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alternatywnego w Polsce po 1989 roku 

 

 

Akademickie Spotkania Teatralne „Klamra” zostały powołane do istnienia w 1993 r. 

przez kierownika klubu Od Nowa Mirosława „Maurycego” Męczekalskiego i Jarosława 

Kobierskiego, wtedy studenta pierwszego roku filologii polskiej na UMK, który został szefem 

artystycznym festiwalu. Kobierski współpracował z Od Nową już wcześniej, jeszcze jako uczeń 

szkoły średniej. Razem z Męczekalskim organizowali festiwal Klamra do 1998 r. – w 

pierwszym, kluczowym dla powodzenia przedsięwzięcia, okresie działalności. Przez krótką 

chwilę festiwal nosił zawikłaną nazwę Ogólnopolski Studencki Festiwal Teatralny OSFeT1, na 

szczęście szybko Kobierski wymyślił nazwę, która obowiązuje do dziś. Faza organizacyjno-

amatorska objęła właściwie tylko pierwszą edycję Klamry, kiedy z czterech zaproszonych 

teatrów w Od Nowie pojawiły się dwa. Potem festiwal z roku na rok wzmacniał swoją pozycję.  

Od początku do dziś organizatorem Klamry jest „Maurycy” Męczekalski, w latach 

1999–2005 współpracowało z nim kilkanaście osób. Warto ich wymienić z nadzieją, że nikogo 

nie pominę: absolwentki toruńskiej polonistyki – Agnieszka Jarzębska i Dominika Dubownik, 

poza tym Maciej Romaniuk, Jolanta Bochowicz, Romuald Wicza-Pokojski, Dorota Jackowska, 

Joanna Truszkowska, Tomasz Zajączkowski, Barbara Jackiewicz, Miłka Malzahn. Rzesza 

współpracowników, wolontariuszy i sympatyków Klamry była oczywiście znacznie szersza, 

włączając w to elitarne grono osób prowadzących rozmowy z zaproszonymi zespołami 

teatralnymi (poza członkami Studenckiego Koła Teatrologicznego w połowie lat 

dziewięćdziesiątych byli to m.in. Maciej „Klakier” Mikołajewski, Andrzej Churski, Magdalena 

Kujawa, Bogumiła Przeperska, Romuald Wicza-Pokojski, Radosław Smużny, Jarosław 

Jaworski). Od 2006 r. Klamra znów weszła w fazę stabilizacji: duet organizatorów tworzą 

„Maurycy” i Justyna Bieluch, kolejna absolwentka toruńskiej filologii polskiej ze specjalizacją 

teatrologiczną. 

                                                 
1 Nazwa ta figurowała tylko w pismach rozesłanych do sponsorów i zaproszeniach dla zespołów. Wzór listu do 

sponsora znajduje się w archiwum prywatnym Jarosława Kobierskiego. 



Początki Klamry przedstawia znakomicie relacja zamieszczona w kwietniowym 

numerze „Głosu Uczelni” z 1993 r. (przed denominacją złotego numer kosztował trzy tysiące 

zł): 

 

W dniach 11–12 marca br. w klubach studenckich UMK „Imperial” i „Od Nowa” odbyły się I 

Akademickie Spotkania Teatralne Klamra’93. W zamierzeniu organizatorów miał to być ogólnokrajowy 

przegląd ważniejszych propozycji artystycznych zarówno znanych już scen teatralnych, działających przy 

polskich uczelniach, jak też zespołów, które zdobywają dopiero środowiskową renomę. Projekty te udało 

się jednak zrealizować tylko częściowo. Przede wszystkim dlatego, że mimo starań głównego animatora 

imprezy, Jacka [sic!] Kobierskiego z I roku polonistyki, zaledwie 4 zespoły (na 20 propozycji) przyjęły 

zaproszenie i zdecydowały się wystąpić w Toruniu (bez honorariów). Do tego jeszcze 2 teatry odwołały 

w ostatniej chwili występy z powodu choroby wykonawców. Ostatecznie niezbyt liczna publiczność 

studencka obejrzała 2 spektakle oraz wzięła udział w kilku imprezach towarzyszących.  

W pierwszym dniu Spotkań wystąpił teatr „Tako” z Gdańska ze spektaklem Konsumpcyjno-

spirytystyczny seans gastronomiczny. W dość dynamicznej realizacji, w której wykorzystano fragmenty 

utworów C. K. Norwida i A. Mickiewicza, pojawiły się „scenki satyryczne” zawierające nieco już 

schematyczne „wycieczki” pod adresem policji, kleru itp.  

Następnego dnia z powodu absencji zespołu „STUWA” z UW cały program wypełnił Teatr im. 

Alberta Tison ze Żnina w woj. bydgoskim. Zdobył on już pewną renomę dzięki nagrodzie na 

Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Casablance (Maroko) za spektakl Spotkaliśmy się tu tylko 

na chwilę. Prezentację w Toruniu nagrodzonej inscenizacji poprzedziło spotkanie z członkami zespołu. 

Sam spektakl to poetycki traktat, oparty na tekstach T. Różewicza i scenariuszach I. Bergmana, 

podejmujący problemy dorastania do społeczeństwa, które rządzi się na co dzień obłudą i frazesem. 

W ramach imprez towarzyszących odbył się pokaz filmu video z występami Teatru Cricot 2 T. Kantora, 

a dr Janusz Skuczyński z IFP UMK wygłosił prelekcję poświęconą poszukiwaniom teatralnym J. 

Grotowskiego.  

Wypada mieć nadzieję, że mimo licznych kłopotów zarówno główny sponsor imprezy – 

Samorząd Studencki – jak i organizatorzy nie zniechęcą się i w przyszłym roku dojdzie w Toruniu do 

kolejnego spotkania teatrów studenckich. (kos)2 

 

Autorem tego historycznego sprawozdania z pierwszej edycji festiwalu był prawdopodobnie 

Krzysztof Jędrys, student filologii polskiej, toruński dziennikarz i recenzent teatralny. Jak 

wiemy, organizatorzy nie zniechęcili się kłopotami organizacyjnymi, doszło do kolejnych 

dziewiętnastu edycji Klamry. 

Mówiąc szczerze, z tej pierwszej Klamry niewiele pamiętam. W moim archiwum 

domowym nie ma śladu biletu czy programu. Zapewne wchodziłem do Od Nowy za protekcją 

                                                 
2 K. Jędrys, Studenckie spotkania teatralne, „Głos Uczelni” 1993, nr 4, s. 10. 



Jarka Kobierskiego, z którym łączyły mnie studia polonistyczne na tym samym roku, przyjaźń, 

a także prawdziwa inicjacja teatralna, która dokonywała się właśnie w teatrze alternatywnym – 

w Toruniu i podczas wyjazdów Studenckiego Koła Teatrologicznego na Reminiscencje do 

Krakowa. Byłem uczestnikiem Klamry w różnych rolach – najczęściej jako widz, czasami 

wolontariusz pomagający w sprawach techniczno-organizacyjnych, a także prowadzący 

rozmowy z zespołami. Klamra była dla mnie, studenta filologii polskiej ze specjalizacją 

teatrologiczną, miejscem ważnych przeżyć teatralnych – wtedy teatr instytucjonalny, taki jak 

Teatr im. Wilama Horzycy, wydawał nam się skostniały, nie potrafiący opisać ważnych 

doświadczeń młodych ludzi. A na Klamrze mogliśmy spotkać artystów z naszego pokolenia i 

legendy teatru alternatywnego. Dość powiedzieć, że przyjaźniliśmy się np. z Teatrem im. 

Alberta Tison w Żninie, bywaliśmy w ich siedzibie na premierowych spektaklach.  

W momencie powstania Klamra nie miała właściwie konkurencji w Toruniu (nie licząc 

festiwalu Pobocza Teatru, którego pierwsza edycja odbyła się w 1993 r., a żywot zakończył 

jeszcze w latach dziewięćdziesiątych). Jednocześnie wpisała się w zauważalny w Polsce po 

1989 r. boom na teatr alternatywny, swego rodzaju „nowe otwarcie” teatru alternatywnego, 

który spotkały represje po karnawale Solidarności i wprowadzeniu stanu wojennego. 

Wystarczy podać kilka dat. Pierwsza edycja Klamry odbyła się w 1993 r. Najważniejszy w 

Polsce Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Malta” powstał w 1991 r., Międzynarodowy 

Festiwal Teatralny „Zderzenie” w Kłodzku – w 1991 r. W 1992 r. reaktywowano Łódzkie 

Spotkania Teatralne. W latach osiemdziesiątych i na początku dziewięćdziesiątych, już po 

przełomie demokratycznym, powstało wiele nowych grup teatralnych decydujących o obliczu 

alternatywnego nurtu teatralnego do dziś: w 1986 r. – Teatr im. Alberta Tison ze Żnina (jako 

teatr szkolny) i Teatr Wiejski Węgajty, w 1988 r. – Teatr Biuro Podróży, w 1989 r. – Komuna 

Otwock, w 1990 r. – Teatr Studio Czyczkowy, w 1991 r. – Towarzystwo Wierszalin – Teatr 

(później – Teatr Wierszalin) oraz Teatr Wiczy w Brodnicy, w 1992 r. – Teatr ¾ Zusno, Teatr 

Cinema i Teatr Porywacze Ciał, najczęstszy gość Klamry, w 1993 r. – Teatr Dada von Bzdülöw 

z Gdańska, w 1995 r. – współpracująca z Teatrem Provisorium Kompania Teatr, a w 1996 r. – 

Teatr Pieśń Kozła. Bywalcom festiwali teatru alternatywnego nie trzeba tych grup 

przedstawiać. Widać też wyraźnie, że Akademickie Spotkania Teatralne „Klamra” w Toruniu 

wpisały się niejako naturalnie w ten ruch odrodzenia teatru alternatywnego, stały się istotną 

częścią łańcucha czy też „ogólnopolskiej teatralnej pajęczyny” (według określenia Magdaleny 



Gołaczyńskiej), swoistej sieci festiwali teatru alternatywnego w Polsce, dzięki którym istnieją 

i mogą się w całej Polsce pokazywać teatry offowe3. 

Nie bez znaczenia jest fakt powstania Klamry właśnie w Toruniu, mieście, które w 

historii festiwali teatralnych w Polsce zajmuje miejsce szczególne, można wręcz mówić o 

unikalnej kulturze festiwalowej, tworzącej się w mieście Kopernika od końca lat 

pięćdziesiątych. Na początku był Festiwal Teatrów Polski Północnej zorganizowany przez 

dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy, Hugona Morycińskiego, po raz pierwszy w 1959 r., 

pierwsza w Polsce impreza cykliczna, w ramach której prezentowały swoje spektakle teatry 

dramatyczne z północy – od Szczecina do Białegostoku. Wcześniej w PRL-u zorganizowano 

trzy festiwale, które miały tylko jedną odsłonę: Festiwal Szekspirowski (1947), Festiwal Sztuk 

Rosyjskich i Radzieckich (1949), a także Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych (1951)4. Jak 

widać, te trzy festiwale odbyły się w trudnych czasach powojennych, FTPP natomiast zaczął 

funkcjonować w rzeczywistości po Październiku ’56, w sytuacji względnej odwilży i 

złagodzenia reżimu komunistycznego. FTPP stał się wzorem dla kolejnych festiwali teatralnych 

w całej Polsce. 

W Toruniu już w 1960 r. dyrektor Teatru „Baj Pomorski”, Stanisław Stapf,  postanowił 

powołać do istnienia nawiązujący do idei FTTP Festiwal Teatrów Lalkowych Polski Północnej, 

który doczekał się sześciu edycji. Festiwal był reaktywowany dwukrotnie – w latach 1983–

1985 z inicjatywy kierującego „Bajem Pomorskim”, Antoniego Słocińskiego, odbywały się 

Spotkania Teatrów Lalek Polski Północnej, od 1994 r. za sprawą Czesława Sieńki istnieją 

Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek, które początkowo miały charakter ogólnopolski, ale 

systematycznie zmierzały ku formule międzynarodowej, którą ostatecznie usankcjonowano w 

1999 r. nazwą Międzynarodowe Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek. Do dziś festiwal 

organizowany jest corocznie, w 2005 r. zmieniła się tylko jego nazwa na Międzynarodowy 

Festiwal Teatrów Lalek „Spotkania”. Równie ciekawa jest historia Ogólnopolskiego Festiwalu 

Teatrów Jednego Aktora,  wymyślonego przez Wiesława Gerasa, kierownika Klubu ZMS 

„Iskra” w Toruniu. Pierwsze dziesięć edycji OFTJA miało miejsce we Wrocławiu – od 1966 

r.5 W 1976 r. festiwal został przeniesiony do Torunia, odbywał się do 1996 r., aby znów wrócić 

do Wrocławia. W 2006 r. nastąpiła reaktywacja toruńskiego festiwalu teatrów jednego aktora 

w zmienionej nieco formule festiwalu festiwali, czyli prezentacji monodramów nagradzanych 

                                                 
3 M. Gołaczyńska, Mozaika współczesności. Teatr alternatywny w Polsce po roku1989, Wrocław 2002, s. 83. 
4 Zob. J. Skuczyński, Toruńskie teatry i festiwale teatralne w powojennym czterdziestoleciu (1945/46–1984/85), 

Toruń 1987. Wyczerpującym źródłem informacji o FTTP jest monografia autorstwa Zenona Butkiewicza Festiwal 

w czasach PRL-u. O Festiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu (1959–1989), Toruń 2004. 
5 Zob. J. Skuczyński, dz. cyt., s. 133 i n. 



na polskich i zagranicznych przeglądach tego gatunku. OFTJA nadal pozostały we Wrocławiu, 

na deskach Teatru „Baj Pomorski” odbywają się zaś Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego 

Aktora. „Baj Pomorski” organizował ponadto od początku lat dziewięćdziesiątych do 2003 r. 

Letnie Toruńskie Spotkania Teatrów Ulicznych. W czasie wakacji swoje spektakle 

prezentowały zespoły polskie (Teatr Biuro Podróży, Cogitatur, Teatr Snów) i zagraniczne (np. 

słynne Derevo)6.  

Po 1989 r. życie festiwalowe w Toruniu nabrało nowej dynamiki przede wszystkim za 

sprawą Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Kontakt”. Krystyna Meissner, ówczesna 

dyrektorka Teatru im. Wilama Horzycy, wykazała się niezwykłą intuicją i dalekowzrocznością. 

Doprowadziła do likwidacji pogrążonego w kryzysie Festiwalu Teatrów Polski Północnej w 

najlepszym z możliwych momentów: jego ostatnia edycja zakończyła się 27 maja 1989 r., 

tydzień później – 4 czerwca – odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory w Polsce, 

rozpoczęła się nowa epoka w historii Polski. MFT „Kontakt” powstał w 1991 r., pierwszą 

edycję poprzedziły w 1990 r. gościnne występy Wileńskiego Teatru Dramatycznego z czteroma 

przedstawieniami wybitnego litewskiego reżysera Jonasa Vaitkusa (1990), wśród nich znalazły 

się po raz pierwszy grane po litewsku Dziady Adama Mickiewicza, które ze względów 

technicznych pokazano na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie. Kontakt, w założeniu 

„miejsce zszywania Wschodu z Zachodem”, stał się w ten sposób wzorem dla powstających w 

całej Polsce jak grzyby po deszczu międzynarodowych festiwali teatralnych. W jego cieniu 

pozostają do dziś wszystkie festiwale w Toruniu – za sprawą tradycji, obecności wybitnych 

artystów europejskich oraz last but not least budżetu. 

Co ciekawe, w programach Kontaktu od początku swoje miejsce znalazły teatry 

alternatywne – zazwyczaj jednak na marginesie głównego nurtu konkursowego. W drugiej 

edycji w 1992 r. udział wzięli: Teatr Cricot 2 z przedstawieniem Tadeusza Kantora Dziś są 

moje urodziny (już po śmierci wybitnego artysty), a także Teatr Ósmego Dnia z Ziemią niczyją 

w reżyserii Lecha Raczaka, w 1993 r. wystąpiły Gardzienice z przedstawieniami Żywot 

protopopa Awwakuma i Carmina Burana pokazanymi w galerii Interpark, w 1994 r. po raz 

pierwszy pojawił się Teatr Biuro Podróży ze spektaklem Giordano – już w konkursie, 

występował później jeszcze kilka razy, w 1997 r. z Carmen funebre, w 2004 r. ze Świniopolis, 

a w 2011 r. podczas pierwszej edycji Festiwalu Debiutantów „Pierwszy Kontakt” Biuro 

Podróży zaprezentowało Planetę Lem (poza konkursem). Ponadto warto wspomnieć o 

konkursowych występach Towarzystwa Teatralnego Wierszalin z Klątwą Stanisława 

                                                 
6 Za cenne podpowiedzi na temat historii festiwali w „Baju Pomorskim” dziękuję dr. Marzennie Wiśniewskiej.  



Wyspiańskiego (1995) oraz Teatru Provisorium i Kompanii Teatr z Lublina z Ferdydurke 

Witolda Gombrowicza (1999) i Do piachu Tadeusza Różewicza (2004). Dla teatrów 

alternatywnych udział w Kontakcie był zawsze sporą nobilitacją, a z drugiej strony 

przełamywał stereotyp teatru „studenckiego”, „amatorskiego” czy „ulicznej zabawy”. 

 Jako miejsce prezentacji najważniejszych dokonań polskiego teatru alternatywnego 

Akademickie/Alternatywne Spotkania Teatralne „Klamra” wydają się dla toruńskiego widza 

bezcenne. Od początku było wiadomo, że Klamra – ze względu na ograniczenia budżetowe, 

porę roku i istnienie tylko jednej sali w klubie Od Nowa – będzie prezentowała wybrane 

spektakle teatrów alternatywnych. W marcu, ze względu na aurę, trudno byłoby zorganizować 

prezentacje plenerowe, ze względów technicznych codziennie mógł się zaprezentować tylko 

jeden zespół, ewentualnie drugi mały spektakl, np. monodram, a wszystko to i tak kosztem 

całonocnej pracy. Wydaje mi się jednak, że z tego względu Klamra zachowała unikalną 

atmosferę skupienia, intelektualnych wyzwań, prowokującą do rozmowy o teatrze i świecie. 

Od początku dużą rolę odgrywa wolontariat – spora grupa studentów (nie tylko filologii 

polskiej i kulturoznawstwa UMK) pomaga w organizacji festiwalu. Niemal od narodzin 

festiwalu, bo od 1996 r. z organizatorami Klamry współpracuje Studenckie Koło 

Teatrologiczne, które od 2006 r. wydaje codzienną „Klamrową Gazetę Festiwalową”. Nie ulega 

wątpliwości, że Klamra jest miejscem kształtowania światopoglądu i gustu studentów i 

młodzieży licealnej, alternatywą dla festiwalu Kontakt, który nie zawsze oferuje studentom 

preferowany przez nich rodzaj teatru, jest za drogi i bywa, że nie traktuje studentów 

podmiotowo. 

 Duże znaczenie dla Klamry mają imprezy towarzyszące, na początku incydentalne, z 

czasem przeradzające się w drugi nurt festiwalu pokazy wideo spektakli i filmów 

dokumentalnych poświęconych teatrom alternatywnym, powiązane z Klamrą sympozja i 

konferencje naukowe, wystawy plastyczne, promocje książek, obowiązkowe spotkania z 

zespołami, które biorą udział w festiwalu, wykłady i prelekcje (na specjalne zaproszenie gościli 

na Klamrze artyści – Włodzimierz Staniewski, Mariusz Gołaj, Ewa Wójciak, wielokrotnie 

Leszek Mądzik, Wojciech Krukowski, Grzegorz Jarzyna, teatrolodzy i nie tylko – Lech 

Śliwonik, Leszek Kolankiewicz, Dariusz Kosiński, Aleksander Nalaskowski, Janusz 

Skuczyński, Grzegorz Janikowski, Marek Jeziński, Artur Duda, a także krytycy teatralni – 

Joanna Derkaczew, Łukasz Drewniak, Roman Pawłowski). Festiwal miewał swoje kryzysy 

artystyczne i pozaartystyczne: odejście Kobierskiego z funkcji szefa artystycznego, odpływ 

pierwszego pokolenia widzów, zawirowania budżetowe (festiwal jest realizowany za kwoty 

niewspółmiernie małe w stosunku do jego wartości artystycznej i rangi jego gości), zwycięstwa 



teatralnej konfekcji nad etosem (jedyną nagrodę przyznaje publiczność, która czasami wybiera 

spektakle lekkie i przyjemne). Na razie nie udało się też stworzyć wokół Klamry toruńskiego 

środowiska teatrów alternatywnych. Poza Teatrem Wiczy, który zyskał renomę ogólnopolską, 

brakuje zespołów, które mocniej zaistniałyby na mapie teatralnej. Specyfiką życia studenckiego 

i słabością systemu finansowania trzeba tłumaczyć istnienie studenckich zespołów-efemeryd 

(ze znanych mi Teatru Tempestas, Teatru Wróbli, chlubny wyjątek stanowi teatr filologów 

klasycznych Perpetuum Mobile). Wydaje mi się jednak, że organizatorzy mają świadomość 

wartości Klamry i kierunku jej rozwoju, wzorem najważniejszych festiwali tego typu w Polsce. 

Warto także podkreślić wagę miejsca, w którym Klamra odbywa się od początku. 

Studencki Klub Pracy Twórczej „Od Nowa”, istniejący od 1958 r., przez pewien czas w Dworze 

Artusa na Starym Mieście, a od 1983 r. w obecnej siedzibie na Bielanach, to prawdziwe centrum 

nie tyle kultury studenckiej, bo z tym bywa różnie, ile – to jest dopiero komplement – kultury 

alternatywnej. Teatr bowiem nie jest i nigdy nie był samotną wyspą, stanowił istotny element 

polskiej kultury, z ambicjami jej kształtowania, a nawet radykalnej przemiany. Ten typ centrum 

kultury ma, rzecz jasna, swoje korzenie w strukturze organizacyjnej i tradycjach kultury 

studenckiej czasów PRL-u. Nie sposób go sobie wyobrazić bez odwołania do etosu, legendy i 

praktyki teatru studenckiego, „młodego teatru” z okresu PRL-u. Być może bowiem dopiero z 

perspektywy lat ukazuje się naszym oczom coraz bardziej wyraźna autonomiczna i 

wartościowa formacja trzeciego obiegu kultury. Jak pisze Mirosław Pęczak, można w PRL-u 

wyróżnić trzy obiegi kultury – oficjalny, opozycyjny i alternatywny:  

 

Ów trzeci obieg tym się różnił od drugiego, stanowiącego ekspozyturę podziemnej opozycji, że pragnął 

być niezależny od całej szeroko pojętej kultury dominującej – zarówno tej propagowanej przez państwo, 

jak i tej wspomaganej przez solidarnościową opozycję i Kościół. Jego znakiem rozpoznawczym były 

gazetki adresowane do fanów alternatywnego rocka (fanziny), wydawane samodzielnie przez zespoły 

muzyczne kasety z ich utworami oraz wszelka ekspresja artystyczno-społeczna, niemieszcząca się w 

państwowym, ani opozycyjnym systemie instytucji7. 

 

Być może to zestawienie teatru i chociażby punk rocka wydaje się karkołomne, być 

może artyści teatru studenckiego w PRL-u częściej bywali zaangażowani w działalność 

opozycyjną niż punkowi outsiderzy, ale łączy ich bez wątpienia podobny sposób traktowania 

przez władze – trochę z przymrużeniem oka, z zastosowaniem taktyki kija (cenzura) i 

marchewki (finansowanie): 

                                                 
7 M. Pęczak, Wybuchowy wentyl bezpieczeństwa, „Polityka” 2011, nr 19, s. 72. 



 

Kiedyś socjolog prof. Andrzej Siciński nazwał trzeci obieg obiegiem „jeden i pół”, ponieważ – jak 

uzasadniał – władza nie represjonowała go tak bardzo, jak czyniła to wobec inicjatywy podziemnej 

Solidarności8.  

 

Zarówno muzyka popularna, jak i teatr alternatywny oraz awangardowe formy sztuk 

plastycznych, najogólniej rzecz ujmując, młoda sztuka wysoka i popularna znajdowały swoje 

enklawy wolności ekspresji w tych samych miejscach, mianowicie w klubach studenckich. 

Gdzie występował w Toruniu w 1979 r. Jerzy Grotowski i jego Teatr Laboratorium z 

Apocalypsis cum figuris? Oczywiście w klubie Od Nowa, jeszcze w Dworze Artusa, za sprawą 

Aleksandra Nalaskowskiego, założyciela Teatru All, dziś profesora UMK. W tym samym 

klubie, w którym zaczynały swoje kariery zespoły w rodzaju Rejestracji Przedpoborowych, 

Bikini i bardziej znanych, jak Republika i Kobranocka, prezentowały swoje spektakle grupy 

alternatywne. Przy czym bliski jest mi pogląd Juliusza Tyszki, który łączy w jeden nurt 

dokonania studenckich teatrzyków i teatrów z „teatrami osobnymi” w rodzaju Cricot 2 

Tadeusza Kantora, Teatru na Tarczyńskiej Mirona Białoszewskiego oraz Teatru Laboratorium 

Jerzego Grotowskiego9. Nie jest przypadkiem, że legenda dwóch wielkich mistrzów i 

reformatorów teatru – Kantora i Grotowskiego – znajduje żywy odzew właściwie tylko w 

praktyce teatru alternatywnego. Czyni to także teatr alternatywny naszych czasów spadkobiercą 

Drugiej Reformy Teatru.  

I jeszcze jedna kwestia: Joanna Ostrowska i Juliusz Tyszka we wstępie do swoich 

Szkiców o teatrze alternatywnym postulują, aby teatr alternatywny był rozpatrywany „jako 

część kulturowego projektu społeczeństwa alternatywnego”10. Przyjęcie tego postulatu otwiera 

drogę do połączenia w jeden nurt wszelkich przejawów młodej kultury i sztuki, mniej lub 

bardziej ostro kontestującej kulturę dominującą. Nie oznacza to oczywiście homogenizacji tego 

obszaru kultury. Ma ona przecież swoje kręgi uczestnictwa. Ci, którzy są zainteresowani 

teatrem jako jego twórcy czy widzowie, wcale nie muszą brać udziału w działaniach subkultury 

hip hopu. I na odwrót. Widać to wyraźnie na przykładzie działalności Studenckiego Klubu 

Praktyk Twórczych „Od Nowa”, który po 1989 r. nie zmienił się jak wiele klubów studenckich 

w typowy pub piwny lub w regularną dyskotekę. Udało mu się uniknąć i komercjalizacji, i 

likwidacji (tak jak się stało choćby ze słynnym Klubem Morskim w Domu Studenckim nr 3 czy 

                                                 
8 Tamże, s. 73. 
9
 Zob. J. Tyszka, Polski teatr alternatywny w okresie przełomu, w: J. Ostrowska, J. Tyszka, Szkice o teatrze 

alternatywnym, Poznań 2008, s. 17–18. 
10 Wstęp, w: tamże, s. 8. 



Olimpem w DS nr 11, które padły ofiarą potrzeb lokalowych rozwijającego się dynamicznie 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika). Po 1989 r. Od Nowa stała się miejscem, do którego w pełni 

pasuje określenie Josepha Roacha: wir zachowań (vortex of behaviour): 

 

Wir (vortex) jest rodzajem wywołanego w przestrzeni karnawału, centrum kulturowej inwencji 

dokonywanej za pomocą powtarzania/zachowania zachowań. Magnetyczne siły handlu i przyjemności 

zasysają w wir zachowań zarówno tych, którzy chcą, jak i tych, którzy nie chcą. Chociaż tego rodzaju 

strefa lub dzielnica zdaje się wytwarzać miejsce transgresji dla zjawisk, które nie mogłyby się wydarzyć 

w inny sposób lub gdzie indziej, w rzeczywistości to, czego dostarcza wir, jest o wiele bardziej 

elementarne: dostarcza on miejsca, w którym codzienne praktyki i postawy mogą być legitymizowane, 

wydobyte na jaw, wzmocnione, celebrowane lub intensyfikowane. W rezultacie powstają, tak będę je 

nazywał, zdarzenia zagęszczone (condensational events). Najważniejszą cechą takich zdarzeń jest to, że 

wywierają na tyle silny wpływ na pamięć zbiorową, że są w stanie przetrwać transformację lub zmianę 

przestrzeni, w której po raz pierwszy rozkwitły11. 

 

W wirze zachowań kumulują się performanse różnego rodzaju – gdzieś w samym środku 

komercyjne i rozrywkowe, które przyciągają ludzi, a gdzieś na obrzeżach – także społeczne i 

artystyczne. W wirze zachowań kreuje się kulturę, wzmacnia zachowania i postawy ludzi weń 

wchodzących.  

Z tego punktu widzenia Od Nowa jawi się jako centrum kultury alternatywnej w jej 

różnorodnych przejawach. Centrum, które ma różne poziomy i kręgi uczestnictwa. Na 

powierzchni – w sensie dosłownym i metaforycznym – znajduje się poziom konsumpcji i 

rozrywki. To jest poziom kultury masowej – wypić piwo każdy może i potrafi. W podziemiach 

jednak pojawiają się na zmianę, w nieregularnych odsłonach koncerty muzyki popularnej w 

rozmaitych jej gatunkach – rocka, reggae (z festiwalem Afryka), bluesa (z festiwalem Blues 

Meeting), jazzu, hip hopu, piosenki studenckiej, kino artystyczne (Niebieski Kocyk), w 

szczególnych momentach z pokazami filmów niemych i muzyką graną na żywo, młoda poezja 

(Buum Poetycki) w formie klasycznych wieczorów i nowoczesnego slamu poetyckiego, 

wystawy artystów plastyków, nierzadko debiutujących (Galeria 011). Te, liczone w setkach, 

wydarzenia kulturalne ściągają do Od Nowy swoich zwolenników, fanów, adeptów, tworzą się 

w ten sposób kręgi uczestnictwa – dla wtajemniczonych. Powstaje enklawa wolności i 

różnorodności. Wolności od dominującej i wspieranej przez media masowe kultury oficjalnej, 

komercyjnej, konsumpcyjnej. I różnorodności, o którą nie podejrzewalibyśmy naszej kultury, 

słuchając największych stacji radiowych i oglądając mainstreamową telewizję. W tym 

                                                 
11 J. Roach, Cities of the Dead. Circum-Atlantic Performance, New York 1996, s. 28.  



wielobarwnym i hałaśliwym nierzadko towarzystwie Akademickie/Alternatywne Spotkania 

Teatralne „Klamra” jako festiwal teatru niezależnego, offowego, innego mogą się czuć jak u 

siebie w domu. Zdarta podłoga, w którą wsiąkał pot tysięcy fanów muzyki, surowa, betonowo-

szklana sala Od Nowy zakryta czarnymi kotarami to idealne miejsce dla teatru, który ma 

ambicje kontestacji porządku społecznego, refleksji nad codziennością i tworzenia dzieł sztuki. 

Od Nowa jako centrum kulturowej inwencji, miejsce, gdzie celebruje się zdarzenia zagęszczone 

i dokonuje poza instytucjonalną kontrolą władzy refleksji nad światem i człowiekiem 

współczesnym, a wszystko to pod wpływem magnetycznych sił handlu i przyjemności – to 

brzmi nieźle, nieprawdaż? 

Pozostaje jednak sprawą nie do końca wyjaśnioną zakres pojęcia „teatr alternatywny” i 

stosunek współczesnego teatru offowego do tradycji, idei i praktyk historycznych form teatru 

studenckiego i „otwartego”. Spośród wielu określeń tego nurtu artystycznego (teatr młody, 

niezależny, offowy, studencki, otwarty, pozainstytucjonalny, nieoficjalny, wolny, poszukujący, 

kontestujący, kontrkulturowy), które cechuje pozytywne wartościowanie zjawiska, wybrałem 

nazwę teatr alternatywny. Pojawiła się ona, jak pisze Tyszka, na przełomie lat 

siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, a rozpowszechniła w latach dziewięćdziesiątych. 

Oznacza to, że jestem przeciw zawężaniu nazwy „teatr alternatywny” do zbioru historycznych, 

występujących w zamkniętej już epoce PRL-u, form teatru studenckiego. Teatr, który rozwija 

się po 1989 r., wprost odwołuje się przecież do korzeni teatru studenckiego, do jego etosu i 

estetyki, a ponadto wiele legendarnych grup teatralnych, takich jak poznańskie Ósemki, działa 

nadal i dobrze się miewa. Teatr alternatywny PRL-u nie umarł, odnalazł się jakoś w nowej 

rzeczywistości, a ponieważ nie był nigdy teatrem czysto politycznym, to upadek systemu 

komunistycznego nie spowodował upadku kontestującego go teatru. Za Tyszką, Ostrowską i 

Jawłowską przyjmuję, że teatr alternatywny powinien być rozpatrywany jako część 

kulturowego projektu społeczeństwa alternatywnego, o czym wspomniałem już wyżej.  

 Nie przeszkadza mi to szerokie pojęcie teatru alternatywnego, o którym pisał Tadeusz 

Kornaś : 

 

Teatr alternatywny to worek, do którego dzisiaj można wrzucić wszystko. Od estetyzujących i 

nostalgicznych przedstawień po polityczny plakat. Od spektakli wyprodukowanych w poważnych 

teatrach repertuarowych po przedstawienia grup młodzieży z małych miasteczek. Od wielkich 

ludycznych widowisk po zgrzebne monodramy. […] Przy próbie opisania zjawiska „alternatywności” już 

nie pomagają żadne klasyfikacje, ani pokoleniowe, ani estetyczne. Teatry z tego nurtu dokonały i 

dokonują niespodziewanych wolt. Zarówno różnice, jak i podobieństwa przebiegają we wszystkich 



kierunkach. Coraz mniej wartości wspólnych, coraz większa niejednolitość, coraz większy chaos 

światopoglądowy, coraz większe różnice wiekowe pomiędzy poszczególnymi teatrami12. 

 

Myślę, że nie powinniśmy się bać różnorodności zjawisk wpisywanych w obręb teatru 

alternatywnego. Definiowanie jest częścią naukowego warsztatu, ale teatr, a teatr alternatywny 

w szczególności, to zjawisko wielopostaciowe, wciąż się zmieniające. Nie ma co dzielić skóry 

na niedźwiedziu, zwłaszcza kiedy niedźwiedź żwawo się porusza, utrudniając uchwycenie 

swojej istoty. Nikt przecież przy zdrowych zmysłach nie będzie twierdził, że różnorodność 

form literackich, wielość odmian gatunkowych muzyki rockowej itp. stanowi powód do 

zmartwień. Zwłaszcza że szerokie rozumienie kategorii teatru alternatywnego, jak pisałem 

wyżej, pozwala wpisać w jego nurt także zjawiska tak historycznie doniosłe, jak Teatru Cricot 

2 Kantora i Teatru Laboratorium Grotowskiego, dla których trudno byłoby znaleźć miejsce w 

instytucjonalnym teatrze lat 1945–1989. Wbrew twierdzeniu Gołaczyńskiej teatr alternatywny 

ma swoje arcydzieła, oprócz dzieł Grotowskiego i Kantora spektakle Teatru Ósmego Dnia 

Przecena dla wszystkich (1977), Ach, jakże godnie żyliśmy (1979) i Piołun (1985), Autobus 

Akademii Ruchu (1975), Ikar (1974) i Wilgoć (1978) Sceny Plastycznej KUL, Moskwa-

Pietuszki Teatru Kana (1989), Carmen Funebre Teatru Biuro Podróży (1994), Judasze Teatru 

Strefa Ciszy (1995)13. Teatr alernatywny ma więc istotny wkład w rozwój kultury narodowej, 

miał i nadal może mieć wpływ na przemiany społeczne i polityczne w Polsce. 

Pojawia się oczywiście problem rozumienia alternatywności działań teatru, którą można 

ujmować na wiele sposobów: 

1) Tak jak Aldona Jawłowska p r z y  p o m o c y  g n o m y: „Więcej niż teatr”. Teatr 

alternatywny to więcej niż teatr, więcej niż tworzenie spektakli, bycie aktorem i reżyserem, 

więcej niż bycie widzem. Rzecz uściśla Grzegorz Laszuk, lider Komuny Otwock (dziś Komuny 

Warszawa): 

 

Niewątpliwie teatr jest najbardziej twórczy, ale nie wiem, czy najbardziej istotny. Daje prestiż w lokalnym 

świecie i mocniej działa na publiczność swym przekazem, ale bez wszystkich działań pozateatralnych ten 

przekaz byłby pusty. Dlatego ich potrzebujemy. N i e  w y s t a r c z y  m ó w i ć  w  t e a t r z e, ż e  

c z ł o w i e k  p o w i n i e n  d z i a ł a ć, a l e  t r z e b a  d z i a ł a ć  n a p r a w d ę. Inaczej to nie ma 

sensu, jest kłamstwem14. 

                                                 
12 T. Kornaś, Wszystko się wymieszało, „Scena” 1999, nr 4–5, s. 10. 
13 To wyliczenie nie pretenduje do kompletności. Korzystam z podpowiedzi prof. Juliusza Tyszki, za którą 

serdecznie dziękuję. 
14 Komuna komunikuje. Rozmowa z Grzegorzem Laszukiem i Pawłem Stankiewiczem, twórcami Komuny Otwock, 

w: P. Gruszczyński, Ojcobójcy. Młodsi zdolniejsi w teatrze polskim, Warszawa 2003, s. 302.  



 

2) U j ę c i e  h i s t o r y c z n e  – w wąskim znaczeniu teatr alternatywny to zamknięta 

formacja, której historyczny koniec wyznacza przełom 1989 r. i upadek Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej. W szerszym znaczeniu uprawiają go ci, którzy nawiązują do etosu 

niezależnego teatru studenckiego z czasów PRL-u. Ci, którzy rozwijają, modyfikują, podejmują 

idee teatrzyków studenckich i awangardowych z lat pięćdziesiątych XX w., Teatru Cricot 2 i 

Teatru na Tarczyńskiej, teatru młodej inteligencji i Teatru Laboratorium, Teatru Ósmego Dnia 

i Gardzienic. 

3) U j ę c i e  t e a t r o l o g i c z n e  – za Juliuszem Tyszką, nazywającym teatrem 

alternatywnym zjawiska, w których odchodzi się od trybu istnienia i pracy publicznego teatru 

repertuarowego: a) w sferze bycia instytucją, b) tworzenia zespołu ludzi współpracujących ze 

sobą na alternatywnych zasadach, c) tworzenia szczególnego alternatywnego miejsca, d) 

tworzenia innego rodzaju widowiska (kwestie relacji aktor–widz, aktor–postać sceniczna, 

widowisko–literatura). Kryteria alternatywności w tym wypadku są tak ostre, że sam autor 

przyznaje, iż „nie ma w dzisiejszej Polsce zbyt wielu teatrów, które by spełniały wszystkie 

wymienione wyżej warunki pełnej »alternatywności«”15. Nawet legendarny Teatr Ósmego 

Dnia funkcjonuje jako instytucja kultury utrzymywana z budżetu Poznania. Rzecz jednak nie 

w tym, z czego się teatr utrzymuje i czy jest formalną instytucją, lecz w tym, jaki jest jego etos, 

a także formy społecznego istnienia i działania. Czy np. ten, kto daje pieniądze, dyktuje 

artystom, jaką sztukę mieliby uprawiać. W ustroju kapitalistycznym wagi nabiera pytanie: 

pecunia non olet? 

4) U j ę c i e  e t o s o w e  – z tej perspektywy alternatywne byłyby teatry, które nie tylko 

odwołują się do ideałów historycznego teatru alternatywnego (jak w punkcie drugim), ale także 

tworzą własne systemy wartości w reakcji na okoliczności zewnętrzne (społeczne, polityczne, 

kulturowe) jako rodzaj osobistej odpowiedzi na zastany świat i teatr (np. repertuarowy). W tym 

zbiorze wartości i idei teatru alternatywnego znajdą się zatem: 

a) nowe sposoby komunikowania się z ludźmi – bez pośrednictwa dramatu, mówienie wprost, 

mówienie we własnym imieniu, z użyciem własnych tekstów lub kolażu tekstów dla siebie 

ważnych, mówienie prawdy, wyjście poza sceną pudełkową – bliżej widza jako partnera, 

współtowarzysza, kolegi, człowieka; 

b) idee kontrkultury – myślenie o alternatywnym społeczeństwie, alternatywnych formach 

wspólnoty, nowym porządku świata, zerwanie z hierarchicznością, funkcjonalizacją i 

                                                 
15 J. Tyszka, Polski teatr alternatywny w okresie przełomu, s. 14. 



sztywnością relacji i układów społecznych, dążenie do komunikacji poziomej (wszyscy są 

partnerami w dyskusji)16;  

c) poczucie misji ideologicznej, społecznej czy religijnej – bunt przeciw światu i przeciw 

teatrowi, przeciw polityce, społeczeństwu, kontestacja, krytyka, subwersja17; w interesujący 

sposób postawę wobec władzy i rządzącej w PRL-u partii przedstawia Tyszka: 

   

Nowe wzorce zachowań, zachowania oraz ich wytwory powstałe w teatrze studenckim szybko 

upowszechniały się w całym środowisku młodej inteligencji. Jedna z ich najistotniejszych cech polegała 

na tym, że nie przeciwstawiały się one wprost opresyjnemu systemowi i sytuowały to środowisko obok 

politycznej walki o władzę. Ludzie z kręgu teatrów studenckich pokazywali młodzieży inny, znacznie 

atrakcyjniejszy od oficjalnego, bardziej ludzki model codziennego bytowania wewnątrz opresyjnego 

systemu rządów18. 

 

d) bycie częścią kultury alternatywnej, której wartości wylicza Jawłowska: kreatywność, 

autentyczność, samorealizacja, rozwój duchowy, próby nadania sensu chaosowi kultury 

współczesnej, sprzeciw wobec antywartości, mechanizmów wykluczenia oraz konsumpcji, 

wydobycie na światło dzienne obszarów represji, odkrywanie nowych możliwości rozwoju 

człowieka, nowych przestrzeni oraz narzędzi jego autokreacji i wreszcie stworzenie 

społecznych ram realizacji tych idei i wartości19; krótko całą kwestię alternatywności ujął Adam 

Ziajski z poznańskiego Teatru Strefa Ciszy: „Tworzymy alternatywny sposób myślenia w 

ogóle”20. 

Pytanie tylko, czy i w jakim stopniu teatr alternatywny naszych czasów odnosi się do 

tego etosu w nowej rzeczywistości. Co się zmieniło i jak wpłynęło na kondycję i kierunki 

działania teatru alternatywnego? Zmienił się świat, upadł komunistyczny, opresyjny system 

polityczny, zlikwidowano cenzurę, zmienił się system ekonomiczny z gospodarki nakazowo-

rozdzielczej na kapitalizm i gospodarkę rynkową, otworzyły się nowe możliwości działalności 

gospodarczej i komercyjnej także w kulturze, rozwinęły się media, a ściślej opanowały, wręcz 

zarosły krajobraz kultury współczesnej, wzrosła konkurencja w dziedzinie dóbr kultury, teatr 

instytucjonalny zwiększył swoją ofertę, w dużej mierze wchłaniając strategie komunikacji, 

konwencje i ulubione tematy teatru alternatywnego, zwłaszcza jego zaangażowanie społeczne, 
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polityczne, kontestację istniejącego porządku społecznego, etycznego itd. Rozrosła się 

konsumpcja, otworzyły się granice Europy i świata, liczba studentów wzrosła kilkukrotnie, ale 

liczba odbiorców kultury studenckiej i alternatywnej zmniejsza się. Jak można przeczytać w 

tzw. raporcie Hausnera, zmalała liczba widzów teatralnych – z 9 milionów w 1989 r. do 6,4 

miliona w 2005 r., ale wzrosła liczba teatrów instytucjonalnych ze 111 do 139, liczba scen ze 

163 do 248. 

Jak na te zmiany zareagował teatr alternatywny? Pisałem już wcześniej, jak wiele 

nowych grup alternatywnych powstało po 1989 r. Według danych Instytutu Teatralnego w 2007 

r. teatry publiczne dały 567 premier, a teatry niezależne – 175, co daje prawie jedną czwartą 

całej twórczości teatralnej w Polsce. Biorąc pod uwagę nieporównanie skromniejsze wsparcie 

finansowe oraz to, że po 1989 r. upadł patronat ZSP (Zrzeszenia Studentów Polskich), które 

zapewniało teatrom sporą autonomię, przestały działać w większości teatry studenckie 

działające przy uczelnianych klubach i ośrodkach kultury, zaczęły znikać same kluby 

studenckie, jest to udział w rozwoju kultury narodowej, którego nie można zbagatelizować. 

Pojawił się zatem problem finansowania niezależnej działalności, rozwiązywany na różne 

sposoby: korzystanie z dotacji celowych, co wymusza myślenie „projektami”, sponsoring 

(chimeryczny i rzadko bezinteresowny), działalność gospodarcza (może wybić z głowy chęć 

bycia artystą), zagraniczne i krajowe tournée (wiele teatrów żyje dzięki wędrówkom po Polsce 

i świecie). Zarazem jednak – przy całej mizerii finansowej i niepewności jutra – powstało wiele 

grup teatralnych, które działają jako teatry prywatne w formie przedsiębiorstw (for-profit, np. 

jedne z pierwszych to teatry Wierszalin i ¾ Zusno) lub stowarzyszeń czy fundacji (non-profit).  

Te teatry prywatne i niezależne powstawały nierzadko w małych, prowincjonalnych 

miejscowościach – w Zusnie, Supraślu, Michałowicach, Żninie, Węgajtach – jako owoc 

odważnej decyzji pójścia „na swoje”. Tworzyli je także nierzadko artyści ze stosownym 

wykształceniem aktorskim, reżyserskim, plastycznym, zacierając w ten sposób opozycję teatr 

zawodowy – teatr amatorski. Wielu z nich stało się artystami teatru dzięki wieloletniej praktyce 

teatralnej, samokształceniu i doskonaleniu warsztatu przez tworzenie kolejnych spektakli 

alternatywnych. Mimo że teatr alternatywny dzisiaj – jak zauważa Juliusz Tyszka – wydaje się 

zepchnięty na margines, że tworzy enklawę w żywiole oficjalnej „kultury postkomunistycznej”, 

a jego propozycje „pachną trochę staroświeckim, utopijnym anarchizmem rodem z epoki 

kontestacji, a potem kontrkultury lat 60. i 70. XX wieku”21, to jednak, moim zdaniem, nadal tli 

się w tym nurcie teatralnym ogień dawnych ideałów. Obok „zdrajców” dawnych wartości w 
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rodzaju Teatru Stu, który zamienił się w rozrywkowe centrum benefisów, i Teatru Provisorium, 

który aspiruje do bycia cząstką mainstreamu teatralnego (ale dlaczego mielibyśmy zakazywać 

artystom wędrówek w nowe dla nich rejony? dlaczego Paweł Szkotak, lider Teatru Biuro 

Podróży, czy Lech Raczak z Teatru Ósmego Dnia nie mieliby pracować w teatrach 

instytucjonalnych?), można wskazać kontynuatorów dawnego teatru studenckiego, np. Teatr 

im. Alberta Tison ze Żnina czy Teatr Wierszalin z Supraśla. O wiele więcej jest przykładów 

grup teatralnych, które nawiązują do tradycji i etosu teatru niezależnego nie wprost lub 

nieświadomie.  

Prosty test pozwala ukazać tę ciągłość tradycji. Otóż Jawłowska w książce Więcej niż 

teatr wymienia główne tematy spektakli teatru studenckiego lat siedemdziesiątych:  

1) mit Kolchidy, wielkiej obietnicy i jej nieudane realizacje; 

2) sytuację, w której jest się przedmiotem „zabiegów wychowawczych” – indoktrynacji, 

ogłupiającej tresury; 

3) sytuację zagrożenia wolności – presji fizycznej lub przemocy psychicznej; 

4) sytuację porażki w realizacji kontaktów najbardziej osobistych, intymnych, z innymi 

bliskimi ludźmi; 

5) sytuację braku szans realizacji własnych koncepcji życia22. 

To są przecież ważne tematy wielu teatrów alternatywnych po 1989 r., chociażby poznańskiego 

Teatru Porywacze Ciał. 

 W powyższych rozważaniach nieraz odwoływałem się do sądów i przekonań 

poznańskich badaczy teatru alternatywnego –  Joanny Ostrowskiej i Juliusza Tyszki. 

Chciałbym do ich interesujących wywodów dołożyć swoje trzy grosze. Po pierwsze, ukazać 

Akademickie/Alternatywne Spotkania Teatralne „Klamra” jako zwierciadło przemian 

polskiego teatru alternatywnego po 1989 r., a po drugie, położyć nacisk na estetykę grup 

teatralnych, które zdominowały nurt alternatywnych poszukiwań teatralnych po przełomie 

demokratycznym. Inaczej niż Joanna Ostrowska23 uważam, że nie jest zjawiskiem 

niepokojącym odejście w współczesnym teatrze alternatywnym od etosu na rzecz estetyki. O 

wiele bardziej niebezpieczną tendencją jest komercjalizacja. Poza tym znam teatry 

zaangażowane społecznie i politycznie, w których estetyka jest istotną częścią przekazu 

formułowanego przez reżysera i jego współpracowników. Tak np. w teatrze Franka Castorfa 

traktowanym przez niektórych niemalże jak wzorzec teatru politycznego w społeczeństwie 

kapitalistycznym estetyka pełni funkcje służebne wobec treści ideowych, a zarazem chroni ten 

                                                 
22 A. Jawłowska, Więcej niż teatr, Warszawa 1988, s. 115–119.  
23 J. Ostrowska, Teatr alternatywny, s. 96. 



teatr przed osunięciem się w polityczną propagandę czy plakatową jednoznaczność. Tak więc 

teatr alternatywny jako wielopostaciowa całość, konglomerat różnych nurtów i autorskich 

estetyk może być nie tylko laboratorium społecznych zmian, ale także laboratorium nowych 

form teatralnych.  

 


