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Zatańczyć poezję Herberta 

 

  W trakcie piętnastej Klamry, która z Akademickich Spotkań Teatralnych stała 

się Alternatywnymi Spotkaniami Teatralnymi, odbyła się dyskusja na temat 

perspektyw teatru niezależnego. Więcej w tej dyskusji pojawiło się pytań niż 

odpowiedzi, trudno uznać za zadowalającą odpowiedź, że teatr alternatywny i 

instytucjonalny wymieszały się ze sobą. Kiedy spojrzy się na ostatnie przedstawienia 

poznańskich Ósemek, Akademii Ruchu lub Teatru Cinema, trudno oprzeć się 

wrażeniu, że nie tylko z niczym się nie wymieszały, ale wręcz okopały się mocno w 

swoich autorskich estetykach. Skoro teatr instytucjonalny „konsumuje” środki wyrazu 

wypracowane w teatrze alternatywnym, to teatr alternatywny musi wciąż uciekać do 

przodu, ku nowym rozwiązaniom scenicznym i nowym widzom. Wiele przedstawień 

tegorocznej Klamry udowodniło, że właśnie w teatrze niezależnym pojawiają się 

świeże, często ryzykowne pomysły, które wybijają teatr z codziennej rutyny. 

Zapytajmy: kto wpadłby w teatrze instytucjonalnym na pomysł zatańczenia wierszy 

Zbigniewa Herberta? I kto zrealizowałby go z artystycznym powodzeniem?  

Tymczasem Teatr Okazjonalny podjął w spektaklu Alchemik halucynacji 

próbę przełożenia poezji słów, czyli wierszy Pan Cogito o magii i Co myśli Pan 

Cogito o piekle, na poezję tańca. Do samego pomysłu podchodziłem z rezerwą, bo 

łatwo podpierać swoje działania nazwiskiem wielkiego poety. Spektakl obejrzałem z 

podziwem dla warsztatu dwójki tancerzy, dopiero jednak po lekturze wierszy 

Herberta (szkoda, że nie kazano ich widzom przeczytać przed spektaklem) pojąłem 

głębię tego zamierzenia: zmysłową wizję piekła, w którym ukochani artyści 

Belzebuba tworzą swoje dzieła, serie sugestywnych obrazów, np. kiedy ręka tancerza, 

sztywna i zgięta w łokciu jak do ciosu karate tańczy całym jego ciałem. Lub gdy drugi 

tancerz wije się na ziemi, jakby ta go więziła, dusiła do siebie. Tak oto tancerze 

Teatru Okazjonalnego z pewnego rodzaju autoironią sprzedają nam „sztuczne piekła 

[...] na rogu ulicy” i pokazują „orgie orientalne/ wymuszone i trochę nudne” w 

strojach błyszczących złotem, „i rodzi się sztuka agresywnej epilepsji”. A diabelski 

głos powtarza po angielsku Herbertowską frazę „Who has better art, has better 

government”. „Kto ma lepszą sztukę, ma lepszy rząd.”  
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Kiedy ponad dziesięć lat temu Lech Raczak, jeden z założycieli Teatru 

Ósmego Dnia, na spotkaniu ze studentami toruńskiej filologii polskiej wróżył, że 

przyszłością teatru alternatywnego są różne formy teatru tańca, nie chciało mi się w to 

wierzyć. Ale stało się. Klamra’2007 była przede wszystkim przeglądem różnego 

rodzaju form ekspresji ruchowej, tanecznej i działań performatywnych, czyli tańca, 

który nie ma wiele wspólnego z tańcem towarzyskim. Najwyraźniej widać to w 

świetnym spektaklu Teatru Cinema Mamo, chcę tańczyć Mahlera, który ucieleśnia 

karkołomną ideę tańczenia do muzyki, której nie da się tańczyć. A jednak pod 

reżyserską batutą Zbigniewa Szumskiego aktorzy tańczą Mahlera. Bo tańczyć 

Mahlera to znaczy stać bez ruchu ze wzrokiem wbitym w pomarańczowy prostokąt 

okna, znienacka zerwać się do serii baletowych figur i wreszcie stanąć z ręką w 

kieszeni i przepraszającym uśmiechem. Tańczyć Mahlera to leżeć na biurku w pozie 

znudzonego urzędnika i machinalnie zsuwać na ziemię egzemplarze starych gazet. 

Tańczyć Mahlera to być uwięzionym w swoim nieporadnym, kanciastym ciele i 

marzyć o tańcu uwolnionym od grawitacji, od codziennych wstydliwych gestów, 

masek społecznych, nerwowego skurczu ciała zastraszonego nieustanną kontrolą 

wzroku innych ludzi. Tańczyć Mahlera to wyrywać się ku niebu, „a to jest tylko 

ziemia” jak pisał Mickiewicz. 

Z kolei w spektaklu Akademii Ruchu Chińska lekcja zobaczyliśmy serię akcji 

o charakterze performatywnym. Spektakl, który wydawał się serią rozgrywanych w 

pełnej skupienia ciszy czystych, niemal asemantycznych działań, wciągnął 

niezauważalnie widzów do jedynej w swoim rodzaju Akademii Ruchu Myśli. Piątka 

artystów wraz z Wojciechem Krukowskim, reżyserem tego przedsięwzięcia, zamiast 

tworzyć teatralną iluzję, realizowała na oczach widzów atrakcyjne plastycznie 

działania, pozornie nieniosące ze sobą istotnych znaczeń. Co może bowiem znaczyć 

zabawa w uderzanie kul młotkami do krykieta? Albo zakładanie skarpetek na jedną 

nogę? Albo chińska lekcja z odciskaniem pisanych kredą chińskich słów „wolność”, 

„solidarność”, „demokracja” na czarnych kostiumach performerów? Okazało się, że 

te plastyczne hieroglify można czytać jako subtelny komentarz do rzeczywistości, 

która nas otacza. Nie tylko do IV RP, kiedy na skarpetkach zakładanych na prawe 

nogi widać napis „IV” i „Rzecz” – symboliczne wyrażenie jednostronności działań 

władzy, która powinna służyć obu „nogom” społeczeństwa, a troszczy się tylko o 

jedną, tę „słuszną”. Kiedy pod uderzeniami młotków rozpryskują się kule, które 

okazały się kruchymi bombkami, widać, że chodzi o refleksję ogólniejszą, na temat 
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mechanizmów władzy i siły stosowanej wobec kruchych i bezbronnych jednostek. Im 

więcej silnego państwa i rewolucji moralnej, tym więcej stłuczonych bombek-

obywateli, o których nie da się chyba lekko powiedzieć „ojej, stłukło się, 

przepraszamy”.  

  Aurę wielkiej sztuki stworzył w Od Nowie niekwestionowany zwycięzca 

festiwalu (przyznana po raz pierwszy nagroda publiczności) Bóg Niżyński Teatru 

Wierszalin. Spektakl Piotra Tomaszuka zdobył już w Toruniu główną nagrodę 

lalkowego festiwalu w Baju Pomorskim, tyle że z powodu katastrofy w kopalni 

„Halemba” przedstawienie obejrzeli tylko jurorzy. Na Klamrze na szczęście 

widownia była wypełniona po brzegi. A artyści Wierszalina zagrali rewelacyjnie 

spektakl o Wacławie Niżyńskim, zruszczonym Polaku, wielkim tancerzu, 

homoseksualiście i schizofreniku. Tak naprawdę w tym spektaklu Piotr Tomaszuk 

odprawił kolejne Dziady, śladami Mickiewicza, Grotowskiego i Teatru Śmierci 

Kantora. Oto bowiem w szpitalu dla wariatów zamienionym w rosyjską cerkiew 

Wacław Niżyński tańczy panichidę, prawosławne nabożeństwo żałobne na pamiątkę 

zmarłego w Wenecji Sergiusza Diagilewa, twórcy słynnych Baletów Rosyjskich, 

sprawcy sukcesów i nieszczęść Niżyńskiego. Niżyński grany przez Rafała 

Gąsowskiego, tańczy liturgię mszy, która pełna jest heretyckich elementów. Obiecał 

kiedyś Diagilewowi, że zatańczy na jego grobie, i teraz w rozchełstanej koszuli albo 

w koźlej skórze satyra odgrywa przed widzami całe swoje życie: drogę na szczyt 

artystycznej kariery i wielkiej popularności, kryzys choroby i strącenie ze szczytu 

przez kochanka. Niżyński Gąsowskiego ma taneczną miękkość w ruchach i nutę 

ekshibicjonizmu, potrafi być diabłem w koźlej skórze, który woła „Niepokój 

wszystkim wam”, a w finale bogiem, który umiera na krzyżu, spłacając swoje 

grzechy. Płaci się bowiem za wielką sztukę i karierę, za grzeszną miłość do mężczyzn 

i pracę ponad siły. Obrzęd Dziadów odprawiany przez Tomaszuka i jego aktorów 

według reguł dialektyki ośmieszenia i apoteozy przyćmił wszystkie przedstawienia 

Klamry: te udane (jak drapieżne Teczki Teatru Ósmego Dnia) i nieudane (jak Bruzda 

Leszka Mądzika). Przypomniał bowiem, że wielka sztuka teatru zawsze wydarza się 

poza etykietkami przyczepianymi artystom przez krytyków. 
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