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To czego dokonywa się z miłości, 

dzieje się zawsze poza dobrem i ziem 

• Friedrich I ietzsche 



Bo ja już bylem kiedyś chłopcem, dziewczyną, 

rośliną, 

ptakiem i niemą rybą wynurzającą się 

z morza. 

Płakałem i szlochałem na widok tej 

niezwykłej okoliczności. 

Z jakich szczytów i niebotycznego wprost 

szczęścia spadłem 

(po to, by się znaleźć między śmiertelnymi) 

Smutne okolice, gdzie śmierć, nienawiść 

i mnóstwo innych nieszczęść, 

wysuszające choroby, gnicie i dzieła 

rozkładu 

snują się w ciemnościach po łące 

nieszczęśc_ia. 

Emredokles 



David Harrower, urodzony w 1966 roku w Glas
gow, zadehiutowal sztuJq Noże u• kurach , wysta
wion:1 w czerwcu 1995 roku w teatrze T1-c1verse 

w Edynburgu, a naStft'r:mie rrzeniesion:j do l3ush 
Theater w Londynie w li stop:tdzie 1995 roku. 
W 1998 roku w teatrze Traverse oclbyla się pre
miera drugiej sztuki DavicJa Harrowera Kil/ tbe old, 
to1111re thC' iryo11ng a w dwa lara później loncJyriski 
Royal Court wystawił Presence. 
Da\·ic..I Harrower znany jest t:tkże jako :tutor adaptacji 
scenicznych (111.in. Tbe Chrysalids J. Wyndhama: 
Wovz&>cl<. G. Uuchnera) i sztuk radiowych (dla BBC 
- 54% Aoy!ic). 
Ohecnic pracuje jako dramaturg w teatrze Royal 
Court w Londynie. 
Noże IL' kurach zost:tly wystawione w Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie, Norwegii, Danii, Szwecji, 
Austrii, Francji i w Niemczech, gcJzie w 1998 roku 
sztub zostab okrzyknięta najlepSZ<j sztulq ohco
języczn :J (reż. Thoma s Osrerrneier). Węgierska 

wersja sztuki zostala nagrodzona na tegorocznym 
festiwalu KONTAKT vv Toruniu. 
N ie istn ieje żaden inny współczesny dramat , któ1y 
tak dobitnie i poetycko zarazem opisuje sytu:tcję 
czlowieb zagul)ionego vv otaczającej go rzeczy
wistości. Urwór skonstruow:rny z 24 precyzyjnych 
scen orwier:t przed nami świat subtelnej uczu
ciowości , krór;1 jest tkanlq niezwykłych reLlcji 
cz lowieka z n:ttur<J. czlowieka z 13ogiern i czlo
wieka z cz lO\viekic rn. Nożf.:' li ' lmrach to przede 

'"' szysrkim sztub o rnilo.ści . T: t p rosta , poruszaj:ic1 
orow ieść, rozpisana na trzy g losy. brzmi jedno
cze.śnie znajomo i obco. Znajomo, bo dotyczy 
lud zkich uczuć; olxo, ho o tych uczuciach mówi 
no\vyrn. nieznanym języki er11. Sztuka Hanowera 
jest refleksj:J na remat istnienia cz lowieka na ziemi: 
\\ obec milości. wobec zazdrości i ostatecznie -
wobec samotności. Ale tajemniC<J i istot:1 tej sztuki 

jest rymnie o świadomość . .Jak mówi:J wybirni 
naukowcy - to ostatnia wielk:t z:tgaclka , przed któq 
stoi lud zkość. „ 

„To wybitna nowa szkocka sztuka; Noże u · kurach 
D:tvicb Harrowera jest histori:) osadzon:i w bogo
bojnym, rreindustrialnyrn św i ecie, która w sposób 

pa.„jonuj<JCY i inteligentny opowiada o kobiecie 
oclkrywaj<)Cej taki język, który bt;?dzie w sranie 
opisać jej uczucia 
(GUARDIAN) 

„Noże w Kurach to znaczący debiut Da vida Harro
wera, któ1y stworzył porywający, poetycki i ca lko
wicie indywidualny św iat. Nigdy nie wicJzialem 
takiej sztuki„. Wychodz isz z teatru i ni e masz 

w:1tpliwości, że zobaczyleś najbardziej pon.iszaj<!CY 
i d ojrzały debiut. Harrower wydaje się już teraz 
w pełni ukształtowanym pisarzem 
(DAILY TELEGRAPH ) 



Mężczyzna poluje i walczy. Kobieta wysila 

umysł, imaginację, rodzi sny i bogów. 

Pewnego dnia staje się ja s n o w id z ą c ą, 

zaczyna bezszelestny lot marzenia i pożą

dania. Aby lepiej obliczać czas, obserwuje 

niebo. Ale nie mniej kocha ziemię. Z oczami 

spuszczonymi na zakochane kwiaty, mlvda 

i sama jak kwiat, zawiera z nimi osobistą 

znajomość. 

Czarownica 

ful e .~ Michelet 
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Świat według Harrowera 

Tak wiele napisa no już sztuk o 1niłośc i , a jedn<Jk 
Harrowerow i udało się opowiedz ieć tę historię 

w sposób nowy i zaskakuj4cy. 

Miłość odgrywa tu szczegó lm! ro l ę w rrocesie 
poznania dobra i zła. Tak jakby do histo rii wygnania 
z raju autor dopisał historię miłośc i. Raj-utopia jest 
w tym utworze aspektem świadomości nieprzebu
dzonej , instynktownej, a jed nocześnie rak dobrze 
znanej ' Harrower „odnalazł '' szczególny j ęzyk , który 
próbuje dotknąć fenomenu zmieniai<1ce j s i ę toż

samości. Transformacja osobowości albo - precy
zy jniej - świadomości doko nuje s i ę na naszych 
oczach, gdzieś na pograniczu jawy i snu, w obsza
rze u czu ć, które zdawały się być niewyrażalne; 

w świecie, który został stworzony przez Boga albo 
przez cz łow ie ka .. . Kto jest ost<itecznym i jedynym 
stwórce! tego świata , kto jest demiurgiem i ponosi 
od powi edzia ln ość za swoje d z ieło' - pozosraje 
pytaniem otwartym ... 
Każdy chce być Młodą i każdy chce być tym, który 
wie więcej, czyli nie jest na rażony, nie jest bez
bronny. Bezbronność. Udajemy, że nie jesteśmy 
bezbron ni , a rrzecież j es teś my Bezbronność 

wymaga odwagi. jakiejś wyższe j rangi 1m1clrości. 

Nikogo teraz nie stać na bezbronność . Bo lęk jest 
bezpoś rednim motywem nakłada ni a masek. Mówię 
„w iem ", gdy czuję Jęk rrzed niewied z<). Mówię 
„mam ", bo boję się nie mieć. Lęk wsze lakiego 
rodza ju , nie uświadomiony , parszywy l ęk , który 
każe nam udawać kogoś, kim nie jesteśmy, który 
każe kurczowo trzymać się tego, co już wypró
bowane, który zaleca wydeptan q śc ieżkę, który 
przestrzega przed 1yzykiem, który udaje. że nie 
ma chorób i śmierci, który ka że powtarzać schematy 
myś lowe, schematy zachowa11, schema ty widzenia 
świa ta, który wybiera bezpieczne kategorie - figury 
- niezmienne, skostniałe przekonania - ramy. Tak 
mocno l ęk jest w nas zakorzeniony, że myślimy , 

że go w og()le nie rna. Nie ma. A jest. Lęk przed 
samornośc i<J, hied:i , od rzuceniem i osra tecznie -
przed pusrlq. 

Mloda rrzechodzi przez wszysrkie fo zy l~ku l 1es1 
już - na końcu - bez l ę ku. Dez lęku - w srani e, 
który ludzie posra nowi I i u przejmie nazYva ć sza le!'\
stwem. Więc jest w „obl;,lc1niu", które rozwa la 
odczuć ten szczegc'llny stan - stan pozbawi eni<! 
miłości. A co najgorsze - stan pozbawienia miłośc i 

clo samego siebie. Czyl i os tateczna zdrada i potę

pienie samego siebie. 
Kiedy czlowiek oclkry je, że jes t zclracl zony i oszu
kan y, a potem odkryje, że porrafi zabić drugiego 
człow ieka, a wreszcie odk1yje, że jego milo,ść zo
stał a odrzucona i doświac.Jcz,1 absolurnej samotności. 
William jest rrzez Młoc.l <) \vyidealizowany, ł ;ic zy j'-! 
z nim rierworna więź, jak więź dziecka z marlq: 
za pewnienie podstawowych potrzeb - głodu , pra
gnienia i bezpiecze11stwa. Lęk rrzecl utrnt<J Willia
ma - opiekuna - ojc: t two rzy zwi<)zek oparty n<1 
za le żności . Mloda p rzykrywa miłośc i <) ros rqq 
fru strację , J ę k przecl utraq, aż w reszcie nienawiść 
do tego, który staje się jej „o prawcj'". Dla \X! illiama 
lersze S<! konie ni ż luclzie. Konie sl:the umiera j<) , 
silne żyj:j, szybsze Z\vyci ęża j :1 , bardziej wytrzymałe 

pracuj<!, inne się zal)ija i zjada. l już. Tylko czlowiek 
zaczyna n<1kbc.lać na ten świat kategorie clohra i zła. 
N ierotrzebna komplikacja, któ ra niczego rrzecie7: 
nie \vyjaśnia. Natura jest nam dana, a my jesteśmy 
jej czę.ścią On William zosta ł "'ryróżniony i odt<!d 
zos tał „ poc.lpi sa n y " j ak i ś pakt pomi ęd z.y nim , 
chmurami , b.jlq i ko11mi - że obcowanie z na tur~i 

jest kluczem c.lo ... no właśnie , do czego ... Do j ak i ej ś 

pierwotnej wolnośc i , ra1skiej beztroski i siły. Rzuca 
się w to, co ma siłę nie uruchomionej w zwi~i z ku 

małżeńskim energii , co rotwierc.lza mu siłę jego 
męskości, sz.czególn <), jec.lnorazow;i zmysłowość, 
bez oc.lrowiec.lzialności, konsekwencji. Popęd 
silniejszy od jego wo li jes t źródłem cudownej 
przyjemności , któ ra potem przemienia s i ę w jakieś 
ni ejasne roczuc ie d yskomfo rtu , może wstydu , 



a rotern znajduje uj ście w agresji sk ie rowanej 
przeciwko Młodej. 
Dla Gilberta w szystko może być rodane w w~irpJi
wość, zakwestionowane, św i ; tt - ru chome riaski, 
nierrzewid ywa lne , d ziwne konstelacje , k tóre 
wcL)ż bezsk utecznie próbuje s ię zrozumieć . Język 

- narzędzie clo orisu tego wszechobecnego chaosu. 
Whisky, papierosy, spanie do późna , depresja, 
ironia . osobnośc', samotność, wyobco wanie od 
za bobonnych. głupich lud zi - st:1da bezmyślnie 

ręd zącego od rnloclości do starości , stada , które 
ży j e bezmyśJnie i bezmyś lnie umiera . r on sarn na 
tej "'ryspie , slqd odes:da żona i zabrała ze sobą 
dziecko. Jest w Gi lbercie rysa intelektualisty , który 
jest pozbaw io ny rej szczególnej wrażliwośc i , współ 

odczuwania z drugim. Bo może nie chce, żeby 
jego osobność została naruszona rrzez zbyt duż<l 
b li skość albo s i ę boi obcych emocji, bo i s ię wzi<)Ć 

za kogoś odpowiedzialność , bo i s ię , a udaje, że 
s i ę nie boi. Niedostę pność. chłód , obcość pojawia 
s i ę zawsze w tedy. gdy ktoś potrzebuje opieki, 
czu łości, trosk Jiwości. Odpychanie. Ka żdy sam. 
Każdy musi sobie jakoś radz ić. Sam. Nie urn ie się 
rrzyznać, że kocha , wted y gdy naprawdę koch;t; 
odrzuci. kiedy chcia ł by nie odrzucać; odchodzi , 
ki ec.ly chciałby zostać; a kiedy już nie wie nic. to 
f)ij e . 
Cz łowiek współczesny , cz łow iek oddzie lony od 
natu1y i s tęskniony za ni<), okazuje s i ę niegotowy, 
ni edojrzały do analizy. ni ewystarc za j:)CO samo
św iaclomy. W świecie wspófczesnyrn pojawia si ę 

człow iek in stynktowny , nieodporn y; człowiek 

z indywidualn ym, osobnym Bogiem ; cz łow iek , 

któ1y formułuje sw ()j własny dekalog i form ułuje 

swojego wbsnego Boga. W zwi;izku z rym każ.dy 

rna j<tk;tś inn <) hierarchię wartości. To rak. jak w starej 
przy powieśc i o rabbim, do krórego przychodzi 
ucze ń i py ta: „Rabbi , dawnie j ży li ludzie, którzy 
og l ąd a l i Jahwe rwarz;i w twarz - dlaczego dzisiaj 
ju ż takich nie rna1 A rabbi na to: bo dzisiaj nikr ju ż 
nie umie rak nisko zgi<[ Ć karku. Trzeba s ię nieco 

poch y li ć, by zaczerpn ;1ć ze strumienia. " 
Młoc l a o tym wie, poch yla s i ę, żehy zacze rpn<Jć 

ze stru mienia i okazuje się, że .Jahwe rna straszn;l 

twarz. 

(z no ratek Jkżyser:1) 
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