
Artur Duda 

 

Ezoteryczny teatr: kobieta, śmierć, komuna 

 

Alternatywne Spotkania Teatralne Klamra weszły w fazę dojrzałości. Kto by 

pomyślał 19 lat temu, kiedy w Od Nowie wystąpiły zaledwie dwa zespoły: Teatr „Tako” 

z Gdańska i Teatr im. Alberta Tison ze Żnina, że urośnie nam w Toruniu impreza tej 

rangi, przyciągająca tłumy teatromanów. Chciałoby się powspominać dawne, dobre 

czasy, ale na to przyjdzie czas podczas przyszłorocznego jubileuszu, miejmy nadzieję, 

równie ciekawego jak tegoroczna edycja Klamry. Kolejny raz można było przekonać się 

o różnorodności form teatru nieinstytucjonalnego: od dość tradycyjnego teatru 

dramatycznego, przez teatr form plastycznych i performansów, teatr tańca w różnych 

wydaniach, teatr antropologiczny lub – kto woli prostotę – wiejski, aż po teatr 

postmodernistycznej (czytaj: pustej) zabawy. Widz Klamry’2011 naprawdę nie mógł się 

nudzić, nieraz będąc wystawionym na łamigłówki domagające się aktywnego myślenia, 

na sceniczne hieroglify i ezoteryczne przekazy – egzystencjalne, społeczne i polityczne – 

w które musiał się wgryzać.  

 Jeszcze raz okazało się, że ciekawych propozycji można się spodziewać ze strony 

teatrów tańca. Opowieść o kobiecie-motylu, istocie ulotnej, kapryśnej, ale też momentami 

drapieżnej, zaprezentowała Iwona Gilarska – widzom Klamry znana ze świetnego 

spektaklu Viva la Vida Teatru Okazjonalnego. Tym razem wystąpiła solo, szczególnie 

efektownie w scenie z użyciem multimedialnych motyli, których barwne kleksy zdawały 

się pochłaniać ciało tancerki u końca jej efemerycznego żywota. W finale Gilarska 

wyrzucała z siebie zdyszanym głosem strzępy wiersza Leśmiana, domykając proces 

dojrzewania motyla, kobiety i... wielotworzywowej formy spektaklu. Tego samego dnia 

obiecująco zadebiutował na Klamrze toruński Teatr Soma. Młody zespół pod kierunkiem 

Marty Zawadzkiej, złożony w większości ze studentek UMK, pokazał spektakl 

zatytułowany 1023 kJ – może niezbyt perfekcyjne, stylistycznie przeładowane, ale 

tchnące świeżą energią widowisko. Pewnie jeszcze o nich usłyszymy. 
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 Znacznie mniej energetyczny był występ Teatru Cinema, który przyzwyczaił 

swoich toruńskich entuzjastów do niezwykle oryginalnych spektakli na pograniczu teatru, 

tańca i sztuk plastycznych. W najnowszym przedstawieniu Hotel Dieu, którego „akcja” 

toczy się w przytułku i opiera na serii cielesnych łamańców dokonywanych przez kilkoro 

postaci – ni to ludzi, ni kościotrupów, czegoś zabrakło. Uderzający był zwłaszcza 

rozdźwięk między partyturą ruchową a poziomem metaforycznych znaczeń 

wywodzonych z wiersza Wisławy Szymborskiej Tortury. Jak zwykle u Zbigniewa 

Szumskiego pojawił się motyw cielesności niskiej i trywialnej. Wiele scen ukazywało 

tortury, które zadajemy ciału na co dzień i „od święta”: w postaci serii spadnięć z ławki, 

„heblowania” głowy w formę koła czy kwadratu, szarpania marynarki, która bierze ciało 

w karby, przestrzeliwania czaszki i amputowania kończyn. Zobaczyliśmy „maniery, 

ceremonie, tańce” życia i umierania całkiem nieheroicznego, życia sprzężonego z 

codziennym ubywaniem witalności, mimowolnym, neurastenicznym trwonieniem czasu 

własnej egzystencji. Tak jak w wierszu Szymborskiej, w spektaklu Cinemy „ciało się 

wije, szarpie i wyrywa,/ ścięte z nóg pada, podkurcza kolana,/ sinieje , puchnie, ślini się i 

broczy”. Danse macabre trwa i trwa, bo „ciało jest i jest i jest/ i nie ma się gdzie podziać”. 

W Hotelu Dieu zabrakło jednak finezji i lekkości. Szkoda, bo scena, w której Jan 

Kochanowski w roli chirurga, mrucząc coś pod nosem, „odrzyna” kolejne kończyny 

pacjenta, a w końcu jego głowę, przypominała najlepsze spektakle Cinemy. 

 Emocje wzbudził spektakl Indukcje Teatru MAAT Projekt z gościnnym udziałem 

Jacka Poniedziałka. Na scenie obok znanego aktora, w garniturze, pojawił się główny 

animator MAAT Projektu i świetny tancerz Tomasz Bazan – zupełnie nago. Obu 

filmowała na żywo kamera wideo (w ręku Moniki Koteckiej). Tomasz Bazan, o czym 

pisałem przy okazji jego spektaklu My (Requiem) prezentowanego na Klamrze dwa lata 

temu, ma rzadki dar intensywnej, cielesnej obecności na scenie. Jego nagie ciało, 

doskonałe w pozach przypominających greckie posągi albo sportowców z Olimpii Leni 

Riefenstahl, niejednokrotnie traciło swój wymiar erotyczny na rzecz metafizycznego 

piękna (w każdym poruszeniu mięśnia, zarysie żeber pod napiętą skórą) i energii (kiedy 

tancerz pada i powstaje bez końca). Jednym z ważnych motywów spektaklu jest 
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wędrówka człowieka przez świat, jego syzyfowe prace. Drugi to dwoistość ludzkiego 

istnienia: Jacek Poniedziałek gra ludzki Umysł, który gada, obraża, lęka się, a tymczasem 

Ciało (w kreacji Bazana) – odarte z blichtru kultury, nagie – pracuje bez ustanku, pada na 

ziemię i dźwiga się z wysiłkiem. Umysł stwarza znaki, a ciało oznaki: pot, ciężki oddech i 

drżenie mięśni. Kamera multiplikuje obrazy umysłu i ciała, stara się zajrzeć do wnętrza 

człowieka. Bezskutecznie. Bazan w końcu opiera się delikatnie głową na barkach 

scenicznego partnera. ciało działa na umysł, umysł na ciało, tancerz działa na widza, widz 

daje energię tancerzowi i aktorowi – oto tytułowe indukcje, tajniki cielesnego i 

duchowego oddziaływania międzyludzkiego. Kiedy Poniedziałek i Bazan siadają na 

podłodze po dwóch stronach kopczyka ziemi (ziemia wyznacza egzystencjalny kres ciała 

i ducha), widzimy skłaniający do kontemplacji obraz śmierci: bezpowrotnego oddzielenia 

ciała od umysłu. Stworzona przez MAAT Projekt hybryda teatru dramatycznego, teatru 

tańca i sztuki wideo przynosi widzowi – jak zauważyła recenzentka Klamrowej gazety 

festiwalowej – „oczyszczenie przez ruch”. To tymczasowe oczyszczenie w teatrze dopełni 

się kiedyś poza nim – w chwili śmierci. 

 W czarną czeluść śmierci chciał poprowadzić widzów także Leszek Mądzik w 

spektaklu-medytacji Przejście. Przeszli nieliczni – ci, którzy dojrzeli w gęstym mroku 

więcej niż niejasne ludzkie kształty i zarys wagi ulatującej ku niebu. Nie mam szczęścia 

do spotkań z teatrem Mądzika, który w tym roku skrył się w cieniu dobrze brzmiącej 

muzyki Tomasza Stańki. Za to kolejny raz byłem pod wrażeniem występu Akademii 

Ruchu. W niezbyt przestrzennej Galerii 011 „akademicy” przeprowadzili performatywną 

akcję Tysiące rąk. Po mocnej introdukcji Wojciecha Krukowskiego z opowiastką o 

Leninie i stłuczeniem kieliszka o ziemię artyści rozpoczęli budowę osobliwej konstrukcji 

z plastikowych prętów. Konstrukcja rozrastała się, coraz bardziej spychając widzów na 

bok, pod ściany galerii. Niejeden raz jakiś pręt zmuszał widza do schylenia się czy nawet 

ucieczki w bardziej bezpieczne miejsce. Słychać było żartobliwe komentarze widzów i 

nerwowe śmiechy. Robiło się coraz mniej przestrzeni, powietrza, wolności. Na naszych 

oczach powstawała materialna metafora systemu społeczno-politycznego, który coraz 

bardziej krępuje ruchy jednostek. Tylko tysiące rąk, miliony rąk mogą ten gąszcz 
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rozplątać albo rozwalić – co widzieliśmy ostatnio w Egipcie i Tunezji. Ja starałem się 

wyjść z galerii bez naruszenia „systemu”, musiałem jednak mocno ugiąć kark, a w końcu 

ostrożnym „rękoczynem” odsunąć „pajęczynę”, która zagradzała wyjście na wolność. Na 

drugi dzień przechodziłem koło Galerii 11, gdzie „system” trwał w półmroku, 

opuszczony przez ludzi, już zupełnie niegroźny. Pozostała prawdziwa sztuka budowania 

(głębokich) myśli z (prostych) rzeczy. 

 Równie mocno zabrzmiała opowieść Węgajt Projektu Terenowego pod zbyt 

zawiłym tytułem Prolog komedii. Sceny pomiędzy poezją i dokumentem. Twórczynie 

spektaklu zręcznie połączyły dwie poetki: wiejską – Andzię Wojtyniak i miejską – 

Wisławę Szymborską. Pierwsza, prosta kobieta z wielką wyobraźnią i niespełnionymi 

marzeniami o karierze w cyrku, pojawiła się w filmie wyświetlanym na prześcieradle 

zawieszonym nad sceną, druga – pośrednio we fragmentach wierszy wplecionych w 

drugą część. Erdmute Sobaszek i Zofia Bartoszewicz, które zagrały w tej drugiej części, 

pokazały widzom głównie miejskim, gdzie kryje się poezja: zarówno w wierszach 

noblistki, jak i w słowach wiejskiej kobiety, w akordeonie, który przemienia się w 

maszynę do pisania, w serwetce, z której można zrobić welon, w stole, który przeistacza 

się w łoże małżeńskie, a także w przesiadywaniu na ławce pod śliwką, które staje się 

częścią życia kobiety – niezmarnowanego, mimo niedosytu i życiowych przeszkód. 

 Na koniec Klamry zderzyły się ze sobą zespoły z dwóch biegunów teatru 

offowego. W piątek Teatr Usta Usta Republika zaprezentował 777 – ezoteryczny spektakl 

i postmodernistyczną grę. Prosto do kasyna szli czwórkami widzowie, siadali przy 

kolejnych stołach, słuchając „wstrząsających”, „niesamowitych” pseudoopowieści, 

komunałów („sztuka żyje”, „życie to hazard”) i pseudopociech („jesteś numerem jeden”). 

Granice między sceną i widownią zostały zatarte, ale nie granice między aktorami i 

widzami. Nie było łatwo skłonić „krupierów” do rozmowy poza scenariuszem. Traf 

chciał, że po powrocie do domu obejrzałem film Piła 2 o psychopacie, który wciąga w 

grę siedmiu (nomen omen) graczy, z których większość ginie, a żaden nie wygrywa. Cóż 

za podobieństwo. Od recenzenta „Gazety Telewizyjnej” film dostał jedną gwiazdkę 

(„nędza”), a 777 ode mnie otrzymuje dwie (bo nikt nie zginął). Więcej dali widzowie 
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Klamry – swoją nagrodę.  

O wiele lepszym kandydatem na zwycięzcę była Komuna Warszawa ze 

spektaklem Księgi zrealizowanym w rozpoznawalnej poetyce przez kilku wykonawców, 

którzy nie grają, lecz realizują kolejne performatywne zadania sceniczne: przekładają 

ciężkie księgi, nalewają wodę do papierowych torebek, puszczają w ruch latające 

mikrofony, dzięki czemu powstaje muzyka samplowana na żywo, zamieniają się w 

małpy. Opowieść, jak to zwykle u Komuny, dotyczy odpowiedzialności człowieka za cały 

świat, etosu działania, samodzielnego myślenia i oporu stawianego systemom. Wszystko 

to zrobione z trzech ksiąg – „wynalazcy”, „podpalacza” i „ogrodu”, z niejednoznacznych 

tekstów, z obrazów na ekranach i materii (papieru, metalu, tkanin) wykorzystanych 

wielokrotnie do tworzenia ezoterycznego i zarazem politycznego teatru. Co ważne: 

chodzi o politykę małych kroków, w opozycji do miło spędzonego wieczoru – w ogrodzie 

czy teatrze. To dobre dopełnienie ośmiu dni na Klamrze – wypełnionych spektaklami, 

rozmowami z artystami, prelekcjami doktorantów i studentów polonistyki i 

kulturoznawstwa UMK na temat teatrów alternatywnych oraz referatami podczas 

konferencji politologów poświęconej teatrowi i polityce. 


