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Więcej miejsca dla teatru 

 

 

 Tyle teatru offowego od dawna nie było w Toruniu. Chodzi nie tylko o 

czternastą edycję Klamry, ale też o wiosenne przebudzenie toruńskich teatrów: 

tuż przed Klamrą w ramach obchodów dziesięciolecia Studenckiego Koła 

Teatrologicznego poloniści z Teatru Tempestas pokazali premierę Niektórych 

gatunków dziewic Domana Nowakowskiego, w ramach Klamry na bis 

obejrzeliśmy Ptaki Arystofanesa teatru filologów klasycznych Perpetuum 

Mobile, a na dodatek w samym środku Klamry odbyła się w Teatrze Wiczy 

prapremierowa inscenizacja dramatu Grzegorza Giedrysa Instant. 

 Nie pisałem o Klamrze chyba dziesięć lat, choć starałem się co roku 

bywać w Od Nowie na najciekawszych spektaklach. W tym roku obejrzałem 

niemal wszystko i to, co rzuca się w oczy, to zmiany, które zaszły w nurcie 

teatru offowego. Po pierwsze, od dawna nie jest to teatr amatorski: działają tu 

ludzie z dyplomami uczelni artystycznych, z doświadczeniem w zawodowym 

teatrze, z wieloletnią praktyką teatralną. Kiedy ogląda się Architekta i Cesarza 

Asyrii Stowarzyszenia Teatralnego Badów, Synczyznę Węgajt, Instant Teatru 

Wiczy czy Metamorfozy Gardzienic, zauważa się w każdym przypadku dbałość 

o formę artystyczną, poziom wykonania, dopracowanie szczegółów spektaklu. 

Na scenie spotykają się nieraz zawodowcy i „amatorzy” (np. Matylda 

Podfilipska, aktorka Teatru im. W. Horzycy, z aktorami Wiczy), a tym drugim 

po prostu nie wypada grać gorzej niż profesjonaliści. 

 Czasami mamy do czynienia z aktorstwem niespotykanym w 

zawodowym teatrze. Np. w Perechodniku/Baumanie Komuny Otwock na 

działania aktorskie składa się chóralne skandowanie haseł, prostych zdań 

relacjonujących zdarzenia, beznamiętnie powtarzane „Panie Żydzie”, „Panie 

Niemiec”, „Dobry Żyd, martwy Żyd”, niby-ludowe wyliczanki „Żydzie, a po 

co ci szafa, po co ci krzesło, po co ci żona etc.”, nieśmieszne dowcipy „Ciągle 

do gazu i do gazu, od tego gazu już mnie głowa boli”, wykonywanie prostych, 



powtarzalnych sekwencji ruchowych, etiudy z przedmiotami, np. aktor 

kołyszący się na sześcianie z drewnianych belek. To wszystko tworzy całość 

magnetyzującą widza, z ducha teatru Tadeusza Kantora, z jego 

dystansowaniem się do tekstu, językowymi kliszami i bioobiektami, 

muzycznością przedstawienia, rytmem i nade wszystko wskrzeszaniem 

umarłego świata. Oczywiście twórców Komuny Otwock bardziej interesują 

mechanizmy społeczne niż mechanizmy pamięci. Skupiają się na tym, jak 

uczestnictwo w systemie społecznych współzależności może prowokować 

człowieka do zachowań nieludzkich, jak żydowski policjant wspólnie z 

polskimi sąsiadami mógł wziąć udział w niemieckim planie eksterminacji 

Żydów w Otwocku. 

 Profesjonalizm teatru offowego bywa jednak dla niego pułapką: bez 

sensu męczyli się dwaj aktorzy w spektaklu Architekt i Cesarz Asyrii, by 

przedstawić widzom tekst błahy, choć pozwalający na serię efektownych 

metamorfoz aktorskich. Podobnie było zresztą w Clone Factory Teatru Suka 

OFF, który w ostatnich miesiącach stał się bohaterem medialnych skandali. 

Czy warto wystawiać na próbę zdrowie performerów, kaleczyć ciała, skrapiać 

krwią toczoną z żył jednej z „aktorek”, żeby wypowiedzieć nieodkrywczą 

myśl, że klonowanie jest procederem dwuznacznym moralnie. 

 Na szczęście teatr offowy zajmuje się też tym, co nadaje jego istnieniu 

głęboki sens: poszukiwaniem nowych środków wyrazu, a także śmiałymi 

próbami mówienia o współczesnym świecie. Uwagę zwraca nad wszystko 

różnorodność estetyczna. Są grupy, które z powodzeniem uprawiają teatr 

dramatyczny (oparty na sprawnej reżyserii i przyzwoitym aktorstwie), np. 

wspomniany Teatr Tempestas z komedią Domana Nowakowskiego w reżyserii 

Łukasza Zaleskiego. Prawdziwie zaskakującym przedstawieniem jest jednak 

Synczyzna Węgajt łącząca ogień z wodą, Ślub z Trans-Atlantykiem 

Gombrowicza, teatr tradycyjny w pierwszej części z teatrem masek 

pożyczonych z ludowego karnawału, spod znaku Grotowskiego i Barby. W 

pierwszej części ciemności rozświetla światło jednej świecy, widzowie 

zmuszeni są do wsłuchania się w melodię i rytm Gombrowiczowskich 



dialogów. W tej części jesteśmy w teatrze słowa i ducha, teatrze iluzji i snu. W 

drugiej części podstawową formą ekspresji jest ciało – pełne zmysłowej i 

seksualnej energii, ciało, które w karnawale na chwilę zyskuje wolność 

realizacji swoich pragnień, ciało syna wyzwolone spod presji ojca. Synczyzna 

triumfująca, radosna, odnajdująca siebie w postaci jakby hinduskiego tancerza, 

mężczyzny w stroju kobiety, na ugiętych nogach, z rękami skrzyżowanymi na 

piersiach. 

 Właściwie na całą Klamrę można spojrzeć jak na przegląd form 

ekspresji cielesno-ruchowej, ciała wyrażającego się w tańcu (piękny spektakl 

Viva la Vida Teatru Okazjonalnego włącznie z ryzykowną sceną z muszlami 

klozetowymi; ekstatyczny, pulsujący energią taniec aktorów z Gardzienic, np. 

scena z bachantkami w Metamorfozach), ciała kaleczonego i krwawiącego 

(Clone Factory), ciała w zdyscyplinowanej partyturze ruchowo-gestycznej 

(Komuna Otwock, wyjęta jakby z filmu Leni Riefenstahl o olimpiadzie w 

Berlinie). Okazuje się, że teatr współczesny próbuje komunikować się z 

widzami poza słowami, w sferze asocjacji, luźnych skojarzeń, emocji. Często 

posługuje się w tym celu muzyką (Ta ostatnia niedziela na akordeonie w 

spektaklu Węgajt, ścieżka dźwiękowa z filmu Frida w Viva la Vida, 

niepokojąca muzyka zgrzytów w Clone Factory, słynne Mury w wersji, jak się 

zdaje, katalońskiej w finale Instant Teatru Wiczy).  

 To nie znaczy jednak, że teatr offowy zrezygnował z mówienia. Mówi – 

i to o sprawach ważnych. Np. w spektaklu Polish Karma Teatru Prób z 

Wągrowca mamy polski „bigos”, to, czym się na co dzień karmimy i 

podtruwamy: gazetowe slogany, kabaretowe scenki z ulicy, piosenki, słowem 

obraz polskiej głupoty i wandalizmu, który przejawia się w aktach 

fizjologicznych i bezmyślnym podążaniu za głosem telewizji lub jakiegoś guru. 

W finale czwórka aktorów rytmicznie recytuje Najnowszy dekalog Artura 

Hugh Clougha ze zdaniem podsumowującym los współczesnego Polaka: 

„Kochaj bliźniego swego mniej niż siebie samego.” 

 Spektakl z Wągrowca dopełnia się z przedstawieniem Teatru Wiczy 

Instant. Poza głupstwami na temat pokolenia Instant (pokoleń mamy już więcej 



niż młodych Polaków: Pokolenie Nic, JP II, 1200 Brutto) jest w tym spektaklu 

ładunek buntu i słusznego gniewu, rozpaczy i determinacji. Jest żywy język, 

czasem dosadny, czasem liryczno-ironiczny. Mowa tu o rzeczywistych 

problemach młodych ludzi: o dotowanej przez urząd miasta wolności artystów, 

o wahaniach, czy zostać w Polsce, o wykształceniu niedającym szans na pracę, 

o miłości, która jest czysta, choć twarze aktorów usmarowane farbami (liryczna 

scena z udziałem Matyldy Podfilipskiej i Radosława Smużnego), o Toruniu nie 

z pocztówki, lecz podpatrzonym nocą, podsłuchanym w jednej z knajp. 

 Instant Grzegorza Giedrysa w inscenizacji Teatru Wiczy jest przede 

wszystkim wołaniem o więcej miejsca dla młodych ludzi w Polsce. Polska jawi 

się bowiem jak ciasna salka, w której oglądamy spektakl. Szczęśliwcy znaleźli 

tu sobie wygodne miejsca, inni stoją w drzwiach, za plecami mając w oddali 

wielki, otwarty Londyn. Żeby zostali, trzeba im zrobić więcej miejsca. Ja też 

tak myślę. Więcej miejsca dla młodego teatru w Toruniu, dla toruńskich 

teatrów na Klamrze, gdyż nadal nie znalazły się w głównym nurcie. Więcej 

miejsca dla teatru w budżecie miasta, które – jak się dowiedziałem – 

zmniejszyło w tym roku dotację dla Klamry, nie wierząc, niesłusznie i 

niesprawiedliwie, że po czternastu latach próby jest to festiwal o sprawdzonej i 

wysokiej wartości. 


