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Różnorodność form i estetyk polskiego teatru alternatywnego po 1989 r. nie powinna 

być dla jego zwolenników i badaczy wielkim zmartwieniem. To raczej dowód na jego 

odrodzenie, a także poszukiwanie swojego miejsca w nowej rzeczywistości. W tej nowej 

rzeczywistości politycznej i ekonomicznej, w której wartości, takie jak wolność, równość, 

prawa człowieka i obywatela, rzeczywiście gwarantuje konstytucja, okazało się paradoksalnie, 

że nowy teatr alternatywny jest być może mniej niezależny niż teatr instytucjonalny. Wiąże się 

to ze zmianami struktury organizacyjnej i finansowania działalności teatrów niezależnych. O 

ile dyrektor teatru instytucjonalnego może pozwolić sobie na stworzenie artystom enklawy 

wolności twórczej, przestrzeni do eksperymentów, o tyle teatry alternatywne w znacznie 

większej mierze podlegają presji wyniku finansowego – muszą wyżyć ze swoich występów. 

Widać tu pewną analogię między zespołami rockowymi, które gros swoich dochodów czerpią 

z aktywności koncertowej. Tyle że w wypadku teatru brak dochodów z dzieła (to znaczy 

nagranej płyty), są tylko spektakle albo działalność pozaartystyczna (edukacyjna, społeczna i 

wreszcie komercyjna). Dzisiaj finanse wielu grup alternatywnych zależą od szczupłych i 

kapryśnie przyznawanych środków władz samorządowych, sponsoringu, dotacji z Unii 

Europejskiej. Organizacje studenckie są zbyt słabe, żeby mogły stworzyć ramy trwałego 

mecenatu. Kurczy się także sieć festiwali teatrów alternatywnych, które mogłyby wspierać 

najlepszych, zapraszając ich do siebie.  

To nie są stabilne ramy funkcjonowania, nikt nie chroni artystów teatru, który 

niesłusznie postrzegany jest jako zjawisko marginalne. Bo przecież poza ambicjami 

najwyższego rzędu – artystycznymi i ideowymi, teatr alternatywny pełni niezwykle pożyteczną 

funkcję miejsca inicjacji teatralnej dla wielu młodych ludzi, edukacji teatralnej i społecznej. 

Jest więc ważnym ogniwem kultury teatralnej w skali całego kraju. Tak, jak wysoko rozwiniętej 

kultury muzycznej Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Niemiec nie byłoby bez 

dobrze rozwiniętej sieci chórów kościelnych, amatorskich zespołów, tradycji codziennego 

muzykowania w domu, szkole, parafii, tak nie będzie w Polsce mowy o rozwoju kultury 

teatralnej po obu stronach – twórców i odbiorców spektaklu teatralnego – bez pracy u podstaw 

w nurcie amatorskim, ale także na poziomie pośrednim, między czystym amatorstwem i 



instytucjonalnym zawodowstwem, to znaczy w nurcie teatru alternatywnego. Nie mówiąc już 

o etosie tego teatru, pamięć o którym stanowi warunek sine qua non rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego.  

 Przy czym w nurcie teatru alternatywnego po 1989 r. toczy się także kluczowa batalia 

– może niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę – o rolę sztuki w społeczeństwie 

zdominowanym przez konsumpcyjny styl życia (pieniądze, karierę, sukces). Teatr alternatywny 

jest pod tak wielką presją cywilizacji kapitalizmu i mediasfery, że coraz więcej pojawia się w 

nim grup tworzących spektakle czysto rozrywkowe i komercyjne. Takie, które podobają się 

masowej widowni. Najszybciej tej komercyjnej degrengoladzie uległ w Polsce kabaret, który 

porzucił swoje ambicje literackie na rzecz kultury biesiadno-rubasznej. Teatr alternatywny stoi 

oczywiście przed tym dylematem: czy stać się kółkiem w machinie przemysłu rozrywkowego, 

czy utrzymać istnienie alternatywnej enklawy (co praktykują liczne zespoły rockowe, 

alternatywne, reggae i hiphopowe, których nie ma w mediach, ale działają z powodzeniem w 

ramach sieci klubów muzycznych i festiwali w całej Polsce). Ochronić przed degradacją mogą 

go tylko dwa drogowskazy: pamięć o etosie historycznej formacji teatru alternatywnego oraz 

ambicje artystyczne, czyli świadomość, że może funkcjonować jako laboratorium nowych form 

teatralnych. A nie są to zadania łatwe. Pierwsze wiąże się z adaptacją postulatów etosu do nowej 

rzeczywistości. Nie ma jednego wroga – totalitarnego państwa, miraż dobrobytu i 

mieszczańskiej wygody odbiera determinację w walce o inny, bardziej duchowy kształt 

społeczeństwa i narodowej kultury, zwyczajnie trzeba odwagi, żeby wieść takie życie na 

marginesie kultury.  

Drugi drogowskaz także nie wiąże się z łatwą drogą do sukcesu. Oto przecież główny 

nurt teatru instytucjonalnego przestał być tradycyjnym teatrem dramatycznym. W ostatnim 

dwudziestoleciu przeszedł wielką ewolucję pod hasłem postdramatyczności, czyli radykalnego 

odrzucenia dominacji tekstu dramatu w spektaklu, rewizji i dekonstrukcji tradycji polskiego 

teatru, ciążenia ku teatrowi zaangażowanemu, krytycznemu, subwersywnemu – jednym 

słowem: politycznemu. Teatr instytucjonalny zaczął więc zagarniać przestrzeń do tej pory 

zarezerwowaną dla teatru alternatywnego, przejmując środki wyrazu teatru niezależnego z 

czasów PRL-u (Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim, Albośmy to jacy, tacy… 

Piotra Cieplaka), odwołując się do kultury popularnej (teatr Grzegorza Jarzyny, Jana Klaty, 

Iwony Kempy), przyciągając artystów teatru alternatywnego (Paweł Szkotak jako reżyser w 

Poznaniu, Bydgoszczy i Toruniu, Krzysztof Rau – reżyser Prezydentek Wernera Schwaba w 

Toruniu, Leszek Bzdyl, choreograf wielu spektakli teatrów zawodowych, Romuald Wicza-

Pokojski w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku), podejmując odważnie kwestie np. cielesności, 



erotyki, mniejszości seksualnych, rozliczeń z przeszłością (Jedwabne, wypędzenia, błędy i 

zbrodnie PRL-u), a także refleksji nad nową demokracją, gospodarką rynkową i kapitalizmem. 

Dokonało się także istotne przesunięcie w dziedzinie newralgicznej dla teatru, mianowicie w 

sferze aktorstwa i relacji między sceną i widownią. Teatr instytucjonalny, podobnie jak teatr 

alternatywny, wyszedł z ram tradycyjnej włoskiej sceny pudełkowej i coraz częściej porzuca 

teatr iluzji na rzecz teatru realności, stając się w ten sposób beneficjentem przemian 

zaproponowanych w ramach Drugiej Reformy Teatru (innymi słowy: przewrotu 

performatywnego z lat sześćdziesiątych XX w.).  

 Jeśli mowa o artystycznym wymiarze przedsięwzięć teatru alternatywnego, to uwagę 

zwraca różnorodność i eklektyczność jego form, wielość estetyk, które przenikając się, 

niejednokrotnie tworzą coś w rodzaju „gatunków zmąconych”, unikalnych autorskich poetyk. 

Uporządkowanie tego obszaru nie jest sprawę łatwą. Można jednak wyróżnić kilka nurtów, 

które pozwalają na wstępne zorientowanie się w gąszczu propozycji teatru alternatywnego. 

Przedstawię je, podając przykłady grup, które pojawiały się ma festiwalu Klamra w Toruniu: 

1) starzy mistrzowie, czyli reprezentanci historycznego teatru alternatywnego: 

– Teatr Ósmego Dnia z Poznania (powstały w 1964 r.),  

– Scena Plastyczna KUL z Lublina (1969 r.), 

– Teatr Provisorium z Lublina (1971 r.),  

– Akademia Ruchu z Warszawy (1973 r.), 

– Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice (1978 r.), 

– Teatr Kana ze Szczecina (1979 r.); 

2) teatry lalek dla dorosłych i – szerzej – teatry ekspresji plastycznej: 

– ¾ Zusno, 

– Unia Teatr Niemożliwy z Warszawy, 

– Teatr K3 z Białegostoku; 

3) pantomima, teatry tańca i teatry ekspresji cielesnej:  

– Lubelski Teatr Tańca, 

– Teatr Okazjonalny z Sopotu, 

– Teatr Amareya z Gdańska, 

– Dada von Bzdülöw z Gdańska, 

– Teatr Maat Projekt z Lublina, 

– przykład grupy, która łączy cechy nurtu teatru ekspresji plastycznej z nurtem teatrów tańca i 

teatrów ekspresji cielesnej: Teatr Cinema z Michałowic prowadzony przez Zbigniewa 

Szumskiego; 



4) teatry wiejskie i antropologiczne: 

– Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, 

– Teatr Wiejski Węgajty, 

– Teatr Pieśń Kozła, 

– Biuro Poszukiwań Teatralnych z Poznania,  

– Teatr Studio Czyczkowy, 

– Teatr Sejneński; 

5) teatry postmodernistyczne – które cechuje ludyczna żonglerka konwencjami, 

zapożyczeniami, nawiązaniami do literatury, teatru, filmu i sztuk plastycznych: 

– Teatr Cogitatur z Katowic, 

– grupy prowadzone przez Marka Jezińskiego (dziś profesora na politologii UMK): 

Postmodernistyczny Teatr Studencki Pneuma i Tacuara Nod z Torunia; 

6) performerzy: 

– Radykalna Frakcja Medialna Mazut, 

– Teatr Suka Off, 

– a jako przykład pojedynczego spektaklu w całości nasyconego performansami Chińska lekcja 

Akademii Ruchu; 

7) monodramy i małe formy teatralne – nurt najbliższy teatrowi instytucjonalnemu: 

– Edward Żentara i Marek Kalita, 

– Sławomir Maciejewski, aktor Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu, 

– Marcin Bortkiewicz, 

– tu należałoby wspomnieć o monodramach realizowanych przez grupy zaliczone do kolejnego 

nurtu nowego teatru alternatywnego: Adama Wnuczki z Teatru Wierszalin, Sławoja 

Golańskiego z Teatru Kana i Porywaczy Ciał – Macieja Adamczyka i Katarzyny Pawłowskiej; 

8) na koniec nowy teatr alternatywny na różne sposoby nawiązujący do historii tego ruchu, 

rozwijający jego formy, wprost lub pośrednio odwołujący się do etosu, a ponadto w sferze 

estetycznej łączący cechy wspomnianych wyżej nurtów teatru: 

– Teatr Biuro Podróży z Poznania,  

– Porywacze Ciał z Poznania, 

– Teatr im. Alberta Tison ze Żnina,  

– Teatr Wiczy najpierw z Brodnicy, potem z Torunia, 

– Teatr Wierszalin z Supraśla,  

– Komuna Otwock (dziś Komuna Warszawa).  



Autorskie estetyki tych grup dowodzą, że wszelkie podziały w polskim teatrze alternatywnym 

powinny być traktowane jako tymczasowe i umowne. Większość z nich należy 

charakteryzować jako jedyne w swoim rodzaju połączenie estetyk typowych dla różnych 

nurtów.  

Podałem już wyżej arcyciekawy przykład Teatru Cinema z Michałowic założonego 

przez Zbigniewa Szumskiego, artystę plastyka i grupkę aktorów-absolwentów wrocławskiej 

PWST, którzy odważyli się odejść z etatów w zawodowym teatrze. W estetyce natomiast widać 

wyraźnie manifestacje wielkiej wyobraźni plastycznej, inspiracje twórczością malarza 

surrealisty Rene Magritte’a, filmem (komedia slapstikowa, Monty Python), literaturą (Miron 

Białoszewski) oraz teatrem (zwłaszcza Samuel Beckett i Tadeusz Kantor – w sferze 

eksplorowania realności najniższej rangi i wszelkich przejawów trywialnej codzienności ciała, 

przedmiotów, rytmów, nicniedziania się). Po drugiej stronie jednak, na co wskazuje ewolucja 

teatru – od pierwszego spektaklu Bilard z 1994 r. aż po Hotel Dieu z 2008 r., zaznacza się 

wyraźnie narastanie wagi partytury ruchowej i stopniowe przeradzanie się grupy z Michałowic 

w rodzaj teatru ekspresji cielesnej. Trzeba jednak przyznać, że od początku w spektaklach 

Teatru Cinema wymiar muzyczności, zmienności rytmów, powtarzalności gestów i zachowań 

odgrywał niebagatelną rolę. Nigdy też słowo nie było dominantą przedstawienia. Nawet w Nie 

mówię tu o miłości, gdzie można zauważyć istnienie pełnoprawnego tekstu dramatu, i w 

wieczorach kabaretowych.  

 Z podobnej perspektywy, akcentując eklektyczne połączenia i autorskie mieszanie 

ingrediencji, należy potraktować także inne grupy alternatywne. Zauważalna jest 

charakterystyczna nadreprezentacja aktorów i reżyserów z wykształceniem lalkarskim. Piotr 

Tomaszuk z Teatru Wierszalin, Katarzyna Pawłowska i Maciej Adamczyk z Porywaczy Ciał 

to najbardziej znane postaci, dla których ramy instytucjonalnego teatru okazały się najwyraźniej 

za ciasne. W oku wypadkach bowiem mamy do czynienia z teatrami wymykającymi się ostrym 

podziałom.  

Teatr Piotra Tomaszuka wyrasta z pnia ambitnego teatru lalek, zainteresowanego 

eksploracją wschodniego pogranicza Polski. Ta fascynacja została zaznaczona w nazwie teatru 

wywodzącej się od nazwy osady założonej na Białostocczyźnie przez proroka Ilję (Eliasza) 

Klimowicza i jego prawosławnych wyznawców. Inny krąg inspiracji oddaje logo teatru – 

charakterystyczna pętla, która była znakiem rozpoznawczym Reduty Juliusza Osterwy i 

Mieczysława Limanowskiego, a później Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego. W pętli 

Wierszalina pojawia się oczywiście litera „W” i jest to jednoznaczna deklaracja przynależności 

do nurtu teatralnego zainteresowanego sprawami wspólnoty i metafizyki, rytuału oraz 



poznawania innych kultur. W ten sposób w estetyce Teatru Wierszalin zaznacza się 

przynależność do nurtu antropologicznego. Jest więc zarazem alternatywnym teatrem lalek 

(tylko dla dorosłych, z pełnym inwencji wykorzystaniem środków plastycznych – nie zawsze 

lalek, czasem drewnianych figur Mikołaja Maleszy, charakterystycznych, rustykalnych 

scenografii albo tylko makijażu i kostiumów). Jak też teatrem antropologicznym (w sferze 

tematycznej zainteresowanym szeroko rozumianą rytualnością teatru i tajemnicami cielesno-

duchowej egzystencji człowieka, jego świętości i seksualności, a w sferze estetycznej z 

aktorstwem niepsychologicznym, bo zanurzonym w żywiole muzyczności, cielesności i 

ekspresyjnej motoryczności ciała aktora na ugiętych nogach, gotowego do skoku). A wreszcie 

jest teatrem (post)dramatycznym, gdyż niejednokrotnie Tomaszuk tworzył pełnoprawne, 

typowe dla teatrów instytucjonalnych inscenizacje znanych tekstów dramatycznych (własnych, 

Tadeusza Słobodzianka, Pedro Calderóna de la Barcy, Petera Weissa), adaptacje prozy 

(kilkakrotnie Olgi Tokarczuk). Przy czym słowo w Teatrze Wierszalin nigdy nie dominuje: 

zanurzone w chóralnych śpiewach, melorecytowane, „obramowane” oszałamiającą wystawą 

plastyczną i dosadnością scen rodzajowych. 

Jeśli mowa o Porywaczach Ciał, to sytuują się oni na innym biegunie niż Wierszalin i 

Cinema. W kilku spektaklach odzywa się ich lalkarska przeszłość – tam, gdzie pojawiają się 

maski (jako przedmioty i po prostu malunki na twarzy) lub rekwizyty w niecodziennym użyciu. 

Porywacze umiejętnie łączą w swoim teatrze elementy muzyczne i kabaretowe z performansem 

i nierzadko postmodernistyczną żonglerką odwołaniami do kultury popularnej. To jeden z kilku 

teatrów potrafiących na rozrywkowo-komediowej podstawie, która pociąga widzów, oprzeć 

poważniejszą refleksję na temat współczesnego człowieka i jego konsumpcyjnej cywilizacji. 

Na pierwszy rzut oka Porywacze Ciał uprawiają aktorstwo realistyczne, ale jest on zwykle 

zdeformowane dzięki użyciu filtra komicznego w różnych odcieniach (ironicznym, 

satyrycznym, szyderczym, parodystycznym). Nie zawsze w ich spektaklach zostaje zachowana 

równowaga między wymiarem rozrywkowym i krytycznym. Nie zmienia to jednak faktu, że 

Porywacze Ciał w autorski sposób potrafili użyć (nie wiem, na ile świadomie) etosu teatru 

alternatywnego z PRL-u, mianowicie: postulatu krytycznego spojrzenia na rzeczywistość, w 

której żyjemy, krytyki konsumpcyjnego stylu życia, wygodnictwa i zwyczajnej bezmyślności. 

Nie da się ukryć, że sukces Porywaczy Ciał nie byłby możliwy, gdyby nie silne i wspierające 

się nawzajem środowisko poznańskiego teatru alternatywnego: z legendarnym Teatrem 

Ósmego Dnia, dziś już nawet instytucją kultury, z Teatrem Biuro Podróży Pawła Szkotaka, 

Teatrem Usta Usta Marcina Libera i Wojciecha Wińskiego, z którymi zdarzało się Porywaczom 

nieraz współpracować. 



 W niektórych wypadkach da się wskazać związki genetyczne między teatrem „starego” 

i „młodego” pokolenia. Na przykład Grzegorz Laszuk przyznaje, że pierwszy spektakl Komuny 

Otwock Stefan albo sens życia z 1995 r. powstał za namową Tomasza Rodowicza, na 

zakończenie sesji wyjazdowej w Gardzienicach. Jednak tylko raz w spektaklu Komuny Otwock 

można zauważyć zbliżenie do estetyki i ideologii teatru antropologicznego (Trzeba zabić 

pierwszego boga), a i tak „fabuła” zaczerpnięta z mitu pełniła tam rolę pretekstu do wypowiedzi 

w gruncie rzeczy politycznej. Bliżej artystom z Komuny Otwock do estetyki i praktyki 

Akademii Ruchu. Jak mówi Laszuk: 

 

Wiele z tego, co robiliśmy na początku, było kalką Akademii Ruchu. Oglądałem ich spektakle, Kartaginę 

kilka razy, to był ten typ teatru i działania, który odpowiadał mojemu widzeniu sztuki w społeczeństwie. 

Ich akcje miejskie wciąż są dla mnie wzorcowe1. 

 

Krąg możliwych inspiracji – poza Akademią Ruchu – można jeszcze poszerzać: w sferze 

aktorstwa jako bycia sobą na scenie, swoistego podszywania się, a nie wcielania w postać, 

tworzenia bioobiektów (całe konstelacje poruszających się niczym perpetuum mobile ludzi i 

przedmiotów), traktowania tekstu jako łańcucha brzmieniowych całostek, blisko Komunie do 

Kantora, choć trudno mówić o pełnej świadomości zapożyczeń. A jest jeszcze cała sfera 

estetyki teatru politycznego, który w wypadku Komuny wyrasta z punkowo-anarchistycznych 

korzeni – z estetyki ulicznych akcji, happeningów, demonstracji politycznych oraz poetyki 

koncertu rockowego z całą energią typową dla muzyki granej na żywo w połączeniu z machiną 

nagłośnieniową oraz aparaturą elektroniczną do transformacji i tworzenia nowych dźwięków. 

Mogą być także skojarzenia bardziej odległe, ale będące dla Komuny wielkim komplementem: 

katalońska La Fura dels Baus, teatr epicki Bertolta Brechta, teatr polityczny (Zeittheater) 

Erwina Piscatora, a wreszcie z czasów najnowszych, odmienny estetycznie (chaos formy kontra 

„graficzny” porządek na scenie), ale bliski ideowo teatr Franka Castorfa. Harmonijnie łączą się 

zatem w estetyce Komuny trzy aspekty: plastyczny (minimalizm, geometryzacja, wideo-art, 

instalacja, żywy plakat w analogii do XIX-wiecznych żywych obrazów), polityczno-plakatowy 

(akcja, happening, mówienie wprost, komentarz do rzeczywistości, zaangażowanie przez 

pozorny dystans) i performatywno-ruchowy (bioobiekt, performans na żywo, muzyka na żywo, 

teatr ekspresji cielesnej, motoryczność ciała, aktorskie podszywanie się, a nie wcielanie, gra z 

dystansem i inne elementy teatru epickiego). 

                                                 
1 Słowa Grzegorza Laszuka, cyt. za: G. Laszczuk, 20 lat i koniec, w: Komuna Otwock. Przewodnik „Krytyki 

Politycznej”, red. A. Berlińska, T. Plata, Warszawa 2009, s. 58. 



 Ta garść przykładów pokazuje chyba aż nadto wyraźnie, że mamy do czynienia w 

teatrze alternatywnym z autorskimi estetykami, które same w sobie stanowią istotny wkład w 

rozwój teatru polskiego po Drugiej Reformie. To jedna – choć nie jedyna – z zalet teatru 

alternatywnego jako przestrzeni artystycznej inwencji i innowacji.  

 


