym samym parku ogród zoologiczny22. 
Zaowocowało to później widokami egzotycznych zwierząt umieszczonych jak 
gdyby na wolności, w bujnych dżunglach na obrazach, które wówczas zaczął 
malować (1891-1904), często z dystansem pokazując okrucieństwo tego wy-
cinka świata przyrody. 

Do tego cyklu należy również Dżungla z lwem, a pewne zbieżne estetyczne 
zabiegi odnajdziemy również w spektaklu Goebbelsa. Naiwna sztuka i dobra-
na do niej scenografia (jak sztuczna zielona trawa) pozwala reżyserowi i jego 
zespołowi zaprojektować świat wyodrębniony z twardej, przedmiotowej rze-
czywistości (widocznej w pierwszych scenach) ku czemuś, co jest wyobrażone, 
naiwne i baśniowe (choć niepokoi ciemne tło). Dzięki pastoralnej konstrukcji, 
scenerii niby-natury lub natury wynaturzonej, paraprzyrody, członkinie chóru 
mogą odegrać sceny z dzieciństwa i wypowiadać swe przedwcześnie dojrzałe 
sądy na temat życia, śmierci i przemijania. Dodatkowy sztafaż tworzy środo-
wisko akustyczne otaczające dziewczęta: symulowanie zmian pogodowych, 
przechodzących od ładnej pogody do burzy (kolejne parafrazowanie emocji). 
Wykorzystane obrazy reprezentujące malarstwo naiwne czy prymitywizm, sta-
wiają samą kwestię dojrzałości jeszcze pod innym kątem. To, co początkowo 
w sztuce, jak w wypadku Henri Rousseau, było niedoceniane (świadczą o tym 
negatywnie wartościujące określenia za życia artysty23), z czasem zyskało na 
znaczeniu. Naiwność, niedojrzałość to rozterki śpiewających dziewczyn, które 
wcale nie są naiwne, wręcz przeciwnie – momentami przerażają trafnością 
spostrzeżeń. Zarysowuje się estetyczna paralela: podobnie jak egzotyczne 
drapieżniki uchwycone przez Rousseau w chwilach zdawałoby się najokrut-
niejszych, tak i młode kobiety jadowicie przedzierają się przez rzeczywistość, 
a czasem wbrew niej. Chór wyraża to za pomocą uwewnętrznionego dialogu, 

22 Por . The Art of Evolution: Darwin, Darwinism, and Visual Culture, red. B. J. Larson, F. Brauer, 
University Press of New England, Dartmouth 2009, s. 196.

23 Tamże, s. 194.
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rozmawiając sam ze sobą: „– Zostaniesz ukarana. – Schowam się. – Zapytamy, 
co robisz. – Skłamię. – Nie możesz kłamać. – Dlaczego? – Bo kłamstwo jest złe. 
– I co z tego? – Zostaniesz ukarana…”.

Wydaje się, że estetyczna i poetycka zawartość przedstawienia dotyczy 
także w dużej mierze eksplorowania i przechodzenia pomiędzy śmiercią 
a dojrzewaniem. Świadczą o tym słowa piosenki amerykańskiego zespołu 
grającego indie pop, The Bird and the Bee, które stanowią rodzaj finału ca-
łego przedstawienia: „bo kiedy jestem zmęczona, jestem bardzo zmęczona; 
a kiedy jest już po wszystkim, czuję, jakbym kogoś zabiła”. W zmienionej 
muzycznie formie, o wiele bardziej melancholijnej, onirycznej wersji tego 
utworu, dziewczyny tworzą coś w rodzaju chóralnego kręgu, który w prostej 
choreografii, przestępuje z nogi na nogę, rytmicznie i niejako automatycznie, 
powtarza te same kroki, trochę jak tykająca wskazówka od zegara, w lewo, 
w prawo, powoli się przesuwając, jak rdzenne plemię odprawiające jakiś 
rytuał. Słowa śpiewane są trochę od niechcenia, mimowolnie, płyną bez 
specjalnej dramaturgii, mówią przecież o zmęczeniu. Forma koresponduje 
więc z treścią, a „sens przechodzi w sensualność”24. W paraestetycznym spoj-
rzeniu to polifonia głosów i miarowy ruch chóru powoli wytwarza, symuluje 
i wciąga w zmęczenie. Niepokoją jednak nieuchronnie powracające słowa 
o śmierci. Powtórzenie staje się zamierzonym tematem teatru Goebbelsa, 
„nowym typem wzniosłości”25, ale i sposobem na oznakowanie rozmaitych 
dróg w wytwarzanej w teatrze pararzeczywistości: „para” w rozumieniu, 
że nie mieści się ona w granicach sceny ani reprezentowanego w sztuce 
doświadczenia, ale przechodzi przez wnętrze widza. Ma to związek przede 
wszystkim z główną rolą linii muzycznej, która nie pozwala się zdystansować, 
urzeka jak Syreny Odyseusza.

O dojrzewaniu można pisać nieznośnie. Czyni tak momentami, mimo bez-
dyskusyjnej erudycji, Francesco M. Cataluccio w książce Niedojrzałość. Choroba 
naszych czasów26. Już samo przeciwstawienie dojrzałości-niedojrzałości nadaje 
jego wypowiedziom moralizatorski ton i prowadzi w wielu opisywanych przez 
niego wypadkach do jednowymiarowej, wartościującej perspektywy. Spektakl 
Goebbelsa opowiada o dojrzewaniu jako o czasie niejednoznacznym, w który 
wplata się wiele emocji, ale i sama niedojrzałość prowadzi grę z dojrzałością. 
Powracająca bliskość śmierci i związek dojrzewania z możliwością zbrodni, 
umieszcza to przedstawienie w kontekście tradycji bliższej estetycznie Piknikowi 
pod Wiszącą Skałą, zarówno w wersji książkowej Joan Lindsey, jak i w filmowej 
adaptacji Petera Weira. Śmierć i jej poetyka wywołuje wyczuwalny niepokój, nie-
rozerwalnie towarzyszący dojrzewaniu i swego rodzaju „umieraniu”. Tym samym 
dojrzewanie jest opowieścią o samym życiu, gdyż kontekst śmierci i umierania 
przez cały czas pozostaje jego treścią. Teatr Goebbelsa i cały skomponowany 
przez niego „koncert” zarówno muzycznie, jak i obrazowo opowiada o pewnej 
uniwersalnej, a przez to filozoficznej relacji, dzieląc się estetyczną fascynacją 
bliskości dojrzewania i śmierci. Dlatego to nie radość, ale refleksyjna melancholia 

24 H‑T. Lehmann, Teatr postdramatyczny…, s. 243.
25 Tamże, s. 261.
26 F. M. Cataluccio, Niedojrzałość. Choroba naszych czasów, tłum. S. Kasprzysiak, Znak, Kraków 2006.
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rządzi tym przedstawieniem, czego efekt dodatkowo wzmacniają takie utwory, 
jak Past Life Melodies Sarah Hopkins czy Farben Arnolda Schönberga. 

Wybór słoweńskich dziewczyn na głównego bohatera prezentującego tę 
bliskość, tę relację, jest o tyle udany, że wprowadza dodatkowe, wikłające ar-
tystycznie konteksty: emancypację i słoweńskość. Obserwujemy, jak na scenie 
dziewczyny z łobuzerską energią śpiewają jugosłowiańskie pieśni narodowe 
(np. Kozavačko kolo), przywołujące skojarzenia z siłą odzewu komunistyczne-
go kolektywu, typowego dla tej części Europy powiązanej historią tzw. bloku 
wschodniego z wyobrażeniem muskularnej, zdrowej i wyprężonej piersi so-
wieckiej kobiety. By za chwilę przeobrazić się w zbiorowość znacznie bardziej 
enigmatyczną, motylą i kolorową (sukienki!), zatopioną w znanych w kulturze 
mieszczańskiej wspólnych, „kobiecych” czynnościach. Nie jest to jednak szy-
dełkowanie, wyszywanie ani tkanie, choć w samym przedstawieniu pełni rolę 
równie „kobiecego”, jednoczącego zajęcia. 

Na scenie wyodrębniają się dwie nastolatki, dzięki oświetleniu ich twarzy, 
w kolorowych rajstopach, sukienkach i tenisówkach, o twarzach łagodnych jak 
na obrazach Vermeera, które z pozbawioną emocji precyzją, dokładnie i ma-
chinalnie biorą ze sterty pluszowych maskotek kolejną sztukę i wyjmują z niej 
wypełniający ją puch. W tyle dziewczyny donoszą kolejne „ofiary”. Scenie tej 
towarzyszą recytowane przez jedną z dziewcząt słowa Gertrudy Stein o fascy-
nacji pierwszym zarobionym dolarem, ale nie jej samej, ale u innych ludzi, bo 
jej samej nigdy jeszcze nie udało się zarobić nawet jednego dolara27. Bogactwo 
kontrastuje z biedą, czasem z nieporównywalnie większą biedą. W tle słychać 
empatyzujący chór. Scena ta została zainscenizowana na kształt biedermaie-
rowskiej kultury, salonowego wnętrza, w której kobiety mogły przebywać razem 
i towarzyszyć sobie w codziennych, monotonnych zajęciach, gdy mężczyźni 
zajmowali się czymś poważniejszym, jak zarabianie pieniędzy. W tę monotonną 
czynność patroszenia pluszowych misiów, choć absurdalną, zaangażowane 
są jednak nie stateczne matrony, ale dziewczyny z chóru Carmina Slovenica, 
które w pracy – jak twierdzi wielu psychologów osobowości – dojrzewają, 
a jednocześnie przejawiają przedwczesną, wynaturzoną postać dojrzałości, 
paradojrzałość. Gdy zastanawiają się nad brakiem koherencji pomiędzy pracą 
a zarobkami, towarzyszy im sztucznie wytworzony dystans, maniera, ale może 
chodzić o ukrytą złość, skrywaną niezgodę wobec niesprawiedliwego podziału 
świata (np. na wschód i zachód). 

Kontekst Bałkanów to także region doświadczony przez wojnę, a wojna po-
zbawia rodziców. Geopolityczne pochodzenie dziewcząt jest więc i w tym sensie 
emancypujące, ale dojrzewanie płciowe powoduje częste zmiany nastrojów, 
scenicznie ukazywane jako nagłe przejścia pomiędzy delikatnością a agresją. Nikt 
z dorosłych nie jest w stanie ukoić ich rozchwianej emocjonalności. Dziewczyny 
tworzą więc mocny zespół, jak podczas wykonania Taka din, pieśni indiańskiej, 
gdy kołyszą się coraz szybciej i szybciej. To jest ich sposób na radzenie sobie 
z niekoherentną rzeczywistością: trzymać się za ręce, głośno śpiewać i poruszać 

27 „When I was a child I used to be fascinated with the source how everybody everybody earned 
their first dollar (…)”: https://www.youtube.com/watch?v=UZ1gShRq8wk (dostęp: 21.04.2016).
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się zgodnie z dynamicznym, wciągającym rytmem piosenki. Inicjacja w dorosłość 
jest w naszej kulturze przede wszystkim ceniona z uwagi na dowartościowanie 
męskości i jej społeczne ukształtowanie. Władca much, Chłopcy z Placu Broni 
czy Dolina Issy – to ważne przykłady narracji i rytuałów, które dotyczą chłopców. 
Dawniej to oni uczyli się zabijania, najczęściej najpierw zwierząt, podczas polo-
wań, ale i wymykając się spod kurateli dorosłych, co skutkowało nadmiernym 
i niekontrolowanym okrucieństwem. Mniej jest znanych w kulturze przykładów 
aktywnej inicjacji w dorosłość, której bohaterkami są dziewczęta. Mamy Alicję 
w krainie czarów i przywoływaną w przedstawieniu, napisaną z perspektywy 
dziewczynki, ale słabo znaną powieść austriackiej pisarki, Marlen Haushofer – 
Niebo, które nie kończy się nigdzie. A przecież śmierć, przemoc i różne formy 
okrucieństwa są także składnikami dziewczęcego dojrzewania, na co Goebbels 
zwraca uwagę, nie dookreślając tego związku zanadto, a raczej otwierając go 
w przestrzeni estetycznej. Może chodzić o każdorazowe umieranie czegoś we 
mnie, gdy staję się osobą dorosłą, przemijam. Nóż i krew w marzeniach mło-
dych dziewcząt może oznaczać potrzebę zemsty, za znalezienie się w kostiumie 
„słabszej płci” albo za wybrakowanie z przywilejów dojrzałych, za to, że wiele 
poważnych kwestii zaczyna docierać, przedzierać się przez nieszczelną war-
stwę dzieciństwa, jak informacja o skończoności życia. I znowu pada pytanie 
o śmierć. Narratorka stara się skłonić swoją rozmówczynię do stwierdzenia, 
że wszyscy prędzej czy później umrzemy, lecz gdy zadaje bezpośrednie pyta-
nie: „będziesz żyła wiecznie?”, stanowczy, zdeterminowany, choć dziewczęcy 
głos odpowiada: „tak”. Takie dzieciństwo przestaje być czyste, niewinne czy 
autentyczne – to tutaj według Goebbelsa zaczyna się kłamstwo, zaprzeczanie 
śmierci, próba oszustwa. Także w sensie estetycznym – stąd gra nasyconymi 
barwami i malarstwem naiwnym w scenografii przedstawienia. Spektakl jest 
więc kolorowy (oprócz sukienek, dziewczyny mają na sobie wielobarwne płasz-
cze czy kalosze), na różne sposoby wykorzystuje iluzję, absurd i napotykane 
paradoksy (dziewczęta, nóż i krew). W odrealniony sposób, w teatralnej kon-
wencji, zdejmuje patos i baśniowość z powierzchni rzeczywistości. Pokazuje, 
że wraz z wiekiem dziecko, tak jak tabliczki mnożenia, uczy się kłamać. Robi to 
za pomocą szczególnie bujnej wyobraźni – tak to się delikatnie nazywa – więc 
nikt nie ma szczególnych pretensji i każdy traktuje to jako konieczny element 
socjalizacji. Lecz przemoc pojawia się niezależnie wraz z takimi kwestiami jak 
wolność, intymność czy autonomia jednostki (w tym wypadku na scenie mała 
dziewczynka płonie rumieńcem, opowiadając o mamie, która zabrała jej opo-
wiadania i czytała je przy całej rodzinie). Mamy do czynienia z artystycznym 
niezadowoleniem, pokrętnie i niepotrzebnie czynionym tylko sobie wyrzutem, 
kruchością wobec świata dorosłych („W mojej głowie pojawiła się piękna hi-
storia. Gdy zaczęłam ubierać ją w myśli, już się zdeformowała, gdy sięgnęłam 
po papier i ołówek i zaczęłam kreślić pierwsze słowa, pokruszyła się i rozpadła 
całkowicie, zabiłam tę piękną historię…”).

Wśród wielu przywoływanych tekstów z filozofii – co jest cechą charakteryzu-
jącą teatr Goebbelsa – nie mogło zabraknąć Jeana Jacques’a Rousseau, któremu 
przypisuje się „odkrycie dziecka” i jego autentyczności, ale już dorastanie, będące 
utratą dzieciństwa, niesie zepsucie, dlatego na twarzach młodych dziewcząt 
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nierzadko gości grymas. Ale ponieważ to teatr o przemianach, płynnie przecho-
dzący od jednej sceny do drugiej, dlatego i dziewczyny z grymaśnych zmieniają 
się w romantyczne wieszczki. Młodość jest też darem i postawą poznawczą – 
jak chciał romantyzm, zaznaczając wpływ ideowy choćby utworem Ogrodnik 
Johannesa Brahmsa ze słowami Josepha von Eichendorffa, które warto tutaj 
w całości przytoczyć:

Gdzie tylko chodzę i patrzę, 
Na łan i las i błonie, 
Na hale z dumnej grani: 
Prześliczna, jasna pani, 
Pozdrawiam cię stokrotnie.

W ogrodzie mym znalazłem 
Pięknego roje kwiecia, 
I wieńce zeń wiązałem, 
I marzeń moc dodałem, 
A także pozdrowienia.

Lecz nigdy ich nie wręczę, 
Bo ona zbyt daleka, 
Powiędną kwiaty biedne 
I tylko miłość wiernie 
Zostanie w głębi serca.

Niby mi nic nie dolega, 
Chodzę to tam, to tu, 
I chociaż serce pęka, 
Ja kopię wciąż i śpiewam, 
Aż swój wykopię grób28.

Lecz sam ten utwór zaskakuje rozbiciem modelu pastoralnego. Wkrada się do 
niego element turpistyczny (kopanie własnego grobu), co dodatkowo potwier-
dzają reżyserskie zabiegi – świadomego dobierania kompozycji muzycznych 
i słownych. Utwór ten w nawiązaniu do Betonowego ogrodu Iana McEwana, 
w kontekście beztroskiego dojrzewania przywołuje pamięć o niemetaforycznej 
śmierci rodziców, ożywiając kompleks Edypa i Elektry. Tam również ogród traci 
swe alegoryczne, jeszcze biblijne znaczenie, a napełnia się historią o śmierci, 
paradoksalnie przyczyniającą się do dziwnej emancypacji czwórki dojrzewające-
go rodzeństwa. W poetyce ogrodu dzieci często porównywane są do kwiatów, 
szczególnie dziewczęta, ale kwiaty znajdują się także blisko ziemi i umierania. 
Tak samo głos dziewcząt Carmina Slovenica z mocnego, uroczystego i party-
zanckiego tonu, czasem szalonego, przechodzi nieuchwytnie w zwiewność, 
delikatność i subtelność, a nawet w zimną i bladą jak śmierć eteryczność.***

When the mountain changed its clothing pokazuje przemiany młodych 
dziewcząt ze Słowenii w różnym wieku. Ich polifoniczna opowieść o doj-
rzewaniu dotyczy nieuchronnie końca dzieciństwa, z którą wiąże się także 
śmierć. To, co było, odeszło. Nowe pozostaje jeszcze nieznane. Dziewczęta 
spotykają się, bawią, czasem w sposób niezwykły, tajemniczy i wieloznaczny, 

28 J. von Eichendorff, Ogrodnik, przeł. A. Lam, w: tegoż, Wiosna i miłość, Elipsa, Warszawa 2004.
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jak gdy nawlekają na długie nici kawałki puchu pochodzącego z wyprutych 
miśków, by potem w przygaszonym świetle, przy migoczących delikatnie 
świecach, pokiwać własnoręcznie zrobionymi zawieszkami. Ich zajęcia wydają 
się niewinne i beztroskie, ale momentami tworzą zawiłe i niepokojące obrazy 
(coś przypiekają na rożnie, ale co? Do czego odnosi się ta aluzja?). Rytm pór 
roku nie przynosi uspokojenia, a raczej wyostrza melancholię wpisującą się 
w nieuchronną cykliczność. Widz jest świadkiem witalności, przebudowywania 
sceny, przebierania się bohaterek, ciągłego ruchu, gromadzenia się, oddalania, 
zapalania i wygaszania światła. I mimo estetycznej spójności poetyzowanego 
tutaj świata, gra przede wszystkim toczy się za pośrednictwem głosu młodych 
śpiewaczek. Wydaje się nawet, że sam głos jest głównym i najważniejszym 
bohaterem. Nie jeden, nie pojedynczy ani indywidualny, ale w śpiewie – zbio-
rowy. Jest formalnym i merytorycznym zapośredniczeniem i łącznikiem. Dzięki 
niemu dziewczyny, choć dotykają natury dojrzewania jako procesu zmian, 
stają się jednym organizmem. Słychać ich zestrojenie i widać, że nawiązują 
ze sobą kontakt wzrokowy, choć nie brak wyrazów indywidualności (popra-
wianie włosów, gdy kosmyk przeszkadza na czole, albo ubrania). Za każdym 
razem, gdy śpiewają ustawione w trójkąt, ich śpiew porównać można do szyku 
bojowego, równo się rozpoczynającego i kończącego. Jest w ich wykonaniu 
wyjątkowa integracja, a kryształowo czyste brzmienie wokali i wokalizacji 
pogłębia efekt artystyczny. 

Spektakl tworzą kontrastujące obrazy, silnie naznaczone napięciem między 
stereotypową idealizacją dziecięcej niewinności a surową dojrzałością, za którą 
idzie bezwzględna świadomość o niedoskonałej, skończonej naturze egzy-
stencji. Muzyczna i wizualna strona przedstawienia wytwarza swoisty rodzaj 
„estetycznych emocji”29. To właśnie w głosie, jak pisał Jacques Derrida, „moje 
słowa są «żywe» ponieważ, jak się wydaje, nie opuszczają mnie: nie padają poza 
mną, poza mym oddechem, w widzialnym oddaleniu; stale do mnie należą, 
są w mojej dyspozycji”30. I mimo zindywidualizowania nastolatek tworzących 
chór, ich śpiew i polifoniczny głos będzie opowiadał o dojrzewaniu także na 
poziomie mowy, tego, co Lacan określał głosem metaforycznym, „tym, co mó-
wi”31. Chór Carmina Slovenica staje się więc wielogłosowy także w wymiarze 
podmiotowym, reprezentuje – a nie tylko prezentuje – taki głos, że inny głos 
zaczyna wybrzmiewać, mimowolnie. W tym też sensie muzyczna opowieść 
o dojrzewaniu za sprawą autorskiego teatru Goebbelsa, a przede wszystkim 
polifonii Carminy Slovenici, łączy estetykę z poznaniem, stając się paraestetyką 
i zbliża się do tego, co Bruno Schulz określał w jednym z listów skierowanych 
do pewnego krytyka literackiego:

To, co Pan mówi o naszym sztucznie przedłużonym dzieciństwie – o niedojrzałości – dezorientuje 
mnie trochę. Gdyż zdaje mi się, że ten rodzaj sztuki, jaki mi leży na sercu, jest właśnie regresją, 
jest powrotnym dzieciństwem. Gdyby można było uwstecznić rozwój, osiągnąć jakąś okrężną 

29 P. Przybysz, Music and emotions, tłum. E. Bodall, N. Strehlau, „Avant” 2013, vol. IV, nr 3, s. 179.
30 J. Derrida, Głos i fenomen, przeł. B. Banasiak, Aletheia, Warszawa 1997, s. 127.
31 Zob. P. Mościcki, Od strażnika sensu do narzędzia rozkoszy. Myśl francuska o głosie, „Glissando” 

2006, nr 9.
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drogą powtórne dzieciństwo, jeszcze raz mieć jego pełnię i bezmiar (…). Moim ideałem jest 
«dojrzeć» do dzieciństwa. To by dopiero była prawdziwa dojrzałość32. 

Poprzez wyliczenia, zestawienia, stylizowaną naprzemienność można pod 
wpływem tego przedstawienia paraestetyzować język opisu (czemu w wielu 
miejscach ulegałam); pokazać związek wielowymiarowego dojrzewania jako 
doświadczenie, także pisarskie. Polifonia dojrzewania byłaby więc taką „okręż-
ną drogą”, jak pisał Schulz, ciągłego odnoszenia się, zbliżania i oddalania, do 
dzieciństwa jako miejsca źródłowego w tym znaczeniu, w jakim rzeczy dzieją 
się po raz pierwszy, mają w sobie świeżość, ale i od początku sygnalizują kres. 
Carmina Slovenica śpiewa w teatrze Goebbelsa w tym ujściu, początku wszel-
kich zmian i procesów, w których realnie i tajemniczo zarazem przyszło nam 
uczestniczyć. Wypełnia estetycznie pewien poznawczy brak, nie wykluczając, 
a nawet otwierając na kolejne.

The Polyphony of Adolescence: Carmina Slovenica in Heiner Goebbels’s Musical 
Theatre (An Attempt at Para‑aesthetic Analysis)

The article discusses a performance When the mountain changed its clothing directed 
by Heiner Goebbels in the perspective of para-aesthetics. All Goebbels’ works – as the 
author arguments – escape divisions among genres. The same is with this piece – it is 
spread between a performance, choir’s concert, opera, musical theatre, and installation. 
In contrast to other works of the German director, the main protagonist is created from 
a polyphonic voice, which is performed by an internationally acclaimed girls’ choir – 
Carmina Slovenica. Adolescence refers necessarily here with death, what is noticeable 
in the words of songs. The aesthetics of absence (as named by Goebbels himself), lack 
of theory dominate and demand filling them with art. In this sense the performance 
can be analysed with para-aesthetical perspective.

Słowa kluczowe: Heiner Goebbels, Carmina Slovenica, para-aesthetics

Keywords: Heiner Goebbels, Carmina Slovenica, para-aesthetics

32 B. Schulz, Księga listów, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975, s. 73.


