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W 1990 r. Piotr Tomaszuk z Tadeuszem Słobodziankiem wystawili napisaną przez 

siebie sztukę Turlajgroszek. Spektakl późniejszych założycieli Teatru Wierszalin był 

nawiązaniem do tradycyjnej bajki, opowiadającej o losach chłopca, który dotknięty biedą i 

brakiem rodzinnej miłości, odprawia pokutę polegającą na turlaniu magicznego ziarnka grochu. 

Bolesna ekspiacja nie przyniosła ukojenia, „»Nie pokochali. Boli« – mówi Turlajgroszek, 

zbierając [w finale prochy – przyp. B. O.] rodziców z ziemi. »Amen« – dopowiada chór”1. 

Rozgłos i popularność wspólnego przedsięwzięcia oraz odejście obu artystów z gdańskiego 

Teatru Miniatura wraz z częścią zespołu przyniosło w efekcie powstanie w 1991 r. 

Towarzystwa Wierszalin z siedzibą w Supraślu, miasteczku niedaleko Białegostoku. Dzięki 

kresowej wielokulturowości i wieloreligijności region stał się inspiracją dla wielu spektakli. 

Także nazwa teatru odwołuje się do legendy polsko-białoruskiego pogranicza: Proroka Iliasza 

(właśc. Eliasz Klimowicz) i jego wyznawców, którzy w latach trzydziestych XX w. założyli 

prawosławną sektę i wznieśli na skraju Puszczy Knyszyńskiej osadę Wierszalin. Konsekwentne 

czerpanie z kresowych inspiracji oraz wypracowanie nowych metod pracy i oryginalnej estetyki 

wyznaczyły ścieżki dalszego rozwoju teatru o orientacji antropologicznej, który – po konflikcie 

i odejściu Słobodzianka – od 1994 r. prowadzi już sam Tomaszuk. 

 Pierwsze lata działalności Wierszalina to konsekwentne penetrowanie kultury 

pogranicza oraz realizacje spektakli w konwencji bliskiej białostockiemu reżyserowi teatru 

lalek. Obok wspomnianego wyżej spektaklu Tomaszuk zrealizował jeszcze w tej estetyce 

sztukę Słobodzianka Merlin – inna historia (1993), Klątwę Stanisława Wyspiańskiego (1994) 

oraz – na podstawie własnych scenariuszy – spektakle Pasja zabłudowska. Głup oraz Medyk 

(1996). Kolejne przedstawienia to Dybbuk (w reżyserii Michaela Griggsa) oraz cykl adaptacji 

prozy Olgi Tokarczuk. Na podstawie jej Domu dziennego, domu nocnego powstały Prawiek i 

inne czasy (reżyseria Sebastian Majewski, 1997), monodram Marek Marek (1999) oraz Ofiara 

Wilgefortis (2000). Spektakle te zamykają pierwszy etap działalności teatru. Grupa pogrążona 

w problemach finansowych zamilkła na cztery lata. Po odtworzeniu zespołu w 2004 r. wraz z 

                                                 
1 J. Sieradzki, Pokorny i zadziorny, w: Strategie publiczne, strategie prywatne. Teatr polski 1990–2005, red. T. 

Plata, Izabelin 2006, s. 159. 



Alicją Rapsiewicz i Rafałem Gąsowskim Tomaszuk będzie już mówić o „drugim 

Wierszalinie”2, zostawiając za sobą płodny okres współpracy ze Słobodziankiem i aktorami-

absolwentami białostockiego Wydziału Sztuki Lalkarskiej. Spektakle pierwszego Wierszalina 

przyniosły mu sławę i nagrody: Fringe First w Edynburgu za Turlajgroszka, Merlina i Medyka 

w 1993, 1994 i 1997 r.3 

 W 2006 r. powiodło się po wielu perturbacjach przekształcenie Teatru Wierszalin w 

wojewódzką samorządową instytucję kultury współfinansowaną przez Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego RP. Pozwoliło to unikać finansowych kryzysów oraz zapewniło 

repertuarową ciągłość. Działalność drugiego Wierszalina to okres wzmożonej aktywności, 

niemal każdy rok przynosił jedną lub dwie premiery w estetyce, którą artyści określają 

następująco: 

 

Oblicza teatru cechuje iście plebejska, zgrzebna, prostacka, bezceremonialna naiwność, która miesza 

hierarchie, niskie łącząc z wysokimi, uświęcając bluźnierstwo i zeświecczając świętość, w nadziei, że 

dobro można oddzielić od zła, granicę zaś między nimi winniśmy rozpoznawać stale i samodzielnie. 

Sceniczne instrumentarium Wierszalina może wydać się niekonwencjonalne, różne od tego, do czego 

przywykł widz w tradycyjnym teatrze. […] Spektakle są nasycone muzyką i śpiewem, lalka, figura, 

maska współistnieją z żywym aktorem. Całkiem konwencjonalny pozostaje wszakże fundament każdego 

przedstawienia – jest nim tekst literacki, wyposażony w niebłahy temat4. 

 

W tej poetyce powstały: Święty Edyp (2004), Zwierzenia pornogwiazdy (2005), Bóg Niżyński 

(2006), Wierszalin. Reportaż o końcu świata, Życie snem (2007), ponownie Klątwa, Marat-

Sade (2008), Mała Pasja, czyli historia o psie Pana Jezusa, Gilgamesz, Plastynaci (2009), 

Statek błaznów (2010), Traktat o manekinach i Anatomia psa (2011). Większość przedstawień 

reżyserował Piotr Tomaszuk – najważniejsza osoba w teatrze. Urodzony w 1961 r., ukończył 

Wydział Wiedzy o Teatrze w warszawskiej PWST (1984) oraz reżyserię teatru lalek na 

zamiejscowym Wydziale Sztuki Lalkarskiej PWST w Białymstoku (1987), debiutował w 1986 

r. spektaklem O medyku Feliksie, co był śmierci chrześniakiem w Białostockim Teatrze Lalek. 

Jest laureatem Nagrody im. Konrada Swinarskiego (1993), został też odznaczony Srebrnym 

Medalem Zasłużonego Kulturze Gloria Artis (2006)5. Tomaszuk to mentor i organizator niemal 

wszystkich przedsięwzięć zespołu, jego wizja teatru zdominowała formę przedstawień, które 

                                                 
2 Zob. rozmowy po projekcji spektaklu Wierszalin. Reportaż o końcu świata w TVP Kultura, prem. 30.09.2008. 
3 Zob. nagrody w historii teatru, w: www.wierszalin.pl, dostęp: 13.11.2011. 
4 Materiały teatru, w: www.klamra.umk.pl/main.php?HIS=1999, dostęp: 13.11.2011. 
5 Piotr Tomaszuk, hasło w: Wątroba. Słownik polskiego teatru po 1997 roku, red. R. Pawłowski, Warszawa 2010, 

s. 371–372. 



tworzył wraz ze współpracownikami (m.in. Piotrem Nazarukiem, Mikołajem Maleszą, Evą 

Farkašovą czy Jerzym Gurawskim). Jak każdy lider teatru studyjnego spotykał się z różnymi 

reakcjami, w prasie był nazywany: „mitotwórcą”, „przywódcą sekty”, „tyranem”, „bossem”, 

„dyktatorem”, „Piotrem Wierszalinem”, ale i „geniuszem”, „mistrzem” czy „rewolucjonistą”. 

Alternatywność teatru z Supraśla zdaje się mieć kilka znaczeń. Pierwszą kwestią jest 

szczególne traktowanie teatru jako siedziby. Mimo że finansowany z budżetu samorządu, 

supraski teatr zachował status teatru nieinstytucjonalnego. Choć widzów gości regularnie, to 

ani budynek, ani administracyjna działalność nie przypomina typowych scen miejskich. W 

1994 r. Wierszalin otrzymał siedzibę w przy ul. Kościelnej. Zabytkowa sala i ascetyczne izby 

stały się unikalną scenerią teatralnych widowisk. Ponadto rekwizyty (zbiór starych eksponatów 

zebranych od lokalnych mieszkańców), garderoba (pokoje użytkowe) czy foyer, budują klimat 

teatralnej wędrówki. Podróż na Boga Niżyńskiego Konrad Szczebiot opisuje następująco: 

 

Zanim w Supraślu znajdziemy teatr, musimy minąć prawosławny monastyr, byłą protestancką kirchę i 

katolicki kościół. […] Mała salka w zabytkowym drewnianym budynku, mieszcząca maksymalnie sto 

osób. Mimo dużego zainteresowania – z uwagi na komfort oglądających – obsługa teatru stara się nie 

sprzedawać na jedno przedstawienie więcej niż osiemdziesiąt biletów. I tak publiczność musi siedzieć na 

drewnianych ławach6. 

 

I inna relacja z 2000 r.: 

 

Dom jest może siedemdziesięcioletni, drewniany, z gankiem, werandą i parą bocianów w gnieździe na 

kominie. W słotne dni z dziurawego dachu woda ścieka wprost na scenę. Na furtce żaden napis nie 

informuje, co to za miejsce. Ale w Supraślu nawet leciwa kobiecina z płóciennym tobołkiem potrafi 

wskazać obcemu drogę do Teatru Wierszalin7. 

 

W zespole istnieje wieloletnia więź, która wykracza poza próby i występy. Tomaszuk dodaje: 

„teatr charakteryzuje się ogromną zaborczością, trzeba mu się oddać całkowicie – żyć z teatrem 

i żyć w teatrze”8. Wprowadzając tę ideę, Wierszalin stał się „eremem”9, pustelnią, do której 

widz musi przywędrować, a od progu wkracza w magiczny świat. 

                                                 
6 K. Szczebiot, W Wierszalinie, „Scena” 2006, nr 4, s. 2. 
7 J. Lutomski, Czyste wariactwo, w: http://www.teatry.art.pl/!inne/teatralia/czyste.htm, dostęp: 15.11.2011. 
8 P. Tomaszuk, Na prowincji lepiej słychać Boga, wywiad przeprowadził P. Sztarbowski, „Opcje” 2007, nr 4, s. 

22. 
9 Tamże, s. 24. 



Drugim wymiarem alternatywności Wierszalina jest czerpanie z bogatej tradycji 

polskiego teatru awangardowego – przez kontynuację, ale i polemikę z najważniejszymi tezami 

mistrzów. Czerpanie, które jest, jak pisze Jacek Sieradzki, czymś wyjątkowym w najnowszym 

teatrze, gdzie bardziej od świadomości wielkich inscenizacji i metod twórczych lub założeń 

inscenizacyjnych liczą się postaci popkultury czy współczesne wydarzenia polityczne (czego 

wyrazem miała być nazwa pokolenia „ojcobójców”)10. Wierszalin staje się z tej perspektywy 

„ostatnią linką” (lub przynajmniej jedną z ostatnich) łączącą z tradycją i popartą żywym 

dialogiem z wybitnymi twórcami polskiego i światowego teatru. Kontynuacją w opozycji do 

„współczesnej kultury, z jej ubóstwieniem newsów” i poszukiwaniem „punktów odniesienia 

wyłącznie w synchronii”, gdzie panuje „swoista dyktatura czasu teraźniejszego”11. 

Diachroniczną linię odniesień sygnalizuje emblemat teatru. „W” wpisane w symbol 

nieskończoności czy też mandalę ma być odwołaniem do wielkiego dziedzictwa polskiego 

teatru: od Reduty Mieczysława Limanowskiego i Juliusza Osterwy poczynając, na Teatrze 

Laboratorium Jerzego Grotowskiego kończąc. Z powstałego w 1919 r. pierwszego polskiego 

teatru-laboratorium Tomaszuk wynosi nie tylko studyjną pracę z aktorem i wspólne życie 

codzienne, ale również próbę stworzenia nowej jakości artystycznej i moralnej w teatrze, co 

jest zresztą także cechą rozpoznawczą Teatru Laboratorium12. Tak, jak Reduta za cel stawiała 

sobie stworzenie teatru narodowego, wywiedzionego z wizji Adama Mickiewicza i Stanisława 

Wyspiańskiego, ale też z tradycji staropolskiego teatru misteryjnego, tak Wierszalin tworzy 

teatr pogranicza, który w swojej poetyce, tematyce oraz formie pracy ma czerpać z korzeni 

wielokulturowej i wieloreligijnej Białostocczyzny. Od „koniczynki” z wpisaną literą „R”, przez 

„koniczynkę” z „L” w środku wiedzie droga do etosu współczesnego Wierszalina. Tomaszuk 

mówi: 

 

[…] wybieraliśmy tradycje Reduty i Laboratorium, mimo że nikt z nas nie utożsamiał się w pełni z 

„redutowymi” zasadami istnienia zespołu, nikt też nie był ślepo zapatrzony w „metodę” Grotowskiego. 

Za własne natomiast przyjęliśmy założenie, że pracę w teatrze należy traktować jako coś ostatecznego, 

jako „akt całkowity” dokonujący się na scenie i poza nią, w procesie tworzenia spektaklu13.  

 

                                                 
10 J. Sieradzki, Kantor w teatrze Tomaszuka, czyli ostatnia linka ciągłości, „Dialog” 2008, nr 1, s. 189. 
11 Tamże, s. 188. 
12 Tomaszuk mówi: „Obecna w Teatrze Laboratorium idea pracy permanentnej stanowiła dla nas antidotum na 

kompletną erozję etosu pracy, trwającą w polskim teatrze od początku lat dziewięćdziesiątych. Tak zresztą jest do 

dziś” (P. Tomaszuk, Teatr to coś ostatecznego, „Teatr” 2007, nr 5, s. 51). 
13 Tamże, s. 52. 



Obok wspólnego etosu pracy teatralnej pojawiają się bliskie Grotowskiemu hasła treningu 

aktorskiego, działań fizycznych i nacisku na ekspresję cielesną:  

 

Bardzo wcześnie zacząłem […] przywiązywać dużą wagę do ekspresji cielesnej aktora, do „aktu 

przedsłownego” – to jest sytuacji, w której pojawienie się słowa należy na scenie przygotować 

odpowiednim działaniem fizycznym. Znaczenie miała dla mnie aktorska zdolność oryginalnego 

operowania głosem, w tym emisja dźwięków „nieludzkich”. Chętnie odrealniałem też działania aktorskie 

na scenie, zastępowałem psychologię biomechaniką, a także poddawałem te działania silnemu, bardzo 

wyrazistemu rytmowi14. 

 

Podkreślanie fizycznego treningu jako drogi do pewnego „aktu całkowitego” miało dwojakie 

konsekwencje: wytworzenie więzi między współpracującymi na próbach aktorami 

(zespołowość) oraz wypracowanie charakterystycznego dla grupy Tomaszuka modelu 

aktorstwa. Aktorstwa, tak jak u Grotowskiego, opartego na cielesności: 

  

Podstawowym przedmiotem dokonywanych w nim [teatrze Grotowskiego – przyp. B. O.] 

eksperymentów było bowiem ludzkie ciało, z jego doskonałościami i ułomnościami, z jego zdolnością do 

przekroczenia własnych ograniczeń. Głos wydawany przez ciało, rytm, w który je wprowadzamy, 

wytrzymałość ciała, wreszcie energia emitowana przez mówiące i poruszające się ciało – to elementy 

sztuki aktorskiej stanowiące pole obserwacji i doświadczeń15.  

 

Obok jednoznacznie akceptowanych koncepcji Grotowskiego – dążenia do „sytuacji 

rytualnej”16 czy inscenizowania ważnych tekstów w dialektyce apoteozy i ośmieszenia – 

pojawiają się elementy autorskie, sprzeczne chociażby z ideą teatru ubogiego: bogata 

scenografia, wiele rekwizytów, obecność lalek w przedstawieniach, dość wyraźny – nawet w 

Supraślu – podział na scenę i widownię czy oprawa muzyczna. 

Jest jeszcze jeden symboliczny i zarazem realny element łączący teatr Wierszalin z 

Jerzym Grotowskim, mianowicie wizyta twórcy Apocalypsis cum figuris na Białostocczyźnie 

w 1979 r. Przewodnikiem był – po latach współpracujący z Tomaszukiem przy realizacji 

spektaklu Wierszalin. Reportaż o końcu świata – Włodzimierz Pawluczuk, a jednym z 

najważniejszych punktów programu – wizyta w Wierszalinie17. W tym kontekście działalność 

                                                 
14 Tamże, s. 52. 
15 Tamże. 
16 „Dziś […] poszukuję w teatrze sytuacji, którą nazwałbym rytualną: bo tylko tak dotrzeć można do tego, co jest 

fundamentem, korzeniem, źródłem teatru” (P. Tomaszuk, Żywot genialnego szaleńca, wywiad przeprowadziła H. 

Dobrzyńska, w: www.e-teatr.pl/pl/artykuly/37068.html, dostęp: 15.11.2010). 
17 Zob. J. Grotowski, Theatre of Sources, w: The Grotowski Sourcebook, red. R. Schechner, L. Wolford, London–

New York 1997, s. 252–280; tamże, s. 271–280. 



teatru może jawić się jako kontynuacja idei Teatru Źródeł – w wymiarze 

antropologicznoteatralnym.  

Drugim wielkim mistrzem Tomaszuka jest Tadeusz Kantor: 

 

Piotr Tomaszuk admirację dla Kantora objawiał już dawniej. Prosto z praktyki Teatru Cricot 2 jest 

przecież postać określana jako Magister Ludens w Ofierze Wilgefortis: ktoś dyrygujący przedstawieniem, 

nadający kształt i rytm scenicznym zdarzeniom, prowadzący postacie – i nie całkiem dający sobie z tym 

prowadzeniem radę. […] Sprzątaczka-Śmierć w Reportażu o końcu świata jest już cytatem dosłownym, 

jawnym i manifestacyjnym18. 

 

Jednak w inspiracjach Teatrem Śmierci nie chodzi tylko o cytaty i aluzje. „Reportażowa” 

działalność Tomaszuka była poszukiwaniem „umarłych klas”, małych społeczności, grup 

religijnych czy unikalnych kultur. Wprowadzenie lalek, figur, fantomatycznych postaci czy 

manekinów podkreślających intensywną obecność postaci na scenie było z kolei czerpaniem z 

koncepcji inscenizacyjnych: 

 

[…] w Wierszalinie obok żywego aktora od początku pojawiała się martwa figura, obiekt plastyczny 

niosący swoje własne, odrębne znaczenie i posiadający całkowicie oryginalne możliwości ekspresji. 

Figura w naszym teatrze miała być bardziej realna niż człowiek, miała żyć własnym życiem, tworzyć 

własny „teatr w teatrze”. Założenie to było bliskie poszukiwaniom Kantora. Lecz przestrzeń otaczająca 

figury zawsze była ascetyczna, „uboga”, niemal pusta i bliska „laboratoryjnej” przestrzeni Grotowskiego. 

Aktor działający w tej przestrzeni poddany był przeze mnie wielkiej dyscyplinie. Jego działanie miało 

bardzo określoną formę, ale mimo to nie przypominało działania Kantorowskich aktorów z jego Teatru 

Śmierci, tych „żywych kukieł” siadających obok własnych podobizn w Umarłej klasie czy Wielopolu. 

Kantorowska formuła aktora wydawała mi się bowiem zbyt zamknięta, zbyt określona, aby można było 

po nią sięgnąć bez posądzenia o plagiatowanie mistrza19. 

 

Inspiracje Kantorowskie, mają też bardzo konkretną realizację sceniczną. Tak o spektaklu 

Wieszalin. Reportaż o końcu świata pisał Sieradzki: 

 

[…] każdy ma swoją umarłą klasę – powiada Tomaszuk. Skoro robimy portret żywej do niedawna 

społeczności, która pozostała już tylko w bladoszarych odbitkach pamięci, niech w zasięgu wzroku 

pojawi się gdzieś symbol odniesienie do praktyki artysty, który w penetrowaniu pamięci i w podnoszeniu 

zapamiętanego do wymiaru dzieła sztuki był mistrzem nad mistrze. Sprzątaczka Śmierć, postać 

                                                 
18 J. Sieradzki, Kantor w teatrze Tomaszuka, s. 187. 
19 P. Tomaszuk, Teatr to coś ostatecznego, s. 52. 



całkowicie surrealna w […] świecie wierszalińskiej utopii, jako dwudziestowieczne wcielenie Charona 

robi wielkie wrażenie także na tych, którzy widowisk Kantora nie mają pod powiekami […]20.  

 

Dialog Tomaszuka z tradycją wieńczy fakt, że w centrum jego poszukiwań zawsze znajdował 

się człowiek. Stąd o Wierszalinie należy mówić jako o pełnej realizacji teatru 

antropologicznego, twórczo jednakże korzystającego z repertuaru form teatru lalek. 

Spektakle grane podczas Akademickich/Alternatywnych Spotkań Teatralnych 

„Klamra” zdają się potwierdzać ścieżkę dialogu z tradycją oraz ogromną wagę i popularność 

Teatru Wierszalin. Grupa Tomaszuka zyskała duże uznanie na Klamrze, ale trzeba pamiętać, 

że wcześniej Wierszalin wystąpił z udaną Klątwą Wyspiańskiego na Międzynarodowym 

Festiwalu „Kontakt” (1995), a równolegle bywał gościem Spotkań w Baju Pomorskim. Zespół 

zawsze dobrze czuł się w ascetycznej sali Od Nowy, w której pokazał jak dotąd osiem 

przedstawień. Pierwszy był Dybbuk na podstawie dzieła Szymona An-skiego, żydowskiego 

pisarza i badacza folkloru, zagrany w 1997 r. pod szyldem Towarzystwa Wierszalin – Teatr. 

Reżyserem przedstawienia był Griggs, jako inscenizator na afiszach widniał Tomaszuk. 

Grzegorz Janikowski pisał: 

 

Dziwne to przedstawienie. Akcja […] rozgrywa się na kirkucie, żydowskim cmentarzu, w przestrzeni 

zapomnianej i magicznej. Pośród macew (płyt cmentarnych), które znaczą groby konkretnych ludzi i los 

wymordowanego narodu żydowskiego. Cały spektakl toczy się niejako w dwóch czasoprzestrzeniach. 

Jest rapsodyczną opowieścią o wielkiej i tragicznej miłości Lei i Chanana, a zarazem historią niegdyś 

bogatej kulturze polskich Żydów, wydobytą z mroków niepamięci21. 

 

Mamy tu do czynienia z portretem „umarłej klasy”, ginącej społeczności i kultury, z kolejnym 

reportażem, w którym oglądamy cywilizację na jej cmentarzu oraz umarłe postaci-duchy które 

– jak wskazuje znaczenie słowa „dibbuk” – nie mogą opuścić świata22. Przedstawienie kreśliło 

charakterystyczny dla pierwszych przedstawień Wierszalina krąg zainteresowań zwyczajnym 

człowiekiem, prostaczkiem, który – jako przedstawiciel grupy – obrazował pewną „kresową” 

społeczność. 

 Drugim z przedstawień była Pasja zabłudowska. Głup według scenariusza i w reżyserii 

Tomaszuka (Klamra 1999). Przedstawienie było trzecią wersją dramatu Tomaszuka Głup, w 

którym autor sięga po motyw wykluczonej jednostki: 

                                                 
20 J. Sieradzki, Kantor w teatrze Tomaszuka, s. 188. 
21 G. Janikowski, Zaświaty w Supraślu, „Sycyna” 1997, nr 9, s. 17. 
22 Tamże. Inną interpretację słowa proponuje S. Majewski, „Dybbuk” w Towarzystwie „Wierszalin” – Teatr, 

„Kartki” 1997, nr 15. 



 

Tytułowy Głup – główny bohater spektaklu – to człowiek prosty, ciężko doświadczony przez los. 

Odumarła go matka, oszukała dziewczyna, którą pokochał. W świadomości gromady funkcjonuje jako 

seksualny kaleka i nieudacznik. Prześladuje go zwłaszcza Bandaler (Marek Tyszkiewicz), miejscowy 

menel i sympatyk komunistów, których przyjście zapowiada. Ma widzenia – skrupulatnie podsycane i 

spisywane przez Księdza23. 

 

Przedstawienie było moralitetem, miało jednak znamiona czegoś, co Tomaszuk nazywa 

reportażem teatralnym24, przedstawieniem, które nadaje historii chłopca trwałość i pamięć.  

W zupełnie nowy krąg inspiracji i polemik wprowadził widza monodram Marek Marek 

(Klamra 2000). Przedstawienie reżyserował Tomaszuk, a scenariusz oparty został na motywach 

Domu dziennego, domu nocnego Olgi Tokarczuk. Przekonujący monodram był kwintesencją 

aktorstwa Adama Wnuczki i umiejętności współpracy Tomaszuka z aktorem. Reżyser włączył 

też do spektaklu lalki, które miały wzbogacić ekspresję. Sam spektakl to znów niemalże 

moralitetowa „[…] historia upadku Marka Marka […], wiejskiego chłopaka, nad którym znęcał 

się ojciec alkoholik. Życie Marka Marka – teraz także pijaka i degenerata – obrazuje seria 

niezwykle ekspresyjnych plastycznie, momentami szokujących obrazów. Tomaszuk ukazuje 

cierpienie, które nie ma mocy uszlachetniającej. Marek Marek z pospolitego pijaka stopniowo 

zamienia się w pijaka rytualnego – przybiera postać demonicznego czarnego ptaka”25. 

Indywidualny popis Adama Wnuczki zamyka wizyty pierwszego Wierszalina na Klamrze. 

Kolejne z przedstawień (Święty Edyp) przyniosło nową jakość. Odtąd dosyć wyraźnie Teatr 

Wierszalin będzie się oddalać od kresowych reportaży, zmierzając ku tematyce uniwersalnej.  

Tekst Świętego Edypa został oparty na motywach powieści Tomasza Manna Wybraniec 

i Doktor Faustus. Przedstawienie w reżyserii Tomaszuka na toruńskiej Klamrze (13 marca 2004 

r.) było prapremierą. W spektaklu wystąpili nowi, młodzi aktorzy: Rafał Gąsowski i Alicja 

Rapsiewicz (w innych realizacjach występowała Edyta Łukaszewicz-Lisowska). Obie kreacje 

wzbudziły zachwyt krytyki26. Siła spektaklu opierała się na plastycznej ekspresji dwójki 

aktorów. Tomaszuk podkreślał, że chciał zmienić wymowę greckiego mitu. Oddalając się od 

niemożności ucieczki przed własnym losem, podążył w stronę pokazania pułapki cielesności 

                                                 
23 C. Polak, Cud w Zabłudowie, w: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/78535.html, dostęp: 15.11.2011. 
24 P. Tomaszuk, Na prowincji lepiej słychać Boga, s. 24. 
25 Program spektaklu w: http://www.klamra.umk.pl/main.php?HIS=2000, dostęp: 15.11.2011. 
26 Zob. M. Żmijewska, Nagi Edyp w Supraślu – premiera Teatru Wierszalin, w: http://www.teatry.art.pl/!recenzje/ 

swietye_tom_wierszalin/nagie.htm, dostęp: 15.11.2011. 



oraz „jak wielkie znaczenie ma zdolność ekspiacji, to znaczy zdolność cierpienia”27. Monika 

Żmijewska dodaje: 

 

W wydaniu Wierszalina to wspaniała przypowieść: o pułapce, jaką jest ludzkie ciało, o przekleństwie 

zmysłowości, o słabości i rozpaczy. […] Trudno o pułapce ciała opowiadać… bez ciała. Toteż ciało 

kobiece i męskie na supraskiej scenie oglądamy w całej okazałości: bywa zmysłowo wyprężone, lubieżne, 

ale też delikatne, zbolałe i bezradne. Ono jest tu najważniejsze – walczy z pokusą, drży w konwulsjach, 

miota się po scenie, obijając się o deski28. 

 

Drugim niezwykle ważnym elementem była rytualność czy liturgiczność przedstawienia, którą 

George Hunka opisuje następująco: 

 

Tekst Tomaszuka tyleż samo jest sztuką teatralną, co liturgią. Podobnie jak ta ostatnia, składa się z 

powtórzeń obrazów i fraz („Jak było na początku, teraz zawsze i na wieki”; „Ciało pułapką jest”). 

Liturgiczna forma uzupełnia antyczną historię Jokasty i Edypa o chrześcijański wysiłek ku oczyszczeniu 

zmazy grzechu pierworodnego i pragnieniem uwolnienia ducha spętanego człowieczym ciałem29. 

 

Spektaklem tym Rafał Gąsowski rozpoczął serię wielkich kreacji, urastając do rangi 

najważniejszego aktora supraskiego teatru. Był on też głównym bohaterem monodramu 

Zwierzenia pornogwiazdy według sztuki Erica Bogosiana (Klamra 2005). Bohaterem 

niekoniecznie pozytywnym, wystarczy prześledzić tytuły recenzji: Bełkot pornogwiazdy, Nudy 

z gwiazdą porno, Porno i nudno, Tylko sensu brak. Ale już następne przedstawienie odniosło 

ogromny sukces. Mowa o Bogu Niżyńskim, który bezapelacyjnie zdobył (przyznawaną po raz 

pierwszy) nagrodę publiczności podczas piętnastej Klamry w 2007 r. 

 Spektakl Bóg Niżyński oparty na scenariuszu Tomaszuka, który inspirował się 

Dziennikami tancerza Wacława Niżyńskiego, stanowi kwintesencję estetyki Wierszalina: 

połączenie teatru antropologicznego, który sięga do folkloru pogranicza i obrzędów religijnych, 

alternatywnego teatru lalek, który w miejsce tradycyjnej lalki wprowadza myślenie kategoriami 

formy plastycznej, oraz w tym wypadku teatru tańca – z nadzwyczajną, energetyczną rolą 

Gąsowskiego. Ośrodkiem dramaturgii spektaklu stała się tańczona w mrocznej sali Od Nowy, 

w obecności kompletu widzów, panichida – prawosławna msza żałobna ku czci zmarłego 

Siergieja Diagilewa: 

                                                 
27 P. Tomaszuk, Na prowincji lepiej słychać Boga, s. 25. 
28 M. Żmijewska, Powrót w wielkim stylu, w: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/803.html, dostęp: 15.11.2011. 
29 G. Hunka, Święty Edyp, przeł. G. Krawczyk, w: http://www.e-

teatr.pl/pl/artykuly/17441.html?josso_assertion_id =E9AE7930FA10F616, dostęp: 15.11.2011. 



 

Ten spektakl to rodzaj obrzędu – mówi Tomaszuk. – Ma kapłana w postaci Niżyńskiego. Tu odbywa się 

dziwna, reżyserowana przez niego msza żałobna, panichida. Taka msza nie może się odbywać w 

warunkach przypadkowych30. 

 

Reżyser Boga Niżyńskiego starał się zatem wykreować w przestrzeni teatralnej swego 

rodzaju sytuacją rytualną współtworzoną przez chóralny śpiew i muzykę Piotra Nazaruka, 

wspólne deklamacje grupki aktorów z Gąsowskim na czele oraz surową i wielofunkcyjną 

scenografię, która raz jest sceną baletową, raz wnętrzem świątyni. Uwaga widzów koncentruje 

się na kreacji Gąsowskiego – szalonego artysty, zruszczonego Polaka, schizofrenika i 

homoseksualisty, wymiar cielesny zderza się z duchowością, patos z tym, co ryzykownie 

niskie: 

 

Rafał Gąsowski […] nie tańczy, raczej z rozmysłem animuje swoje elastyczne ciało, wykonując całe 

sekwencje działań, które tylko chwilami przypominają ruchy baletmistrza. […] Jako faun Niżyński 

wejdzie na podest w baraniej skórze, w masce na głowie, z rogiem zawieszonym w dole brzucha. Będzie 

Dzikim Mężem gotowym zgwałcić na naszych oczach kobietę oszalałą z pożądania31. 

 

Popisowy występ Gąsowskiego, który po mistrzowsku odsłania mroczną stronę biografii 

Niżyńskiego32, dając w ten sposób modelowy obraz życia artysty i – szerzej – człowieka 

rozpiętego pomiędzy sacrum i profanum, przesądził o spektakularnym sukcesie spektaklu 

uznawanego słusznie za jedno z najważniejszych osiągnięć Teatru Wierszalin, obok – 

nieobecnego na Klamrze – przedstawienia Wierszalin. Reportaż o końcu świata.  

 W tym kontekście należy spojrzeć na dwa kolejne, nie aż tak udane, przedstawienia: 

Życie snem na podstawie Pedro Calderóna de la Barcy oraz Marat-Sade Petera Weissa. Życie 

snem w reżyserii Gąsowskiego pojawiło się na Klamrze w 2008 r. W tej solidnej inscenizacji, 

której nie powstydziłby się żaden teatr repertuarowy, na uwagę zasługuje scenografia 

Gurawskiego (i kostiumy Evy Farkašovej), który stał się w ten sposób łącznikiem między 

Tomaszukiem a Grotowskim: 

 

                                                 
30 P. Tomaszuk, Żywot genialnego szaleńca. 
31 J. Kopciński, Odkupienie, „Teatr” 2006, nr 12, s. 15. 
32 Por. W. Niziński, Dziennik, przeł. G. Wiśniewski, Warszawa 2000; J. A. Kottler, Boskie szaleństwo. Geniusz i 

psychoza wielkich twórców, przeł. J. Tyczyńska, Warszawa 2007, rozdz. 8: Wacław Niżyński: Sposób na 

szaleństwo. 



Historia toczy się między jawą a snem. Nikt nie jest do końca pewien, czy Książę rzeczywiście był 

poddany próbie, czy jedynie śnił o tym. Mroczny klimat półcieni potęgowany jest przez doskonałą 

scenografię, którą tworzą zwisające z sufitu przezroczyste siatki. Scena nie ma planów. Postaci 

przechadzają się między rzędami krzeseł. Mgła ścian odrealnia ludzkie kształty, nad którymi często 

górują samotne głosy33. 

 

Natomiast Marat-Sade (Klamra 2009), znów w reżyserii Tomaszuka, stanowi zarazem 

głos wpisujący się w tradycję teatru europejskiego (dramat Weissa wystawiali chociażby 

Konrad Swinarski i Peter Brook), jak i próbę rewizji dotychczasowego dorobku teatru, który 

zawsze mierzył się z wielkimi problemami kondycji człowieka, uwikłaniem w cielesność, 

cierpienie, winę oraz jego relacjami z Absolutem. W swojej wymowie Marat/Sade wydaje się 

głosem rozsądku, może nawet zawodu: pacjenci szpitala psychiatrycznego w Charenton na 

gwizdek strażnika grzecznie wracają na miejsca. Rewolucji nie będzie, teatr (okrucieństwa) – 

zdaje się mówić reżyser – nie jest w stanie przemienić ludzi w anioły. Być może jest to koniec 

drugiego Wierszalina, a zarazem początek trzeciego. Niewielkiej modyfikacji ulegają bowiem 

surowe przestrzenie, ascetyczna scenografia i gra aktorska, ale w świat sceniczny wkraczają 

multimedia (Plastynaci, Traktat o manekinach, Anatomia psa), a sytuację rytualną niszczy 

forma kabaretowa (Statek błaznów). Nie ma już więcej lalek zastąpionych przez ciało aktora, 

czasem nagie, czasem w masce. Oddala się też pogranicze. Wydaje się, że Tomaszuk po fazie 

intensywnego dialogu z tradycją w najnowszej twórczości podąża już raczej własną, oryginalną 

ścieżką, którą wciąż wyznaczają wielkie i ważne tematy, inspirowane klasycznymi dziełami: 

problemy Boga/bogów, świętości, metafizyki, pytań o kondycję człowieka czy źródło zła. A 

jego teatr balansuje na granicy nurtów estetycznych: teatru antropologicznego, nowoczesnego 

teatru form plastycznych i czasami także teatru tańca. 

 

 

                                                 
33 Materiały teatru na stronie internetowej: www.wierszalin.pl, dostęp: 15.11.2011. 


