
Artur Duda  

Komuna Otwock/Warszawa jako „anarchistyczna wspólnota 

działań” 

 

 

Komuna Otwock została założona przez Grzegorza Laszuka i Pawła Stankiewicza w 

1989 r., a więc u progu III Rzeczypospolitej. W gorącym politycznie roku na murach Otwocka 

zaczęły się pojawiać ulotki sygnowane przez tajemniczą organizację. W tym samym mniej 

więcej czasie na murach miasta objawiła się także nowa partia PSU Gówno – Partia Socjalistów 

Utopijnych. Nazwy obu organizacji mogą wydać się osobliwe w świetle dokonującego się na 

ich oczach bankructwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – państwa realnego socjalizmu 

rządzonego przez „komunę”. Ale punkowo-anarchistyczne korzenie Komuny Otwock 

pozwalają tę osobliwość łatwo wytłumaczyć. Jej założyciele wywodzili się bowiem z kręgu 

kultury alternatywnej – funkcjonującej pomiędzy nurtem kultury oficjalnej i kultury 

opozycyjnej. Szybko też oswobodzili się z mającego obowiązywać w najbliższej dekadzie 

myślenia dwubiegunowego. Maciej Setniewski wspomina:  

 

Przed wyborami ’89 roku zrobiłem szablon „NSZZ i PZPR to to samo gówno”. Chcieliśmy w ten sposób 

wyrazić, że to, co się dzieje dookoła, jest nie nasze1. 

 

Laszuk z kolei był autorem ulotki kontestującej demokrację, zanim doszło do jej 

wprowadzenia: 

 

Demokracja nie jest wolnością […]. Demokracja jest chaosem, podziałem i walką, której celem nie jest 

szczęście człowieka, lecz zdobycie władzy. Dzisiaj nie jest już potrzebna rewolucja demokratyczna. Dziś 

nadszedł czas rewolucji anarchistycznej – rewolucji świadomości i wartości, tworzenia wspólnoty 

ludzkiej, w której naczelną wartością będzie twórczy rozwój jednostki, a nie dobrobyt materialny2. 

 

Trzeba jednak przyznać, że w III RP znikła przynajmniej jedna niedogodność poprzedniego 

systemu – upolitycznienie wszystkich sfer życia. Laszuk tak wspomina lata osiemdziesiąte: 

 

                                                 
1 20 lat i koniec, w: Komuna Otwock. Przewodnik „Krytyki Politycznej”, red. A. Berlińska, T. Plata, Warszawa 

2009, s. 20. 
2 Tamże. 



Czytałem ulotki KPN-u, chodziłem do kościoła św. Stanisława Kostki na msze Popiełuszki i na zadymy, 

co w moim otoczeniu wywoływało najwyżej machnięcie ręką: „Eeeee, daj spokój”. Koledzy z zespołu 

politykę kontestowali. Ale nie do końca się dało. Wtedy wszystko miało jakąś domieszkę polityczną – 

festiwale w Jarocinie, koncerty w klubie Remont, nawet zespoły punkowo-anarchistyczne, które się od 

polityki odżegnywały, były antysystemowe i antyjaruzelskie3. 

 

Punktem odniesienia była muzyka undergroundowych zespołów punkowych (sam Laszuk 

występował w nowofalowym zespole Triumf Woli) oraz działalność polskich anarchistów 

nastawionych krytycznie zarówno do władz komunistycznych, jak i do solidarnościowej 

opozycji naznaczonej silnymi wpływami narodowo-katolickiej prawicy oraz przekonaniem do 

kapitalizmu jako pożądanego w przyszłości systemu społeczno-gospodarczego. Jednym ze 

wzorów anarchizmu był Ruch Społeczeństwa Alternatywnego, który powstał w 1983 r. i do 

końca latach osiemdziesiątych z czarnymi flagami pojawiał się na nielegalnych manifestacjach, 

organizował akcje protestacyjne i uliczne happeningi.  

 Wojtek Jankowski mówi o powstaniu RSA: 

 

Tworząc Ruch Społeczeństwa Alternatywnego ukradliśmy nazwę hipisom, którzy jeszcze przed stanem 

wojennym, chyba w Toruniu, wydali niewielką ulotkę programową i podpisali się jako Młodzież na Rzecz 

Społeczeństwa Alternatywnego. My także spróbowaliśmy na stronie maszynopisu zebrać swoje refleksje 

na wszystkie właściwie tematy, dając wyraz ogólnemu buntowi przeciwko zniewoleniu jednostki, 

normom obyczajowym, religii, państwu, podziałom ludzi na kolor skóry, narodowość, wyznawaną 

religię, apetyty seksualne4. 

 

Tematy podejmowane przez Ruch Społeczeństwa Alternatywnego – krytyka państwa jako 

„systemu” i aparatu przemocy, apologia wolności jednostki, pacyfizm, odmowa służby 

wojskowej, protest przeciw użyciu energii atomowej, ekologia – staną się ważnymi tematami 

punkowo-anarchistycznego nurtu w polskiej muzyce i szerzej kulturze lat dziewięćdziesiątych 

XX w. i początku XXI w. Powstaną nowe organizacje anarchistyczne (m.in. Federacja 

Anarchistyczna) i grupy, takie jak Komuna Otwock, odwołujące się do tego etosu. Jak 

powiedział Setniewski:  

 

Pasowała nam idea Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego. To było dobre hasło – społeczeństwo 

alternatywne5. 

                                                 
3 Tamże, s. 21–22.  
4 Cyt. za: K. Skiba, Flachy z benzyną, w: K. Skiba, J. Janiszewski, P. Konnak, Artyści, wariaci, anarchiści. 

Opowieść o gdańskiej alternatywie lat 80-tych, Warszawa 2011, s. 315. 
5 20 lat i koniec, s. 24. 



 

 Jednym ze znaków szczególnych Komuny Otwock jest jej ewolucja – od grania 

punkowej muzyki do tworzenia teatru. Nieczęsto zdarzało się, aby w tej akurat subkulturze 

powstał pomysł przeniesienia swoich działań artystycznych i społecznych na poziom teatralny. 

Na początku był ferment i chęć działania. W 1989 r. jeszcze nie w pełni przemyślana akcja 

uliczna: 

 

Pierwszym krokiem w stronę rewolucji – mówi Grzegorz Laszuk – była pobudka mieszkańców Otwocka. 

Przeszliśmy nocą przez miasto i, waląc w garnki czym się dało, krzyczeliśmy: „Obudźcie się, 

mieszczanie, nastały nowe czasy…” i tak dalej. Kilka razy ktoś odkrzyknął „Spierdalać!”, poza tym nie 

odnotowaliśmy większych reakcji6. 

 

 W październiku 1990 r. kilkudniowa akcja Manifest Komuny Otwock: 

 

To miało być wyłożenie kart, autoprezentacja – mówi Setniewski – Były koncerty, m.in. Joanny 

Makabresku i PostRegimentu, wystawa znajomych artystów, dwie nasze akcje uliczne i potańcówka. 

Rozrzuciliśmy ulotki informacyjne7. 

 

W 1991 r. w otwockim liceum odbyła się z kolei akcja Rytuał, która, jak mówi Przemysław 

Wielgosz, „zaczynała się koncertem Triumfu Woli, wśród widzów były poustawiane instalacje, 

które w trakcie akcji rytualnie rozwalaliśmy, w ogrodzie paliliśmy ogniska, biegaliśmy z 

pochodniami. Twórczy chaos. Wszystko kończyło się wspólną ucztą”8. Punk połączony 

twórczo z teatrem i rytuałem. Chodziło bardziej o działania polityczne niż symboliczne. 

Bardziej o realny wpływ na społeczeństwo niż refleksję nad jego stanem. Praktyka pozostanie 

zresztą głównym hasłem członków Komuny Otwock i Komuny Warszawa. 

Komuna w tej pierwszej fazie działalności skupiała się na performansach muzycznych 

i społecznych, takich jak organizowane w otwockim klubie Smok koncerty zespołów 

niezależnych dla „dużej”, bo liczącej początkowo od stu do dwustu osób widowni 

(występowały PostRegiment, Joanna Makabresku, Dezerter, Armia, Izrael, So Much Hate, 

Gardenia i wiele innych), akcje proekologiczne, manifestacje przeciw poborowi do wojska, 

pirackie radio Czosnek, squat (wspólnota zamieszkująca opuszczony budynek starej kotłowni), 

kontakty z innymi środowiskami anarchistycznymi przez „Czad giełdy” w Hybrydach 

                                                 
6 Tamże, s. 21. 
7 Tamże, s. 31. 
8 Cyt. za: A. Kyzioł, Moc z Otwocka, „Polityka” 2009, nr 40, s. 58-59. 



organizowane przez Piotra „Pietię” Wierzbickiego, gdzie można było nabyć płyty analogowe i 

kasety z muzyką niezależną oraz niezależne pisma – fanziny, takie jak słynne „QQRyQ”. 

Działania „teatru” ulicznego Komuny (jeszcze w cudzysłowie, bo „akcje” i 

„happeningi” były tylko narzędziem wywierania wpływu na opinię publiczną, zwrócenia na 

siebie uwagi ludzi podobnie myślących) „były dość spektakularne – mówi Laszuk – graliśmy 

na metalowych beczkach, przebrani w gipsowe maski, więc telewizja chętnie je kręciła i 

puszczała w wiadomościach. Kilka raz materiał o naszym happeningu był w dzienniku 

wiadomością numer jeden. I nagle okazało się, że jesteśmy znani. W tych akcjach braliśmy 

udział zgodnie z naszymi przekonaniami. Anarchizm, ekologia, muzyka, wegetarianizm – to 

wszystko był jeden strumień. Na każdym koncercie rozdawaliśmy ulotki protestacyjne, po 

każdym przedstawieniu prosiliśmy widzów do gościńca [którym był gotowany bób – przyp. A. 

D.]”9. W tym gąszczu performansów publicznych, półprywatnych i prywatnych (wspólne 

krojenie i gotowanie, imprezy, rozmowy, wystawy, koncerty, promocje, wspólna praca 

organizacyjna), który sprawił, że komuna ideowa w początkowym okresie działalności 

przeistoczyła się w komunę międzyludzką, a potem w organizację pozarządową i instytucję, 

znalazło się w końcu miejsce także na teatr. 

 Teatr w Komunie Otwock był długo traktowany jako działalność dodatkowa, 

uzupełniająca główny nurt działań realnych – społecznych i politycznych. Pamiętam 

wypowiedzi Laszuka i jego współtowarzyszy na Klamrze, z których wynikało, że hierarchia 

ważności jest bezdyskusyjna. Na pierwszym miejscu była zawsze „anarchistyczna wspólnota 

działań” – hasło nośne, ale prowadzące do nieporozumień. Sens „działania” został już 

objaśniony wyżej – chodzi o performatywną moc sprawczą, zmianę w świecie, poprawę i nawet 

rewolucję. „Wspólnota” to już trudniejsza kwestia – w czym? W działaniu? Wspólnym życiu? 

W wyznawanych ideach? Jednomyślności? Zgodnie z zasadą primus inter pares? Charakter 

oczekiwanej wspólnoty był nieraz dyskutowany. Największe kontrowersje budzi przymiotnik 

„anarchistyczna”. Oznacza on korzenie, z których Komuna wyrosła w dwojakim znaczeniu: 

korzenie, o których się pamięta i pozostaje się im wiernym, a zarazem korzenie, od których 

jako nowy, dojrzały byt nieuchronnie trzeba się oderwać, żeby przekroczyć siebie i pójść do 

przodu. Anarchizm Komuny – podobnie jak anarchizm wielu punkowych kapel – to nie spójny 

system ideologiczny, lecz raczej domena idei i marzeń o wolności, równości, braterstwie, to 

także znane choćby z tekstów Dezertera wołanie o aktywność, działanie, niepoddawanie się, 

niezależne myślenie: „Nie daj się zabić, żyj”, „Mój mózg pracuje niezależnie / I nikt mi nie 

                                                 
9 20 lat i koniec, s. 32. 



może zakazać myślenia / Anarchia w głowie to początek wyzwolenia”. Jak silne było to 

przekonanie, że trzeba być wiernym sobie i swojemu środowisku, świadczy decyzja o 

zaprzestaniu działalności Komuny Otwock pod hasłem „wyczerpania”, „porażki”, a nawet 

„zdrady”. Co ciekawe, w środowiskach punkowych istnieje swego rodzaju mit „zdrady” i 

„sprzedania się”. „Sprzedał się” zespół The Clash, bo zarobił na ideowej muzyce górę 

pieniędzy, „sprzedał się” Krzysztof „Grabaż” Grabowski, likwidując prawdziwie punkową 

Pidżamę Porno i zakładając zespół „dla dziewczyn” – Strachy na Lachy. Komuna Otwock 

„sprzedała się”, gdyż porzuciła dawne ideały, zamieniła się w „po prostu radykalny 

mieszczański teatr opłacany z pieniędzy podatników”10. Przemiana buntownika w artystę to 

zdrada? Osobliwa teza. Jak można komuś odmawiać prawa do rozwoju, nawet w imię 

najszczytniejszych ideałów? 

 Pierwszym spektaklem teatralnym Komuny Otwock był zapewne Stefan albo sens życia 

z 1995 r. Tak mówi Laszuk w książce Komuna Otwock: 

 

Pierwszym przedstawieniem, nie licząc pararytualnej akcji Rytuał, którą zrobiliśmy jeszcze w 1991 roku, 

zafascynowani katalońskim teatrem La Fura Dels Baus, był Stefan albo sens życia. Przygotowaliśmy ją 

zachęceni przez Tomka Rodowicza, na zakończenie cyklu sesji wyjazdowych w Gardzienicach. Tam 

odbył się pierwszy pokaz. Ideologicznie i scenicznie wzorowaliśmy się na tym, co robił Bread and Puppet 

Theatre. Widziałem ich w Stodole pod koniec lat 80.11 

 

Bohater spektaklu szukał szczęścia w życiu jako kapitalista, prezydent USA i rewolucjonista. 

Bez powodzenia. W finale wracał do domu samolotem i wydawał przyjęcie dla przyjaciół.  

Na oficjalnej stronie Komuny Otwock/Warszawa liczenie spektakli zaczyna się jednak 

od przedstawienia bez tytułu z 1996 r. W Przewodniku Krytyki Politycznej pojawia się co 

prawda data: styczeń 1997 r., ale to chyba pomyłka w świetle faktu, że Komuna Otwock 

zdobyła za ten spektakl nagrodę na Festiwalu Offside (chodzi zapewne o Pobocza Teatru) w 

Toruniu w 1996 r., a potem jeszcze nagrody na Łódzkich Spotkaniach Teatralnych (1997) i 

Złotego OFFeusza na Malcie w Poznaniu (1998). Spektakl bez tytułu wyrastał wprost z estetyki 

koncertu rockowego i ulicznych happeningów. Laszuk mówi: 

 

Pomysł był taki, żeby zrobić coś w stylu koncertów Laibacha – błyski, dymy, głośna muzyka. Kilka dni 

przed premierą wymyśliłem do tego slajdy. Od zawsze bardzo lubiłem prace Jenny Holzer – proste, ale 

też głębokie hasła-zdania wyświetlane na budynkach w przestrzeni miejskiej. To był trop. Akcja bez 

                                                 
10 Tamże, s. 26. 
11 Tamże, s. 59.  



tytułu sprowadzała się do wyświetlanej na ekranach ankiety dziesięciu pytań, m.in. „Dlaczego tu jesteś?”, 

„Czy jesteś szczęśliwy/a?”, „Co kieruje Twoim życiem?” i kilku odpowiedzi do wyboru. Przekaz miał 

być taki, że trzeba sobie na nie odpowiedzieć, wyciągnąć wnioski i „ustanowić się” jako jednostka. […] 

Chciałem wyjść poza dotychczasową formułę „akcji-plakatu-propagandy” i niby-rewolucyjnych 

manifestów, ale nie do końca wiedziałem, w którą stronę. Akt zadawania pytań stał się jednocześnie i 

treścią, i formą „bez tytułu”. Działania „aktorów” wymyśliliśmy na godzinę przed spektaklem, muzykę 

wieczorem wcześniej. A ponieważ pierwszy pokaz odbywał się w sali dyskoteki, włączyliśmy wszystkie 

światła i dymy. No i był szał12. 

 

W spektaklu wystąpili dwaj perkusiści grający na metalowych beczkach i dwaj trębacze w 

połączeniu z miksowaną na żywo muzyką elektroniczną w klimacie melodyjnego techno. 

Obrazy z rzutników pojawiały się na dwóch ekranach, światło dawały na przemian stroboskopy 

i lampy ultrafioletowe. Już tu zrodziły się podstawy późniejszej autorskiej estetyki Komuny: 

multimedialny show, rytm kształtowany przez muzyczny hałas (techno, punk, industrialne 

dźwięki, „etniczne” bębny), w scenografii kubiki, a w przekazie gotowość do zadawania 

zasadniczych pytań. Choć nie wszystko zawsze działało na sto procent – „Na przykład na 

festiwalu w Toruniu [Pobocza Teatru – przyp. A. D.] zaciął się slajd w projektorze i przez 

dłuższą chwilę publiczność oglądała na ekranie palec Bernarda Łuczaka gmerający w 

obiektywie” – wspomina Laszuk13. 

Z kolejnych sześciu spektakli Komuny cztery zostały pokazane widzom Klamry: 

1) Trzeba zabić pierwszego boga (premiera: 1999, Klamra 2001), 

2) Design/Gropius (2002), 

3) Perechodnik/Bauman (2004, Klamra 2006), 

4) Przyszłość świata (2006, Klamra 2008), 

5) Mill/Maslow (2007), 

6) Księgi (2009, Klamra 2011). 

Moim pierwszym spotkaniem z Komuną Otwock był zagrany na Klamrze w 2001 r. 

spektakl Trzeba zabić pierwszego boga, zwarty, energetyczny, ale też niejasny. W błąd 

wprowadzała zwłaszcza przyjęta przez zespół Laszuka maska teatru antropologicznego, pod 

którą kryła się metafora, mianowicie „historia z Mircei Eliadego, o pierwszym bogu, który 

stworzył życie od niechcenia, uroniwszy przez przypadek nasienie. Odebrałem to jako metaforę 

bezładu i niechęci do działania w każdym z nas”14. Spektakl udawał rytuał, na instrumentach 

                                                 
12 Tamże, s. 59–60. 
13 Tamże, s. 60–61.  
14 G. Laszuk, w: Komuna Otwock, s. 62. 



w postaci perkusji, metalowej beczki, fragmentów rur wentylacyjnych powstawała „dzika”, 

„etniczna” muzyka. W jej rytmie toczyła się opowieść o pierwszym bogu zabitym przez 

niechciane, cudem ocalałe dziecko. Opowieść w układzie piosenki: zwrotka-akcja scenicznego 

rytuału, refren-komentarz narratora. Teksty wypowiadane przez narratora, napisane przez 

Laszuka w pośpiechu („[…] pisałem jeszcze w pociągu do Krakowa. Dlatego na przedstawieniu 

czytałem z kartki. I tak już zostało”15) były na tyle enigmatyczne, że mogły dezorientować. 

Dopiero zrozumienie, że to metafora, pozwalało odkryć aktywistyczne przesłanie spektaklu: 

trzeba zabić pierwszego boga, a więc to, co jest w nas, a co boimy się przezwyciężyć. Zabić 

pierwszego boga to dokonać odważnej zmiany w świecie i… w sobie: 

 

Zdobyć siłę to zrozumieć, że zmienność jest istotą świata. 

Pierwszy bóg jest w nas, czy tego chcemy, czy nie16. 

 

 Kolejne trzy spektakle Komuny stanowiły trylogię pod hasłem: „Dlaczego nie będzie 

rewolucji?”. W znacznym stopniu był to rozrachunek z własnymi ideałami. Pierwsze ogniwo 

cyklu – spektakl Design/Gropius opowiadał o słynnym niemieckim architekcie Walterze 

Gropiusie, założycielu szkoły projektowania Bauhaus, która w zamierzeniach miała zmieniać 

jakość życia przez projektowanie odpowiedniej architektury. Artystów Komuny interesowało 

szczególnie życie Gropiusa – jego przejście od ideałów rewolucji w architekturze do 

„potulnego” projektowania siedzib amerykańskich korporacji. W spektaklu powracało jak echo 

pytanie, czy można zmienić świat, skoro ludzie wolą dobrobyt i spokojne życie niż rewolucyjne 

burzenie systemu i aktywne działanie. „Najważniejsze są zasady przyjemności: siedzieć na tym, 

co wygodne, jeść smacznie, ubierać się ładnie i funkcjonalnie. Robotnicy strajkują, gdy drożeje 

cukier” – rozumował Gropius17. Przedstawienie Komuny kończyło się smutną konstatacją, 

która oddaje istotę doświadczenia dorosłości i moralny niepokój towarzyszący wszystkim, 

którym jest dobrze w świecie dalekim od ideału: „Już wiem, że nic się nie zmieni. Nikt nie chce 

rezygnować z tego, co ma. Jestem taki sam. Należę do zadowolonej mniejszości. To nie moja 

wina. Nic się nie zmienia. Świat bez czerni i bieli”18.  

 Najbardziej udanym spektaklem w trylogii był Perechodnik/Bauman – zderzenie 

opowieści żydowskiego policjanta z punktem widzenia znanego filozofa ponowoczesności. 

 

                                                 
15 Tamże. 
16 Trzeba zabić pierwszego boga, w: Komuna Otwock, s. 238. 
17 Design/Gropius, w: tamże, s. 247.  
18 Tamże, s. 248. 



 Z Perechodnikiem było tak – mówi Laszuk – że najpierw zaangażowaliśmy się w obchody rocznicy 

likwidacji otwockiego getta. Planowaliśmy uliczną akcję zainspirowaną pamiętnikiem Calka 

Perechodnika, żydowskiego policjanta w getcie, który odprowadził żonę i dziecko na transport do 

Treblinki. Przypomniałem sobie wtedy o książce Zygmunta Baumana Nowoczesność i zagłada. 

Zestawienie tych dwóch światów – naukowego wywodu i egzaltowanych wspomnień – było dla mnie 

wstrząsające. Bliskość tej historii, fakt, że Perechodnik mieszkał w Otwocku – wiedzieliśmy nawet, w 

którym domu – też miała ogromne znaczenie. Próbowałem odpowiedzieć sobie na pytanie, jak 

zachowałbym się na jego miejscu i jak zachowuję się wobec trudnych sytuacji w ogóle. Odpowiedzi nie 

były budujące. Stąd w przedstawieniu pytanie, do jakiego stopnia każdy z nas jest skurwysynem19. 

 

Spektakl świetnie ukazywał uwikłanie jednostek w system ludobójstwa, współdziałanie 

Polaków i – o ironio – samych Żydów z funkcjonariuszami Trzeciej Rzeszy w „dziele” 

Holokaustu, werbalny i praktyczny antysemityzm Polaków (głupie rymowanki, rabowanie 

opuszczonych domów, szmalcownictwo). 

 Od strony formalnej zwracała uwagę scenografia z metalowych rur i drewnianych bali: 

 

Ciemną salę oświetlają tylko jarzeniówki, umocowane pionowo, na metalowych rurach. Dają niebieską, 

jakby dworcową, nierealistyczną poświatę. Widać w niej scenografię: masywny obiekt w kształcie 

prostopadłościanu, wykonany z grubych, ciosanych geometrycznie drewnianych bali. Obiekt przypomina 

długi stół, jak do ostatniej wieczerzy. O boki stołu oparte są deski. Na jego blacie stoją dwa krzesła. Z 

tych samych bali wykonano dwa ekrany ustawione z przodu sceny, po bokach. Na nich wyświetlane są 

tytuły scen, zdjęcia, niekiedy krótkie komentarze. Po lewej stronie stoi dwójka muzyków: skrzypaczka i 

perkusista20. 

 

Z kształtem scenicznej przestrzeni były skorelowane działania aktorów w konwencji, która stała 

się znakiem rozpoznawczym Komuny. O żadnej z osób pojawiających się na scenie nie można 

powiedzieć, że jest typowym aktorem wcielającym się w postać. Akcent pada na niegranie roli. 

Ubrani w czarne spodnie bojówki, ciężkie buty i damskie topy przypominają zdyscyplinowane 

komando. Słomkowe kapelusze na głowach z przymocowanymi do nich pejsami to zaledwie 

znak postaci, podobnie jak ogolona na łyso głowa. Nie można mówić o utożsamieniu z postacią, 

skoro każdy gra wiele ról w spektaklu. 

Działania aktorskie są ostentacyjnie zwyczajne, wiele przejść przez scenę ma charakter 

„techniczny” (dojść na miejsce, wykonać zadanie, wrócić), padają komendy „hop”, słychać 

odliczanie. Zamiast motywowanego psychologicznie dialogu pojawia się rytmiczne 
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skandowanie, beznamiętnie powtarzane „Panie Żydzie”, „Panie Niemiec”, „Dobry Żyd, 

martwy Żyd”, niby-ludowe wyliczanki „Żydzie, a po co ci szafa, po co ci krzesło, po co ci żona 

etc.”, nieśmieszne dowcipy „Ciągle do gazu i do gazu, od tego gazu już mnie głowa boli”, do 

tego wykonywanie prostych, powtarzalnych sekwencji ruchowych, etiudy z przedmiotami, np. 

aktor kołyszący się na sześcianie z drewnianych belek. Fizyczność działań została wysunięta 

na plan pierwszy, co wymagało od aktorów sporego poświęcenia (Alina Gałązka: „Od dawna 

sobie przysięgamy, że zaczniemy wspólny trening. Nauczymy się bezpiecznie upadać, robić 

porządne obroty, bo zawsze po próbach jesteśmy mocno poobijani”21). Powstała całość 

magnetyzująca widza – wizualnie (tak jak w spektaklach Akademii Ruchu), muzycznie (tak jak 

w Nowej Fali, np. w utworach Siekiery) i mimo pozornie zimnej, zdystansowanej formy – 

emocjonalnie.  

Spektakl Komuny Otwock może się po trosze kojarzyć z teatrem Tadeusza Kantora w 

sferze dystansowania się do tekstu, eksponowania realności brzmienia kosztem sensu, kolażu 

językowych klisz i swego rodzaju bioobiektów, które zdają się łączyć aktora z przedmiotem w 

organiczną całość. Do tego należałoby dodać muzyczność, która przenika wszystkie elementy 

spektaklu (powtórzenia, zmienne rytmy, dźwięki, brzmienia, hałasy o proweniencji 

industrialnej, muzyka na żywo zmiksowana z samplami), ekrany, zamierzoną toporność i 

geometryczność ruchu na scenie, minimalizm, który można kojarzyć z preferencjami 

estetycznymi Grzegorza Laszuka jako grafika. A wszystko to czyni ze spektakli Komuny 

multimedialne widowiska jedyne w swoim rodzaju, autorskie. 

 Perechodnik/Bauman był dla Komuny okazją do przyjrzenia się mechanizmom 

społecznym, które w sprzyjających okolicznościach mogą prowokować jednostkę do zachowań 

nieludzkich. O ile wcześniej skonstatowali, że ludzie nie są zdolni do rewolucji, gdyż kierują 

się własną wygodą i przyjemnością, o tyle teraz diagnoza posunęła się jeszcze dalej: system 

stanowi nieustanne zagrożenie dla jednostki („Każdy może być Eichmannem, dobrym 

urzędnikiem”22), a w skrajnej sytuacji nie można od człowieka wymagać odwagi („Kiedy nie 

ma dobrego wyboru. Ludzie rezygnują z moralnych obowiązków. To znaczy, że tysiąc razy 

odprowadzę żonę i dziecko na śmierć”23). Wnioski co najmniej przygnębiające. Tym większym 

zaskoczeniem była konkluzja spektaklu pozwalająca spojrzeć na ułomności współczesnego 

świata z umiarkowanym optymizmem: 
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Zawsze stoimy na skraju upadku. Ale teraz nie jest tak źle. Dlatego trzeba pielęgnować ten czas. Małe 

zbrodnie, codzienne oszustwa i umiarkowany kryzys to najlepsze, co zdarza się ludzkości24. 

 

W miejsce radykalnej anarchistycznej rewolucji pojawia się zatem postulat nieefektownej, ale 

efektywnej strategii małych kroków. 

 To przekonanie zostało pogłębione w trzecim ogniwie trylogii, spektaklu Przyszłość 

świata poświęconym rozrachunkowi z legendą lewackiego terroryzmu, grupą Baader-Meinhof. 

Spektakl nie spotkał się z dobrym przyjęciem z dwóch powodów. Okazało się, że historia 

niemieckich terrorystów z lat siedemdziesiątych jest w Polsce – poza ruchem anarchistycznym 

– zbyt mało znana, aby rozrachunek z nią mógł stać się kanwą żywego dialogu z widzami. Po 

drugie, zespół Komuny zdecydował się ponownie na przyjęcie muzycznej formy spektaklu, 

szkopuł w tym, że „multimedialna, koncertowa farsa z muzyką electro na żywo” się nie udała, 

a rewiowy charakter spektaklu zamiast zbudować ironiczny kontrapunkt przykrył jego 

przesłanie. Punktem wyjścia była plotka o rzekomym dziecku Andreasa Baadera, które poczęło 

się w więzieniu. Artyści z Komuny Otwock zadali sobie pytanie, co to dziecko – bliskie 

wiekiem młodszym członkom Komuny, robiłoby we współczesnym świecie, co zostało z 

dawnych rewolucyjnych ideałów.  

 

A ponieważ zbiegło się to z zamachami 11 września na World Trade Center – wspomina Laszuk – 

terroryzm znów stał się aktualnym tematem. Na poziomie koncepcji wydawało się, że mamy hit. W 

rzeczywistości nikt nie wiedział, o co nam chodzi, co to za z dupy historia, ten RAF. W dodatku 

próbowaliśmy zrobić ją w konwencji komedii muzycznej. Od początku źle nam się pracowało, w złych 

warunkach25. 

 

Najmocniejszą sceną przedstawienia było rzucanie nożami w portret George’a Busha. 

Właściwie akt bezsilności ludzi, którzy wyczerpali listę legalnych narzędzi wpływu na 

polityków: głosowanie w wyborach, udział w pokojowych demonstracjach, przekazanie 

pieniędzy na głodującą Afrykę czy podpisanie petycji Amnesty International. W swoich 

natrętnych powrotach do pytań: „Co mogę zrobić? Jak zmienić świat? Czy możliwa jest 

rewolucja?”, Komuna Otwock przypomina – i jest to komplement – przedstawienia Franka 

Castorfa, zwłaszcza te oparte na dramatach Bertolta Brechta i Heinera Müllera, w których 

niemiecki reżyser ostro rozlicza się ze stalinizmem, terorrem rewolucyjnym, zbrodniami 

komunizmu, a zarazem z nadzieją wyczekuje symptomów zmiany. Wiedząc dobrze, że dzieci 
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Baadera mogą mieć zarówno twarze egipskich demonstrantów z Placu Tahrir, jak i 

zamaskowane twarze podpalaczy z Londynu. Co jednak zrobić z odbierającym nadzieję 

zdaniem: „Nic się nie zmienia”? 

  W przedstawieniu Mill/Maslow, w którym zderzyły się „piramida potrzeb” Abrahama 

Maslowa i życie Stuarta Milla, twórcy liberalizmu demokratycznego, powróciły główne lęki 

Komuny Otwock: nie mamy wpływu na to, kim jesteśmy – zdeterminowani przez biologię, 

społeczeństwo, kulturę, a także przez irracjonalność, która nas przenika. To ona sprawia, że 

dążąc do wyimaginowanego szczęścia i kolekcjonując przyjemności, odrzucamy jak 

niepotrzebne graty ideologie i racjonalne rozwiązania. O Millu/Maslowie Łukasz Drewniak 

pisał: 

 

Metafory Komuny są świadomie toporne, oczywiste, przyciężkie. Takie robotniczo-chłopskie, jak z 

fabryki, warsztatu, składziku niepotrzebnych gratów. Laszuk i jego aktorki wyliczają kolejne tezy 

Masłowa i Milla przelewając wodę w zbiorniczkach ustawionych na scenie, łażąc w wojskowym rytmie 

po drewnianych blatach stołów, turlając się po podłodze. Czytane dosłownie czynności „lania wody”, 

„rzucania monetą”, „budowanie domku z kart” nieustannie kompromitują filozoficzne sentencje. 

Zapisana na kartce gładka, aforystyczna, dopieszczona myśl zostaje zderzona z brudnymi gestami, 

chropowatą strukturą przedstawienia. Konkret kontra frazes. Prawie wszystkie działania komunardów są 

rozsypane, z pozoru bez związku, nie mają charakteru zabawy, chodzi w nich głównie o wysiłek fizyczny, 

jakby teatr i filozofia, „teatr o filozofii” były wyłącznie tylko ciężką bezsensowną, niecelową pracą na 

scenie. Laszuk buduje tunel z krzeseł i ślizgając się w kałużach rozlanej na parkiecie wody, próbuje 

przedrzeć się desperacko przez niego jednym zamachem ciała. Konstrukcje, formy, deski, stoły, krzesła, 

zbiorniki kształtują na scenie „kanciasty” świat: nie od Kanta, a od „zadzioru”, „wypustki”, skrzyżowania 

płaszczyzn26. 

 

 Pierwszym spektaklem pod szyldem Komuna Warszawa są Księgi, poetycka opowieść 

teatralna i multimedialna złożona z trzech ksiąg: „wynalazcy”, „podpalacza” i „ogrodu”. 

Kolejny raz przedmiotem zainteresowania są biografie i postawy życiowe wybitnych jednostek: 

„wynalazcy” – Richarda Buckminstera Fullera, przepełnionego amerykańską wiarą w postęp 

projektanta domów, lodówek, samochodów, które miały uzdrowić „Statek Kosmiczny Ziemia” 

oraz „podpalacza” – chińskiego cesarza Yongle, który uczynił z Chin światowe mocarstwo, 

przeniósł stolicę do Pekinu, a w końcu miał rozkazać, aby spalono potężną cesarską flotę. W 

ten sposób chciał zatrzymać postęp. W Księgach aktorzy Komuny jak zwykle nie grają, tylko 

realizują kolejne performatywne zadania sceniczne: przekładają ciężkie księgi, nalewają wodę 
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do papierowych torebek, puszczają w ruch latające mikrofony, dzięki czemu powstaje muzyka 

samplowana na żywo. Joanna Wichowska w swojej recenzji napisała: 

 

Kompozycja Ksiąg rządzi się, jak zazwyczaj w spektaklach Komuny, zasadami redukcji, ekonomii 

środków, skrajnej dyscypliny formalnej, rytmizacji, powtarzalności. Przestrzeń konstruowana jest 

architektonicznie, jak instalacja, której częścią są ciała aktorów, używane jak obiekty – i przedmioty, 

używane jak partnerzy; bryły i kolory kostiumów; precyzyjne światła; zajmujące całą tylną ścianę 

projekcje; tworzone na żywo dźwięki. Żaden z aktorów nie ma przypisanej na stałe roli, wymieniają się 

postaciami, otwarcie zapowiadając, kto jest kim w konkretnej scenie. Hybrydyczna forma, korzystająca 

z elementów teatru tańca, brechtowskiego teatru epickiego, wideo-artu, zagęszcza znaczenia. Historia 

dąży do prostego, esencjonalnego przekazu, ale jednocześnie słowa, działania fizyczne, obrazy komentują 

się nawzajem w zaskakujący, nieoczywisty sposób. […] 

Księga Podpalacza – jak przystało na dalekowschodni, buddyjsko-konfucjańsko-taoistyczny 

rodowód jej bohatera – jest o wiele bardziej powściągliwa. I cichsza. Rytm staje się niemal medytacyjny, 

tempo zwalnia, dźwięki nabierają subtelności. Mikrofony podwieszone tuż nad ziemią zbierają najlżejsze 

brzmienia. Słychać oddechy, szelest papieru, z którego budowane są jakieś efemeryczne konstrukcje, 

brzęk pokrywek nakładanych na porcelanowe imbryki, przesuwające się – jak, nie przymierzając, statki 

na morzu – po białym prostokącie płótna. Słychać, jak uderzają o siebie cienkie patyczki z drewna, jak 

flamastry trą o kartki księgi, jak z przedziurawionych, pergaminowych bukłaków cieknie woda. Ale taki 

pełen dyskretnego uroku spokój nie jest wcale realizacją marzeń o powszechnym szczęściu. Apoteoza 

nie-działania głoszona przez Yongle to – jak twierdzi Komuna Warszawa – inny wariant ucieczki27. 

 

Spektakl Komuny Warszawa dotyczy jak zwykle odpowiedzialności człowieka za cały świat, 

etosu działania i samodzielnego myślenia oraz dialektyki opór – oportunizm względem 

panującego systemu. W trzeciej części spektaklu pojawia się zaskakująco nieanarchistyczne i 

nieraz niesłusznie obśmiewane w Polsce, bo pozytywistyczne, rozwiązanie dylematu 

działać/zmieniać/burzyć stare/tworzyć nowe czy nie działać/pogodzić się/kontemplować. Jest 

to propozycja, aby człowiek, niezwykle inteligentna małpa, która martwi się tym, co tu by 

skonsumować, jak żyć wygodnie, jak się urządzić, przynajmniej pielęgnował swój ziemski 

ogródek. Chodzi zatem o politykę małych kroków w opozycji do rewolucyjnego burzenia z 

jednej strony i miło spędzonego wieczoru w teatrze z drugiej. „Wojna z chwastami nigdy się 

nie kończy” – napisał Zygmunt Bauman w liście do Laszuka28. Cytaty z tekstów 

otwockich/warszawskich anarchistów („dyżurnych niby-anarchistów”?29 byłych anarchistów? 
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niespełnionych anarchistów?) można zresztą mnożyć: „Rewolucji nie będzie. Ludzie się nie 

zmieniają”30. „Uprawiać, podlewać, nawozić, edukować, koordynować, pielić, zamiatać, siać, 

podlewać…” – to w Księgach. Mniejsza zresztą o etykiety, to tylko słowa. Liczy się tak 

naprawdę praktyka i realne osiągnięcia w Otwocku, w Ponurzycy, w Warszawie w kamienicy 

przy ul. Lubelskiej 30/32 na Pradze Południe, gdzie Komuna Otwock/Warszawa działa od 2007 

r., „na bazie Nadmiaru i Przyjemności”31. Bez pieniędzy za pracę na jej rzecz. 
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