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Myślcie – to nie boli 

 

W tegorocznej gazetce festiwalowej, w rubryce Zasłyszane, przeczytałem 

zdanie, które wprawiło mnie w osłupienie. Oto widz po spektaklu Dada von Bzdülöw 

Eden powiedział: „Nic nie zrozumiałem, ale bardzo mi się podobało.” Piorun we mnie 

strzelił i zebrało mi się na morały. Co się komu podoba, jego rzecz. No i mamy 

wolność słowa. Ale w teatrze alternatywnym, trzeba rozumieć, co się widzi, więcej: 

warto rozumieć, bo mówi on – teatr – o sprawach istotnych, nie boi się, co pomyśli 

premier lub co powiedzą w telewizji, ma pogląd na świat i broni zwykłych ludzi, ich 

podstawowych praw. Dopiero na końcu pojawia się Estetyka (przez duże E), myślenie 

o pięknie i przyjemności, aktorstwie i scenografii (o ile ten teatr na scenografię stać). 

Jeśli przyjmie się takie pojęcie teatru alternatywnego, to ocena tegorocznych 

przedstawień na Klamrze stanie się dość przejrzysta. 

Zaczęło się od przedstawień niezbyt emocjonujących. Wielka literatura w 

spektaklu Życie snem Teatru Wierszalin plus świetna scenografia Evy Farkasovej 

(labirynt tiulowych ekranów, który odzwierciedlał wielość płaszczyzn świata) nie 

potrafiły zakryć słabości obsady przestawienia: nie wiadomo, dlaczego świetny aktor 

Rafał Gąsowski dostał rolę reżysera i sceniczny epizodzik, a świetny reżyser Piotr 

Tomaszuk zasiadł za konsoletą. Z kolei Teatrowi K3, który pokazał Wypominki 

według Garcii Lorki, nie pomogły znakomite drewniane figurki Mikołaja Maleszy 

oraz tęskne pieśni weselne z Podlasia. Było pięknie w obrazku, ale bez napięć w 

opowieści. Trzeciego dnia wydarzyła się natomiast piękna katastrofa. Obejrzeliśmy 

puste i dręczące widzów swą długością przedstawienie Eden Teatru Dada von 

Bzdülöw. Snujące się po scenie młode kobiety i smętny mężczyzna spoczywający co 

rusz na ziemi, nie przypominali w niczym rezydentów muzułmańskiego raju. Aplauz 

widowni dla tego żałosnego nibytańca w nibyraju dopełnił tylko mojego 

rozgoryczenia. 

 Na dobrą sprawę Klamra zaczęła się dla mnie dopiero we wtorek. Obejrzeliśmy 

wtedy spektakl Un Esempio Teatru Niebopiekło z Bydgoszczy, zręczną adaptację 



opowiadania Herlinga-Grudzińskiego Błogosławiona, święta. Jest to historia prostej 

Bośniaczki, Marianny (Ewa Stołowska), która – zgwałcona jak dziesiątki kobiet przez 

serbskich bandytów – idzie przez świat, niosąc swój krzyż. Jej scenicznym partnerem 

jest kapłan (Andrzej Stróż). W interakcji dwójki aktorów rodzi się niezwykły, intymny 

teatr, teatr sugestywnych obrazów czasem na pograniczu herezji, np. kiedy Marianna 

stoi z rozpostartymi na boki rękami, a kapłan tę zesztywniałą sylwetkę bierze na swoje 

ramiona. W pamięci pozostają zmysłowe obrazy ekstatycznie wygiętej i krążącej po 

scenie Marianny, jej ciało skulone na ziemi i czerwone krechy na nogach, bicie 

kapłana w bęben i jego słodko-fałszywe pocieszenia, wygłaszane patetycznie 

bezduszne reguły procesu beatyfikacyjnego (całą rzecz upraszczając: Kościół odrzuca 

świętość Marianny, bo jej ciało przewróciło się w grobie!). Ta opowieść jest 

antyklerykalna i głęboko chrześcijańska zarazem, jest obroną drobnej słabej 

dziewczyny, która po najgorszym zdarzeniu w swoim życiu, potrafi znaleźć w sobie 

wielką, ludzką siłę. Spektakl Teatru Niebopiekło stanowi dla mnie nawiązanie wprost 

do etosu teatru alternatywnego. To więcej niż głos w sprawie aborcji czy moralności 

papieża, to zaproszenie do samodzielnego myślenia ujęte w subtelną, teatralną formę. 

 Drugim, wielkim wydarzeniem Klamry był tego samego dnia pokaz filmu o 

Akademii Ruchu, który uzmysłowił mi, jak ważną grupą był i nadal jest zespół 

prowadzony przez Wojciecha Krukowskiego. Dzisiejsze młode teatry mogą 

pozazdrościć Akademii Ruchu inwencji twórczej i niepokorności, intelektualnego i 

społecznego zaangażowania. Od nich powinni się uczyć twórcy spektakli MC Gyver, 

Paluchovsky and end (jednoosobowy, podobno punkowy Teatr Realistyczny), 

Przyszłość świata (Komuna Otwock) i Geist (Teatr Kana). Oczywiście, nie wszyscy w 

równym stopniu. Komuna Otwock tworzy bowiem teatr w pewnym sensie plastyczny, 

uciekający od aktorstwa, a koncentrujący się na performatywnych działaniach 

scenicznych. Tyle że Przyszłość świata to spektakl, w którym zarówno forma, jak i 

przesłanie wymknęły się artystom Komuny spod kontroli. Na pierwszy plan wysuwa 

się zachęcający do agresji akt rzucania nożami w twarz George’a Busha, a nie teza, że 

terror donikąd nie prowadzi. Pozostałe dwa spektakle łączy przekonanie, że im 

głośniej się krzyczy, tym słuszniejsze są poglądy. Oba dotyczyły ogólnie pojętego 

„życia” i w obu roiło się od komunałów w rodzaju „Jezus umarł na krzyżu, bo Józef 



był cieślą”, „Życie to nie nakręcana pozytywka”. Z dwojga złego bliżej mi do 

spektaklu Kany, który miał pewne walory plastyczne, tyle że opierał się na marnym 

tekście znanej dramatopisarki Dei Loher, nazywanym nowym Peerem Gyntem albo 

nowym Woyzeckiem. Osobiście wolałbym inscenizację tych starych dramatów, bo po 

co opierać się na podróbkach, zwłaszcza nieudanych. 

O tym, że możliwe jest artystyczne, pozbawione kiczu i dosłowności mówienie 

o naszym życiu, przekonał mnie spektakl 48/4 Lubelskiego Teatru Tańca. Czwórka 

tancerzy w kwadracie sceny z wygodną kanapą odegrała metaforę ludzkiej egzystencji 

w zbyt ciasnym świecie, w którym trzeba wciąż walczyć o swoje miejsce, przepychać 

się z innymi, siłować się z obcymi i z przyjaciółmi, zmagać w związku, rywalizować o 

pozycję, prestiż, uznanie i cierpieć samotność w swoim małym kwadraciku ciała. 

Tancerze z Lublina potrafili zbudować efektowną choreografię z ludzkich zachowań i 

ruchów codziennych. Np. z ciosów typowych dla ulicznej bójki powstała piękna scena 

walki dwóch mężczyzn. Tu jest, moim zdaniem, szansa dla teatru alternatywnego: 

próba opisu współczesnego człowieka. Kiedy byłem licealistą, jeszcze w PRL-u, na 

murach pisano wciąż „Telewizja kłamie” i „Myślcie – to nie boli”. Dziś tamte napisy 

znikły, natomiast kłamstwa jakby więcej, a myślenie stało się towarem luksusowym. 

Coraz rzadziej spotykanym także w teatrze. I tym bardziej cennym. 

  


