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Teatr im. Alberta Tison był największą gwiazdą pierwszych pięciu edycji Klamry. 

Używam słowa „gwiazda” z całą świadomością przesady i nieadekwatności określenia w 

stosunku do ludzi, którzy byli normalni, naturalni i z którymi miałem przyjemność przyjaźnić 

się w tamtych latach. Jeździliśmy z Jarkiem Kobierskim, szefem artystycznym Klamry, do 

Żnina na spektakle „Tisonów”, toczyliśmy nocne Polaków rozmowy. Spotkaliśmy się z nimi w 

najlepszym z możliwych momentów, na początku swojej dorosłości, kiedy poglądy na świat 

nie są jeszcze skostniałe, a przyszłość w małym stopniu ustalona. Dla wielu z nich spektakle 

grane w Od Nowie były pierwszymi krokami stawianymi w dziedzinie teatralnej praktyki, dla 

nas ich przedstawienia – wydarzeniami z gatunku formujących gust teatralny, pożądany 

wzorzec sztuki scenicznej, oczekiwania estetyczne i ideowe. Każde pokolenie ma takie 

kluczowe doświadczenia. Nie mogłem oglądać na żywo przedstawień Jerzego Grotowskiego 

ani Tadeusza Kantora, ale mogłem zobaczyć np. najważniejsze spektakle żnińskiego teatru. 

Mówiąc szczerze, właśnie z powodu emocjonalnych wspomnień, a także dlatego, że znam kilka 

osób bardziej kompetentnych w tej materii, nie chciałem pisać o Teatrze im. Alberta Tison. 

Wyszło na tu, że nie chcę, ale muszę.  

 Teatr im. Alberta Tison (TAT) powstał w 1986 r. w Żninie, kilkunastotysięcznym 

miasteczku na Pałukach (do 1998 r. w dawnym województwie bydgoskim, dziś kujawsko-

pomorskim). Założycielem szkolnego na początku teatru był Jerzy Lach (ur. 1955), absolwent 

filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od początku do momentu 

zakończenia działalności w 1998 r. był dyrektorem i reżyserem wszystkich dwudziestu dwóch 

spektakli TAT (w salach i w plenerze). W nazwie teatru od początku figurowała fikcyjna postać 

Alberta Tisona, stworzona przez surrealistów w dwudziestoleciu międzywojennym. Idealny 

patron dla teatru działającego w obrębie szkolnej instytucji, która lubi(ła) narzucać „godnych” 

patronów wszystkim wokół. Na pomysł wybrania takiego, a nie innego patrona wpadli młodzi 

aktorzy ze Żnina – Jarosław Siejkowski i Grzegorz Ziółkowski1. Oprócz nich w skład 

pierwszego zespołu weszła jeszcze ósemka uczniów liceum w Żninie: Iwona Gutowska 

                                                 
1 K. Tryczyńska, Teatr im. Alberta Tison w Żninie 1986–1996. Zarys monograficzny, Łódź 1998, s. 12. 



(obecnie Ziółkowska), Ewa Kaczmarek, Maria Lorentowicz, Monika Owczarek (obecnie 

Kądziela), Beata Przymusińska (obecnie Bierońska), Paweł Hałaburdzin, Krzysztof 

Kurczewski i Paweł Tucholski. Teatr im. Alberta Tison rozpoczął swoją działalność w trudnych 

czasach przełomu społeczno-politycznego w Polsce, w smutnej końcówce rządów 

komunistycznych, które nie radziły sobie z zapełnieniem półek w sklepach, demokracją ani też 

z zaprojektowaniem jakiejkolwiek przyszłości dla dużego, europejskiego narodu. Po krótkiej 

euforii 1989 r. nadeszły trudne lata transformacji ustrojowej, to wtedy na kilka lat najmocniej 

zabłysła gwiazda „Tisonów”.  

 W programach pierwszych pięciu edycji Klamry znalazło się pięć najważniejszych 

spektakli Teatru im. Alberta Tison: Spotkaliśmy się tu tylko na chwilę (Klamra 1993), 

Marat/Sade (1994), Ratujcie nasze dusze (1995), Psalm (1996), The Sieć (1997).  

W latach dziewięćdziesiątych teatr ze Żnina przeżywał apogeum zainteresowania, był 

nagradzany (w 1992 r. nagroda specjalna jury Międzynarodowego Festiwalu Teatrów 

Uniwersyteckich w Casablance za Spotkaliśmy się tu tylko na chwilę i nagroda dla Mirosława 

Bierońskiego, nagrody Łódzkich Spotkań Teatralnych w 1994 r. za scenariusz i reżyserię 

spektaklu Ratujcie nasze dusze, dla Karola Kwiatkowskiego za indywidualność twórczą i 

nagroda Promocja ŁST 1994), brał udział w najważniejszych festiwalach w Polsce 

(Krakowskie Reminiscencje Teatralne: 1995 r. i 1997 r., Kontrapunkt w Szczecinie: 1995 r., 

Zderzenie w Kłodzku: 1995 r., Konfrontacje Teatralne w Lublinie: 1996 r. i 1998 r., Łódzkie 

Spotkania Teatralne: 1992 r., 1993 r., 1994 r., 1995 r. i 1997 r., Międzynarodowy Festiwal 

Teatralny „Malta” w Poznaniu: 1994 r., 1995 r. i 1998 r.) i za granicą (we Francji, Niemczech 

i na Litwie). Zespół Lacha obwołano głosem pokolenia i nadzieją polskiego teatru 

alternatywnego, jego spektakle komentowała prasa ogólnopolska i pisma fachowe. Ważnym 

nurtem działalności „Tisonów” była edukacja. Lach stworzył Ośrodek Edukacji Teatralnej w 

Żninie, gdzie organizował m.in. Międzynarodowe Warsztaty Teatralne (1991–1997). Za 

upowszechnianie kultury teatralnej otrzymał Nagrodę Wojewody Bydgoskiego (1996) i 

nagrodę w konkursie Bliżej teatru przyznaną przez TKT w Warszawie (1997). 

Początki nie były łatwe. Próby odbywane w klasie lub świetlicy liceum, potem w 

Żnińskim Domu Kultury, brak doświadczenia. Dla przyszłego teatru alternatywnego było to 

jednak cenną nauka, wiele lat później bowiem oglądałem jego spektakle zarówno w 

okotarowanej na czarno przestrzeni Od Nowy, jak też w sali gimnastycznej „Olimpijczyka” w 

Toruniu i w hali fabrycznej Spomaszu w Żninie. Zawsze umiejętnie wkomponowane w nowe 

otoczenie. Pierwszy spektakl TAT Lekcja dykcji powstał jeszcze w 1986 r., później niemal co 

roku odbywały się premiery jednego lub dwóch przedstawień, raz oparte na znanych dziełach 



literackich: Pluskwa na podstawie dramatu Włodzimierza Majakowskiego (1987), Wahazar 

według Witkacego (1988), Bal w Operze według Juliana Tuwima (monodram Tucholskiego, 

1987), innym razem na podstawie scenariusza autorskiego: Pluskwa – rocznik 70 (1988), Idem 

per idem – in memoriam (Lach wraz z Siejkowskim i Ziółkowskim, 1989). Niejeden spektakl 

składał się z mieszanki cytatów z dzieł literackich i tekstów własnych (np. Murti-Bing z 1990 

r. przywoływał teksty Piotra Szulkina, Stanisława Ignacego Witkiewicza i Czesława Miłosza). 

Z czasem jednak coraz więcej miejsca zaczęły zajmować słowa własne, mówione od siebie, na 

temat własnego pokolenia. 

Gdyby szukać pojęć najlepiej charakteryzujących estetykę Teatru im. Alberta Tison 

byłyby to poetyckość i polityczność. Poetyckość w sensie przywiązywania dużej wagi do tekstu 

wypowiadanego ze sceny (nieważne, czy w całości, we fragmencie, czy w formie tekstowej 

mozaiki) oraz kreowania rzeczywistości przedstawionej w celu poruszenia ważnych kwestii 

(rozumienie teatru jako przestrzeni refleksji na tematy społeczne, etyczne i metafizyczne). 

Biegun polityczności wydaje się mniej oczywisty, TAT chyba nigdy nie był wprost nazywany 

teatrem politycznym, poza nielicznymi wyjątkami, np. tekstem Dominika Księskiego z okazji 

pięciolecia teatru: 

 

Oczywiście, że jest to – i był zawsze – teatr polityczny. Proszę nie traktować tego wartościująco, tak po 

prostu jest. A że swej „opcji” nie zmienił? Że tak, jak kiedyś mówił o przekształcaniu ludzi przez władzę 

w kukiełki, tak i teraz mówi o przekształcaniu ludzi w kukiełki, że bierze stronę szarego człowieka i 

pokazuje brudne palce władców? Że kiedyś Paweł Tucholski potrafił w twarz naszego żnińskiego 

establishmentu rzucić Tuwimowskie promieniujące KURWA MAĆ, a teraz jego następcy wsuwają szpile 

w obecny establishment?  

Tak, ta sztuka jest wołaniem na rzecz destrukcji. Czy jest skierowana przeciw komuś? Nie, jest 

raczej próbą szukania wolności, pokazaniem złości z faktu [sic!], że tę wolność tak trudno (sposobami, 

których się chwytają bohaterowie) osiągnąć. Pokazaniem cierpienia, słabości charakteru, zniewolenia 

schematami i uzależnienia się – nawet od swojego ja2. 

 

Polityczność oznacza tutaj nie przyjęcie tej czy innej opcji politycznej (lewicowej czy 

prawicowej), ale praktykowanie teatru zaangażowanego, poruszającego aktualne problemy, 

odwołującego się do etosu teatru studenckiego lat sześćdziesiąttych i siedemdziesiątych XX w. 

Zawsze w obronie zwykłych ludzi, w obronie wolności i podstawowych praw człowieka. 

                                                 
2 D. Księski, Jubileusz Teatru im. Alberta Tison, „Pałuki” 1991, nr 15, cyt. za: 

http://paluki.tygodnik.pl/artykuly/zobacz/97/146/Jubileusz_teatru_im__Alberta_Tison.html, dostęp: 19.05.2012. 



 Znakiem rozpoznawczym Teatru im. Alberta Tison, co dawało czasami asumpt do 

niesprawiedliwych zarzutów o wtórność i nieautentyczność3, było świadome odwoływanie się 

do poetyki teatru studenckiego z czasów PRL-u: do pisania na scenie (zespołowego tworzenia 

tekstu złożonego z cytatów i słów własnych), tworzenia spektakli afabularnych, w postaci 

łańcucha scen układających się w swego rodzaju teatralny esej – osobistą wypowiedź w ważnej 

kwestii, konwencji aktorstwa „bycia sobą” (bez zawodowej wprawy, ale z dużą dozą szczerości 

i emfazy, czasem z niebezpiecznym przechyleniem w stronę patosu i publicystyki), z tendencją 

do uniwersalizowania widoczną w kreacji postaci naznaczonych jednostkową tożsamością i 

zarazem będących reprezentantami całego pokolenia.  Jeśli dodać do tego wyżej wspomnianą 

skłonność do wiązania problemów społecznych i politycznych z wymiarem egzystencjalnym i 

metafizycznym, powtarzające się zagadnienia (zderzenie jednostki ze zbiorowością, splot 

wolności i zniewolenia – przez władzę, religię, grupę społeczną, problemy z własną 

tożsamością i gotowość obrony wartości), okaże się, że Teatr im. Alberta Tisona miał ambicje 

twórczego kontynuowania tradycji teatrów studenckich w nowej rzeczywistości. Bez wątpienia 

świadczy to o trafnej diagnozie postawionej przez Jerzego Lacha już na początku lat 

dziewięćdziesiątych: przełom 1989 r. nie obalił całego „systemu” instytucji, barier i 

mechanizmów społecznych ograniczających swobodę jednostki, tym samym etos 

historycznego teatru alternatywnego zachował swoją moc w dziedzinie prowokowania do 

myślenia, stawiania niewygodnych pytań. 

 Ta rozpoznawalna estetyka i tematyka pojawiły się w dojrzałym kształcie w spektaklach 

Spotkaliśmy się tu tylko na chwilę i Marat/Sade. W pierwszym przedstawieniu Lach 

wykorzystał teksty Tadeusza Różewicza (Kartoteka, Wyszedł z domu) i Ingmara Bergmana 

(Twarzą w twarz), żeby pokazać na scenie poetycki traktat „o Bogu i o seksie, o społeczeństwie, 

sztuczności i naturalności”4, „podejmujący problemy dorastania do społeczeństwa, które rządzi 

się na co dzień obłudą i frazesem”5. Głównego bohatera zagrał świetnie Bieroński (otrzymał 

nagrodę za tę kreację w Casablance), młody chłopak zmagał się z nieprzyjaznym otoczeniem i 

z opresywnymi normami społecznymi i religijnymi (dekalog). Spektakl składał się z dziesięciu 

luźno powiązanych obrazów: Odbicie w lustrze, Tata, mama i ja, Dekalog, Nauka chodzenia, 

                                                 
3 Wykorzystanie tradycyjnej poetyki teatru alternatywnego chwalił Łukasz Drewniak (Ł. Drewniak, Anatomia 

sukcesu, „Didaskalia” 1995, nr 6, s. 26-27), odrzucała stanowczo Dorota Mrówka („[…] nie przekonują mnie 

zdeptane buty, stare garnitury i zniszczone walizki. To było prawdziwe dwadzieścia, trzydzieści lat temu. Skoro 

nastały nowe czasy i nowe warunki, nie należy o nich mówić w starych kategoriach”, (D. Mrówka, XX Krakowskie 

Reminiscencje Teatralne, „Opcje” 1995, nr 3, s.46).  
4 D. Księski, Spotkaliśmy się tu tylko na chwilę, „Pałuki” 1992, nr 40, cyt. za: 

http://paluki.tygodnik.pl/artykuly/zobacz/213/146/, dostęp: 19.05.2012. 
5 K. Jędrys (kos), , Studenckie spotkania teatralne, „Głos Uczelni” 1993, nr 4, s.  10. 



Bodźce, Zawsze winny, Twarzą w twarz, Ślub, Dekalog nieco inaczej, Tata zwraca. Uwagę 

przykuwała ekspresyjna gra aktorów: Izy Myszkowskiej (czarownica z czarną torebką), Pawła 

Hałaburdzina i Jacka Małachowskiego, którzy będą ważnymi postaciami kolejnych 

przedstawień „Tisonów”. 

  Z mojej perspektywy o wiele ważniejsza była inscenizacja dramatu Petera Weissa 

Marat/Sade. Jeden z tych spektakli, które zapamiętuje się na całe życie. Odmienny od reszty w 

tym sensie, że był spójną artystycznie i treściowo inscenizacją konkretnego dramatu. Lach 

wszedł w ten sposób na teren teatru dramatycznego zastrzeżony dla zawodowych aktorów i 

reżysera otoczonego wianuszkiem fachowych współpracowników. A jednak młodemu 

zespołowi udało się w tym przedstawieniu osiągnąć poziom dojrzałej ekspresji. Spektakl miał 

kilka wersji. Pierwsza powstała w 1989 r. i została ciepło przyjęta w Thonon we Francji, zespół 

wrócił w aureoli sławy i za chwilę się rozpadł. Odeszli Siejkowski, Ziółkowski i Gutowska. 

Reżyser musiał wymienić połowę obsady, do zespołu weszli stopniowo młodzi z tzw. Drugiej 

Alternatywy Alberta (drugi zespół, który wyłonił się z grupy dziecięcej). 

W programie drugiej Klamry znalazła się wersja z 1993 r. Widzowi wchodzącemu w 

półmrok sali ukazywał się niezwykły widok żyjącego swoim rytmem szpitala dla wariatów, po 

lewej w wannie moczył się leniwie Marat (Hałaburdzin grał Marata we wszystkich wersjach), 

tu i ówdzie siedzieli pacjenci, m.in. markiz de Sade (świetny Małachowski, wcześniej grający 

Coulmiera) i drżąca, ubrana tylko w halkę, przyszła morderczyni, Charlotte Corday (Sylwia 

Szczepaniak). W spektaklu świetnie współgrały płaszczyzny świata przedstawionego 

zaprojektowane w tekście dramatu, ta charakterystyczna wielopiętrowa konstrukcja teatru w 

teatrze. Żnińscy aktorzy grali chorych psychicznie, którzy wcielali się z kolei w postaci z 

czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Przedstawienie w reżyserii Lacha przyciągało uwagę 

solidnym aktorstwem, dopracowaniem scen zbiorowych (prowokacyjna scena zbiorowej 

kopulacji, ścinanie głów „reakcjonistów” z papier mâché) oraz transową i mroczną muzyką 

Dead Can Dance, która współtworzyła nastrój grozy i nieprzewidywalności zdarzeń w szpitalu 

psychiatrycznym. Na scenie rozważano skutki rewolucji dla jej przywódców, jednostek i całego 

społeczeństwa. Poza sceną czas rewolucji minął. 

 Marat/Sade nie wywołał jednak tak wielkiego rezonansu jak Ratujcie nasze dusze 

(premiera: 1994), prawdziwy głos pokolenia, z tekstami Leszka Aleksandra Moczulskiego, 

Allena Ginsberga i własnymi. Na środku sceny ustawiono sześcian z oknami zasłoniętymi przez 

żaluzje. Na początku spektaklu słychać było stukot maszyny do pisania (kto jeszcze pisze dziś 

na maszynie?), rozbrzmiewały życiorysy młodych chłopców i dziewcząt, czyli aktorów TAT 



w rolach samych siebie: opowieści o mieszkaniu na wsi, o grze w warcaby z dziadkiem, o stanie 

wojennym. Protagonista, prawdopodobnie młody poeta (Karol Kwiatkowski) mówił: 

  

Urodziłem się 22 lutego 1978 roku w Żninie. Moi rodzice: Barbara i Maciej Kwiatkowscy na chrzcie 

świętym nadali mi imiona Karol Bogumił. Z wczesnego dzieciństwa niewiele pamiętam. Edukację swoją 

rozpocząłem w Szkole Podstawowej nr 1 w Żninie, gdzie dostałem się do klasy zerowej. Naszą grupę 

oznaczono literką „A”. „A jak aniołki” – mówiła nasza pani, ale my nigdy nie byliśmy aniołkami i 

pamiętam, że zawsze biegaliśmy po korytarzach i bawiliśmy się w wojnę6 . 

 

Co najwyżej dwudziestoletni bohaterowie spektaklu, pokolenie urodzone w latach 

siedemdziesiątych, ostrożnie wychodzili z bezpiecznej klatki na wolność: w dorosłość i w 

nieznane. Z plecaczkami, walizkami i bagażem wspomnień. Bawili się balonikami. W środku 

klatki, nad maszyną do pisania zostawał protagonista. Pozostali, śpiewając sentymentalne 

Obozowe tango, rozkładali na białych obrusach strzępki swojej tożsamości, „okruchy 

dzieciństwa”7: prywatne zdjęcia, kamienie i muszle. W końcu protagonista wpychał do ust 

kartkę wyjętą z maszyny i wygłaszał fragment wiersza Moczulskiego Głos: 

 

Do którego pokolenia mnie zaliczycie? 

Do pokolenia pogardy czy wzruszenia ramion? 

Do czego mnie przymierzycie? 

Do buntu czy do grzeczności? 

Którą opaskę zdejmiecie z moich oczu? 

Opaskę ślepca czy opaskę młodości? 

Kim miałem być? 

Mięsem na stosie ofiarnym? 

Czy też gnojem pod przyszłe pokolenia? 

Czym miałem zapłacić? 

Krwią innych? Krwią własną? 

Czy tylko własnym garbem?8 

 

W tle było słychać Siestę Milesa Davisa. Wszyscy przyjmowali z ręki poety „komunię” ze 

skrawka kartki.  

Wiwisekcja prywatnego, niewinnego dotąd życia przechodziła w dramatyczne 

zderzenie z nowym, wspaniałym światem kapitalizmu (który wtedy był naprawdę nowy i 

                                                 
6 Na podstawie zapisu spektaklu w: K. Tryczyńska, dz. cyt., s. 105. 
7 J. Milanowski, Tutaj neuroza, nuda lub absolut, „Gazeta Wyborcza – Bydgoszcz”, 21.03.1995. 
8 Z zapisu spektaklu w: K. Tryczyńska, dz. cyt., s. 112–113. 



niepokojąco błyszczący). W rytm Get the Money Iggy’ego Popa z filmu Arizona Dream 

uganiali się za banknotami. Na okrzyk protagonisty „Stop!” zaczynała się scena z płonącymi 

życiorysami: 

 

W ciemności, przez szparki pomiędzy listkami żaluzji, Karol podaje reszcie płonące kartki. Każdy 

otrzymuje swój życiorys, który pali mu się w rękach. Spłonie, nim komukolwiek uda się go przeczytać 

do końca. To dowód, jak zawrotnego tempa nabrało ostatnio nasze życie9. 

 

Potem bohater spotykał dziewczynę (Sylwia Szczepaniak). Wiersz Moczulskiego Osoby 

dramatu („Ci, którzy duszą się, nie umieją oddychać, / marzenie jest / dla nich / jedynym 

powietrzem”) mieszał się z sentymentalną piosenką („Tylko ślicznie o mnie pomyśl / Tylko 

ślicznie o mnie mów”), młodzi szukali się wokół klatki. W rytm Gypsy Reggae pozostali 

przyjmowali sztuczne pozy biznesmenów, sekretarek, yuppies, modelek. Chłopak z dziewczyną 

zaczynali recytację fragmentu Przypisu do skowytu kontrkulturowego poety Ginsberga 

(„Święty, Święty, Święty”), a pozostali z metkownicami w dłoniach określali cenę wszystkiego 

wokół: kawałka podłogi, części ciała aktora lub widza w pierwszym rzędzie. Dojmująca 

metafora świata, w którym wszystko jest na sprzedaż. 

Ostra muzyka Art Zoyd towarzyszyła końcówce przedstawienia: 

 

Karol z Sylwią zrywają dzielące ich płótno. Czy będą w stanie stworzyć wspólnie nową, lepszą 

rzeczywistość? Aktorzy za pomocą zasłon umieszczonych na szynach dzielą na cztery sektory widownię 

– zarazem wpisując ją w przestrzeń klatki. Wywołuje to uczucie klaustrofobii. Scena zamienia się w 

grobowiec. Aktorzy chodzą w tym sarkofagu, rozkładając po raz ostatni swoje pamiątki, po czym jakiś 

czas „trzymają przy nich wartę”. Deliryczna muzyka Art Zoyd sugeruje, że jesteśmy w piekle. Dla 

artystów z Teatru im. A. Tison wyjście z DOMU oznacza pogrzebanie „wartości”. Na koniec jeszcze 

tylko jedno spojrzenie z wyrzutem i żalem prosto w oczy przybyłej na spektakl publiczności. Pamiątki 

zostają na zewnątrz. Jedynym wyjściem dla aktorów jest powrót do „klatki” i wykręcenie jedynego, 

oświetlającego ją światełka w geście zawierającym przesłanie: „Odcinamy się od świata, w którym 

przetrwanie można uzyskać wyłącznie za cenę utraty własnej odrębności. Dla nas życie w tym świecie 

nie ma sensu”. Na zewnątrz na białych obrusikach młodzi artyści zostawili to, co mieli najcenniejszego: 

swoje wartości, swoje dusze10. 

 

Po wystawieniu Ratujcie nasze dusze TAT stał się rozpoznawalny w całej Polsce, 

porównywano go z Teatrem Ósmego Dnia, a spektakl ze słynnym Exodusem Teatru STU lub z 

                                                 
9 Tamże, s. 50. 
10 Tamże, s. 51. 



Przeceną dla wszystkich „Ósemek”. Lawinowo wzrosła liczba zaproszeń na festiwale. W 1995 

r. odbyła się premiera Psalmu. Spektakl był kreacją zespołową, ciągle się zmieniał, wywołał 

także spore kontrowersje – w samym Żninie i na arenie ogólnopolskiej – ze względu na 

problematykę, którą Księski trafnie ujął w tytule swojej recenzji Wolność, miłość i Kościół11. 

W spektaklu-obrazoburczym psalmie dwoje kochanków (Małachowski i Bierońska) zderza się 

z nieprzychylnością Kościoła katolickiego wobec ich związku. Ona nie rozumie, dlaczego ktoś 

uznaje miłość dwojga ludzi za grzeszną, nieczystą, on chciałby zachować się przyzwoicie. Ich 

racją jest miłość, racją instytucji – przykazania i normy moralne. Machinę Kościoła 

reprezentowały w spektaklu furkoczące konfesjonały, które niczym starożytne rydwany 

osaczały biedną parę zakochanych. Słychać było ogłuszający huk wielkopiątkowych kołatek – 

„chrześcijaninie, nie myśl o miłości i przyjemności, myśl o rychłej śmierci”. Osaczenie 

kochanków pogłębiało się z przyczyny norm wtłoczonych w ich głowy, np. pojęcia „grzechu”, 

które paraliżuje, rodzi poczucie winy i lęk przed działaniem. W spektaklu wykorzystywano 

symbole religijne, czasem na granicy bluźnierstwa: 

 

„Kto bez grzechu, niech rzuci kamieniem” – ten cytat przypomina się w scenie kamienowania 

kochanków. Po chwili jeden z nich wisi już i kołysze się głową w dół, niczym Wietnamczyk z Psów 

Pasikowskiego. Przychodzi śmierć. Wśród bluźnierczo osadzonych w materii spektaklu elementów 

eucharystii dokonuje się ofiara – wznoszą bohatera niczym kielich do góry. Śmierć z czaszki dmucha na 

cztery strony świata prochem, biorąc w swe posiadanie wszystkich. – „Umarli powstaną nienaruszeni” – 

obiecuje. I rzeczywiście – umarli powstają, wstępują na środek sceny i z uniesionymi w stronę widzów 

kamieniami zastygają.  

Oklaski12. 

 

Przez niektórych Psalm „Tisonów” został odebrany jako spektakl z tezą, jednoznacznie 

antyklerykalny, tymczasem jak zwykle w przedstawieniach tej grupy zainteresowanie skupiało 

się na obronie jednostki przed opresywną instytucją, ochronie tego małego poletka prywatności 

– intymnej relacji międzyludzkiej, duchowej i cielesnej – w którą wdzierają się bez pardonu 

wszelkiego rodzaju prawodawcy i mentorzy. W Toruniu podobało się zarówno przesłanie 

spektaklu, jak i jego forma. Maciej Mikołajewski (Klakier) pisał z zachwytem o 

konfesjonałach, wykonanych przez studenta poznańskiej ASP Macieja Żurawskiego według 

projektu Jerzego Lacha: 

                                                 
11 D. Księski, Miłość, wolność i Kościół, „Pałuki” 1995, nr 185, cyt. za: 

http://paluki.tygodnik.pl/artykuly/zobacz/2252/146, dostęp: 19.05.2012. 
12 Tamże. 



 

Ośmioro aktorów posługuje się elementem scenograficznym, który zdaje się żyć własnym życiem w takt 

wyobraźni reżysera. Oto ściana płaczu rozpada się na osiem rozszalałych konfesjonałów, by po chwili 

utworzyć ciasną klatkę lub zamknąć przestrzeń w więzieniu życia, za moment ten sam element dodaje 

skrzydeł upadłym aniołom, by pod brzemieniem grzechu przeobrazić się w katafalk. Opisać się tego nie 

da, to trzeba zobaczyć. Jak ja lubię taki bluźnierczo wstrząsający teatr13. 

 

Z Manifestu’95, który towarzyszył Psalmowi, można wyczytać, że twórcy mieli nie 

tylko intencje krytyczne względem instytucji Kościoła, ale nawet – poniekąd idąc w ślady 

wielkich polskich myślicieli, np. Adama Mickiewicza i twórców teatru monumentalnego – 

stworzenia teatralnej alternatywy dla Kościoła pogrążonego w kryzysie skostnienia i 

komercjalizacji: 

 

Współczesnemu człowiekowi dokucza zimny, sceptyczny umysł, myślenie kategorią faktu, brak 

wyobraźni symbolicznej. „Jego widzenie świata kształtują: nauka, pragmatyka, ikonosfera – będąca 

wytworem cywilizacji »kosmicznej« i kultury masowej”. Współczesny widz przychodzący do teatru 

potrzebuje strawy duchowej, a nie ekwilibrystyki cielesnej w połączeniu z eksperymentem. Potrzebuje 

oczyszczenia, dlatego często porównuje teatr z religią, a sztukę teatru ze świątynią. Kościół uwikłany w 

sprawy polityczne i ekonomiczne nie daje tej możliwości współczesnemu człowiekowi, który pyta i 

błądzi. I tutaj właśnie widzę ogromną rolę dla teatru, który mimo poczucia bezsensu, zawsze opowiada 

się po stronie życia w chaosie i sprzecznościach, które towarzyszą nam na co dzień, i jako taki musi mieć 

w swoich podstawowych założeniach afirmację życia14. 

 

Te zamierzenia nie zostały nigdy zrealizowane, należały bowiem do sfery teatralnej 

utopii. W spektaklu The Sieć (prapremiera: 1997 r. w czasie AST Klamra15) na celowniku 

zespołu znalazła się mediasfera. W kilka lat od maszyny do pisania zespół dotarł w rejony 

współczesnej cywilizacji multimedialnej. Młodszym czytelnikom należy się przypomnienie, że 

w 1997 r. niewielu Polaków miało dostęp do Internetu, za to prawie wszyscy zdążyli się już 

zmęczyć zgiełkiem komercyjnych stacji radiowych i telewizyjnych. Spektakl „Tisonów”, 

stworzony z tekstów własnych, z muzyką Gorana Bregovicia, Chrisa Isaaca, Michaela Jacksona 

i zespołu Prodigy, został zrealizowany w estetyce wykorzystującej środki idiomu klipowego. 

W szeregu dynamicznie zmieniających się scen rozgrywanych w korytarzu między dwoma 

segmentami widowni, w przestrzeni gry ze słupem antenowym na środku, z drzwiami windy 

                                                 
13 M. Mikołajewski, Magia rekwizytu, „Głos Uczelni” 1996, nr 1, s. 17.  
14 Z programu do spektaklu Psalm. 
15 Klaudia Tryczyńska omyłkowo podaje, że spektakl miał premierę dwa dni później w Żninie. Zob. K. 

Tryczyńska, dz. cyt., s. 68 i 90. 



po prawej i drzwiami z blachy po lewej, aktorzy TAT (w prapremierowej wersji Beata 

Bierońska, Elżbieta Góralska, Marcin Różański, Paweł Sikora i Maciej Wilhelm) opowiedzieli 

historię bohatera, który wychodzi na dach wieżowca, aby poprawić antenę i pochłania go świat 

fikcji: 

 

Błądzi w jej labiryncie: wspomina ukochaną, bierze udział w bankiecie, bawi się przy transowej muzyce 

w dyskotece. Wszystkie te sceny odbywają się w „rzeczywistości” przeładowanej coraz doskonalszymi 

instrumentami pośredniczącymi w komunikowaniu się. Okazuje się jednak, że Bohater nie potrafi już ani 

rozmawiać z innymi, ani usłyszeć siebie. Aktorzy tworzą wokół niego pajęczynę z magnetofonowych 

taśm wyciągniętych z plastikowych osłon16. 

 

W finale spektaklu bohater pojawiał się na scenie z żywym kogutem. Jaki był sens tego chwytu, 

trudno powiedzieć. Na pewno udało się artystom TAT oddać poczucie zagubienia w świecie 

agresywnych dźwięków, obrazów i przekazów. Joanna Targoń pisała o wersji spektaklu 

pokazanej w ramach krakowskich Reminiscencji: 

 

Ogłuszający hałas nakładających się stacji radiowych. Muzyka, reklamy, zgrzyty. Cywilizacja, chaos 

mediów, brutalnie atakujących człowieka. Człowiek jest tym razem bardzo młody, w czarnych spodniach 

i białym podkoszulku. U pasa wiszą mu kajdanki. Jest też kusiciel, dwie panienki (mała energiczna i 

wyższa z nogami) oraz jeszcze jeden, przebrany za hotelowego boya. […] Ponieważ aktorzy Teatru 

Alberta Tison są młodzi, problem dojrzewania wewnętrznego zyskuje walor autentycznego przeżycia. 

Pewne oczywistości (chaos świata pokazany poprzez ów chaos mediów) dzięki gorączkowemu rytmowi 

godnemu wideoklipów (to nie zarzut, wręcz przeciwnie!) jakoś unikają banału17. 

 

Tematem spektaklu kolejny raz okazała się para opozycyjnych pojęć wolność – zniewolenie, 

tym razem obraz człowieka szamoczącego się w sieci mediów. 

Spektakl The Sieć był ostatnim spektaklem Teatru im. Alberta Tisona zrealizowanym w 

sali, przed definitywnym zakończeniem działalności zespół zdążył jeszcze przygotować dwa 

spektakle plenerowe Ucieczka do Ameryki według Thomasa Bernharda (widowisko na dachu, 

1997) i Pożegnanie (1998). Lach opuścił Żnin, jego aktorzy rozpierzchli się po całej Polsce. 

Nie chciałbym jednak kończyć tego artykułu tym smutnym akcentem. Wolę napisać parę zdań 

o dalszych losach artystów pracujących w TAT.  

Jerzy Lach zadebiutował w 2000 r. na scenie instytucjonalnej jako reżyser Obrazu 

Eugène’a Ionesco w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu. W tym samym roku założył w 

                                                 
16 Tamże, s. 69. 
17 J. Targoń, Reminiscencja, „Didaskalia” 1997, nr 18, s. 41. 



Podkowie Leśnej koło Warszawy Studio Teatr Office Box, w którym zrealizował kilka 

spektakli, m.in. Ekshumacja (2000) i Mortal Kombajn Pawła Sali (2005). W 2010 r. 

wyreżyserował w Teatrze Praga przedstawienie Exit 8 (na podstawie tekstu napisanego 

wspólnie z Edim Pyrkiem). Działa także na polu edukacji teatralnej. 

Paweł Tucholski jest zawodowym aktorem. Można go było zobaczyć, m.in. w roli 

Hortensja w słynnym Poskromieniu złośnicy Krzysztofa Warlikowskiego (1998), w Ptaszku 

Zielonopiórym w reżyserii Piotra Cieplaka (1996), w Exit 8 Lacha i Pyrka w Teatrze Praga 

(2010), a także w rolach serialowych. 

Jarosław Siejkowski został aktorem znanego alternatywnego teatru Biuro Podróży w 

Poznaniu. Występował m.in. w przedstawieniach Carmen Funebre (1994), Pijcie ocet, panowie 

(1998) i Planeta Lem (2011), a także w plenerowym Sabacie Teatru Ósmego Dnia (1993). 

Grzegorz Ziółkowski jest profesorem UAM w Poznaniu, teatrologiem, znawcą 

twórczości Petera Brooka i Grotowskiego. Przez lata pracował w Instytucie im. Jerzego 

Grotowskiego we Wrocławiu jako dyrektor programowy. Wcześniej prowadził także własny 

teatr Biuro Poszukiwań Teatralnych, który gościł na Klamrze w 1996 r.  

Tomasz Janowski, absolwent filologii polskiej UMK ze specjalizacją teatrologiczną, do 

niedawna był zastępcą dyrektora TR Warszawa, Grzegorza Jarzyny. Teraz pracuje w Instytucie 

Adama Mickiewicza w Warszawie. 

Jacek Małachowski został animatorem kultury, instruktorem teatralnym. Organizuje 

warsztaty teatralne i festiwale we współpracy z Pałacem Młodzieży w Bydgoszczy, a także 

imprezy w Żninie. 

Paweł Hałaburdzin jest architektem w prywatnym biurze projektowym w Poznaniu. W 

2011 r. reaktywował założoną na złomowisku w Żninie wraz z psychologiem Romanem 

Andrzejewskim Radykalną Frakcję Medialną „Mazut”. Ich nowy spektakl Nitro 002 to godny 

następca Cyklotronu, zdążył już wzbudzić kontrowersje na kilku festiwalach teatrów 

alternatywnych w Polsce. Hałaburdzin pozostał wierny swoim przekonaniom sprzed lat:  

 


