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Wojownik i czarodziej słowa 

 

 Dwudziesta pierwsza Klamra odbyła się w nowej Od Nowie. Można mieć nadzieję, że 

dla festiwalu oznacza to przełom organizacyjny i artystyczny. Widać to było już w 

tegorocznej edycji: dziesięć spektakli konkursowych, dwa poza konkursem, w tym podwójna 

nowość: Klamerka, czyli teatr dla najmłodszych widzów dotąd w Od Nowie nieobecnych, w 

dodatku nowy gatunek science show – Naukowy cyrk braci Nano Teatru Wiczy przybliżający 

tajemnice nanotechnologii. Poza tym jeszcze trzy zdarzenia muzyczne: od prezentacji 

krótkich filmów Romana Polańskiego z brawurowo wykonaną na żywo przez duet SzaZa 

ścieżką dźwiękową, przez podobny popis Porywaczy Ciał ilustrujących film Dona Siegela 

Inwazja porywaczy ciał, po koncert na aktora, kontrabas i monoctone Symptomy Agnieszki 

Kołodyńskiej i Jarosława Kordaczuka.  

 Jak zwykle spektakle na Klamrze stworzyły mieszankę wybuchową: poczynając od 

mocnych wystąpień zespołów o ustalonej renomie: Teatru Ósmego Dnia – Do Władzy 

Wielkiej i Sprawiedliwej i Teatru Wierszalin – Wszyscy Święci. Zabłudowski cud. Ten 

pierwszy spektakl dotyczył fenomenu donosicielstwa. Dla mnie ciekawsze od 

przygnębiającego tematu była forma aktorska bliska teatrowi epickiemu. Aktorzy Ósemek na 

pozór po prostu odczytywali donosy z czasów wojny i współczesne, co rusz jednak spod 

zdystansowanej relacji wyłaniała się realna twarz osoby, która dany donos napisała – za 

sprawą tembru głosu, grymasu na twarzy, jednego gestu. Teatr Wierszalin z kolei podjął w 

ciekawej formie temat cudu w Zabłudowie, sięgając po dokumenty IPN, archiwalne materiały 

filmowe prezentowane na ekranach. Wspaniałą rolę Marianny, prostej kobiety, która o cudzie 

pisała wiersze, kolportowała ulotki i trafiła za to na kilka lat do więzienia, zagrała Katarzyna 

Siergiej. Mocno wybrzmiało oskarżenie władzy i Kościoła – o pacyfikację pospolitego 

ruszenia, instrumentalne traktowanie ludzi, prześladowanie za to tylko, że poszli za głosem 

ludowej, naiwnej wiary. Nie trzeba wszak wierzyć, ale nie wolno też bić kogoś, kto inaczej 

czuje i myśli.  

Równie ciekawie zarówno od strony przesłania, jak i formy teatralnej wypadł 

Sierakowski Komuny Warszawa. Lubię – choć nie zawsze się z nimi zgadzam – teatry o tak 

wyrazistym profilu ideowym i estetycznym. Komuna kolejny raz podjęła temat dla teatru 

alternatywnego kluczowy: konieczności samodzielnego myślenia, działania i 

odpowiedzialności za świat wokół nas. Ironicznie śmiejąc się z lidera środowiska „Krytyki 

Politycznej” Grzegorz Laszuk i jego współpracownicy przedstawili wciągającą teatralną 
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medytację z elementami performansu (rysowanie ścieżek za pomocą odwróconej szklanki z 

wodą), nowofalowej muzyki w stylistyce Siekiery w „graficznej”, minimalistycznej 

przestrzeni.  

 Były na Klamrze także lżejsze formy. Mnie do gustu przypadł Teatr Improwizowany 

Klancyk z Panem Haroldem, młodej widowni – co niestety nie świadczy dobrze o jej 

znajomości teatru – Teatr Formy z Pandorą. Pół biedy, że spektakl plenerowy został 

wtłoczony w nazbyt małą przestrzeń Od Nowy. Gorzej, że ani forma (daleka od wyżyn 

pantomimy, do których aspiruje zespół), ani treść (przeraźliwie powierzchowne czytanie 

Wariata i zakonnicy Witkacego) nie uprawniają do choćby dostatecznej oceny dla tego 

przedstawienia. Okazało się, że młoda widownia lubi kicz i kolorowe opakowanie, zespół 

zdobył nagrodę publiczności.     

 Przejdźmy jednak do weselszych tematów. Znów mocnym punktem festiwalu były 

występy teatrów tańca: Dada von Bzdülöw z Duetami nieistniejącymi (o dwa głosy przegrali 

plebiscyt publiczności!) i Lubelskiego Teatru Tańca z Gracerunners, ponadto ciekawy 

performans Teatru Suka Off Red Dragon. Dla mnie jednak najważniejszym wydarzeniem 

festiwalu był pojedynek, który rozegrał się korespondencyjnie na nowej scenie Od Nowy 

między Tomaszem Bazanem (Teatrem Maat Projekt Station de corps) i Jackiem Zawadzkim 

(legendarny monodram Teatru Kana Moskwa-Pietuszki). Zderzyły się w ten sposób w mojej 

głowie dwie mistrzowskie formy teatru: teatru ruchu i teatru słowa.   

Uważam, że Tomasz Bazan należy do nielicznych artystów, którzy swoim 

pojawieniem się na scenie elektryzują publiczność. Bazan odwołuje się do konwencji teatru 

butoh, raczej słabo obecnej w Polsce. W recenzjach jego spektaklu widać jak na dłoni kłopot 

z opisaniem działań scenicznych. Nie sposób tego zrobić bez metafor. W Station de corps 

Bazan – niczym bohater dawnej baśni – poddaje się kilku próbom: próbie ciała, języka i 

obrazu. Wychodzi na scenę w dresie, zagaduje widzów, naciąga jednego z nich na 

tłumaczenie swoich słów na angielski. Śmiejemy się. Kiedy Bazan zrzuca dres, zaczyna się 

próba ciała. Ugięte nogi, poza wschodniego wojownika, antropologicznego aktora-tancerza 

znanego ze słownika  Eugenia Barby. Powolne ruchy w lewo i w prawo, przejścia po płytkiej, 

reliefowej scenie z ekranem w tle. Najpierw nuda i monotonia, potem strużki potu spływające 

po ciele tancerza, który – ach, och – przecież niewiele się rusza. Drżące łydki. Wyczerpanie? 

Akty autoagresji: uderzenia w policzek, potworne uderzenia w mostek, głuchy łoskot ciała, 

mocne zaczerwienienia. Ciało stawia opór i odpowiada bólem. Ciało mówi samą obecnością o 

własnej sile i słabości, o energii i ograniczeniu.  
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Następuje przejście do próby języka. Bazan ledwie łapiąc oddech mówi do mikrofonu 

przypiętego przez koleżankę. Ironicznie komentuje to, co przed chwilą działo się z jego 

ciałem. I już wiemy: język nie jest w stanie oddać tego, co się wydarzyło. Język kłamie i 

umniejsza cielesne doświadczenie. Jest jeszcze erotyczna relacja z dziewczyną (Patrycja 

Płanik). Ciało działa. Ona, piękne ciało zachodnie, ale sflaczałe, jak się okaże później, bez 

wewnętrznej mocy, on prężący się wojownik, smok, który mógłby ją połknąć. Ona uderza się 

w piersi, on odpowiada echem gestu. Głuche dudnienia jako metafora pragnienia, pożądania. 

Sekwencje w parterze, „całowanie się” brodami, które służą tu jako dzioby stukające w kość 

partnera. Ciało tancerza zawisłe nad ciałem kobiety. Grube krople potu kapiące z jego czoła. 

Cielesna wymiana płynów, śliskość i mięsność międzyludzkiej relacji, w której oba ciała 

marzą o niemożliwym zjednoczeniu.          

 Próba obrazu. Sekwencja erotyczna powtórzona w slow motion na ekranie. Wszystko 

przemienia się w sentymentalną opowieść o rodzącym się uczuciu. W nieznośną telenowelę. 

Muzyczka w tle. „Lukrowany fałsz, obrazki”. W finale Bazan wraca do ciała. W duecie z 

Pawłem Korbusem gra sen o nieważkości ciała. Unosi się w powietrzu, frunie, dzięki temu, że 

sceniczny partner niczym stalowy statyw dźwiga jego ciało. Wraca dziewczyna, próbuje w 

duecie z Bazanem wytrzymać jego figury. Bez powodzenia. Ciało zachodnie jest słabe, 

nieużywane. Wojownik Wschodu znów zwycięża. Ale nie jest to zwycięstwo ciała 

motorycznego – sportowca i atlety. Jest to zwycięstwo ciała, które poprzez fizyczną 

medytację w ruchu dociera do duchowej prawdy o ludzkiej egzystencji. Podobnie jak w 

Grotowskiego koncepcji Sztuki jako wehikułu gruba fizyczność ćwiczona latami zostaje 

przekroczona w ekstazie tańca butoh, która prowadzi w rejony metafizyczne. Ciało mówi. 

Body moves, not movie. To nie zabawna gra słów, to rzeczywistość tańca i teatru Tomasza 

Bazana.   

 Dwa dni później wielki artysta słowa, czarodziej, Jacek Zawadzki w monodramie 

Moskwa-Pietuszki wszedł nieświadomie w polemikę z przedstawieniem Bazana. Dał dowód, 

że sztuka słowa nadal ma moc panowania nad wyobraźnią widza. Zagrał wspaniale postać 

Wieniczki, z siebie i kilku rekwizytów wywiódł cały świat przedstawiony – pijaną Rosję, w 

której błądzi aż do bezsensownej śmierci w zaułku wrażliwy człowiek.  Potem było jeszcze 

spotkanie z aktorem. O ile Bazan, performer wycieńczony fizycznie, niechętnie mówiący o 

tym, co robi, podjął walkę z prowadzącą rozmowę, przerywając jej i zadając kontrpytania, o 

tyle Jacek Zawadzki, wygłodzony długą nieobecnością w Polsce aktor, z wdziękiem odebrał 

głos prowadzącemu i poprowadził brawurowo spotkanie z samym sobą. Dla takich artystów i 

dla teatru, który wydarza się także poza sceną, naprawdę warto bywać w Od Nowie.   


