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Ciemność. Teatr na wojnie 

 

 

Teatr alternatywny ma odwagę schodzić w ciemność. Taka myśl przychodzi do głowy 

po dwudziestej trzeciej Klamrze. Zaczęło się od mocnego uderzenia – rozrywkowy ze swej 

natury Teatr Usta Usta Republika sprytnie zrekrutował widzów do batalionu jabłek (czytaj: 

żołnierzy), który broni sadu (ojczyzny) przed inwazją zielonych ludzików (tzn. separatystów). 

Poznański zespół pod wodzą świetnie dysponowanego aktorsko Wojciecha Wińskiego w roli 

Marszałka sprawnie dyryguje publicznością, nadając jej jabłkowe pseudonimy i zadania 

bojowe, nakłania do chóralnie wypowiedzianej przysięgi czy wspólnego śpiewania „hymnu” 

Czerwone jabłuszko. Za sprawą nośnej metafory i brawurowych recytacji poezji Miłosza 

(Który skrzywdziłeś), Broniewskiego (Bagnet na broń) etc. Teatr Usta Usta Republika 

wdziera się w rejony poważnych dyskusji o narodowych obowiązkach i lęku przed wojną. Nie 

boicie się, że „przyjdą podpalić wasz dom Polskę”? Nie boicie się transmisji egzekucji? Nie 

boicie się, że zielony ludzik łamaną polszczyzną powita Was, gdy wyjdziecie na własne 

podwórko? Przy czym Wiński et consortes nie ulegają łatwemu moralizowaniu i hurra-

patriotyzmowi, poprzez śmiech i parodię wnikliwie przyglądają się mechanizmom 

zbiorowego entuzjazmu bojowego, który prowadzi do konsolidacji narodu za pomocą prania 

mózgu i eliminacji „elementów niepewnych”.  

Podobnie uczynił poznański Trzeci Teatr Lecha Raczaka w spektaklu Spisek 

smoleński, zanurzając się w bagnistych ciemnościach teorii spiskowych na temat „ruskich 

zabójców” pasażerów samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Protestowała w prasie 

lokalnej posłanka Sobecka, nie bardzo wiedząc, przeciw czemu protestuje. Raczak w żadnym 

razie bowiem nie drwi z ofiar katastrofy, choć „leci” po nazwiskach. Mróz idzie po kościach, 

kiedy słucha się rzeczowej rozmowy pilotów przed katastrofą albo dzwonków komórek na 

miejscu zagłady – z polonezem Ogińskiego jako motywem głównym. Lech Raczak poza tym, 

że bezlitośnie obnaża naiwność teorii zamachu, zajmuje się duszą polską skażoną 

megalomanią, ksenofobią, bohaterszczyzną (szydercza pieśń o idących na śmierć z okrzykiem 

„kurwa mać” na ustach). Odtwarza cały ten zgiełk, który zapanował nad trumnami. Gorszące 

okrzyki, obelgi z obu stron tam, gdzie powinna panować cisza. Najbardziej dojmującym 

obrazem Spisku smoleńskiego jest poetyckie ujęcie samolotu w momencie startu: trzy krzesła 

jedno za drugim, zajęte przez pasażerów, m.in. przez stewardessę w chustce na szyi, 



narastający huk silników, start i świadomość katastrofy, która wydarzy się za chwilą – 

zaglądamy w ciemność, w otchłań śmierci. Nie mówić już o tym? Dlaczego nie? 

Klamra jak zawsze układa się w kalejdoskop form teatralnych: przemknęły w tym 

roku przez sceny „Od Nowy” lalki w zakrwawionych akwariach (Hamlet Walnego Teatru), 

przekładane klocki w pseudoperformansie Unii Teatr Niemożliwy (Aleatorium), trening sztuk 

walki Grupy Kijo (Do) oraz szkolny teatr polityczny (Wielogłos Teatru Węgajty z malutkimi 

wtrętami teatru antropologicznego w maskach). Bardziej wciągające okazały się Baśnie z 

mchu i liszaja starych wyjadaczy Leszka Bzdyla i Jana Kochanowskiego, cielesno-ruchowa 

baśń na podstawie prozy Italo Calvino ukazująca dwójkę facetów zmagających się z kanapą, 

lodówką i radiem we własnym, dziwacznym świecie. Do historii festiwalu przejdzie kreacja 

nagiego Leszka Bzdyla jako nimfy (tak!) kąpiącej się w wyimaginowanym jeziorze. Na 

drugim biegunie teatru graficznego i refleksyjnego ulokowała się Komuna Warszawa z 

remiksem Paradise Now legendarnego, kontrkulturowego The Living Theatre. Dla mnie 

uderzająco melancholijna opowieść o bezsensie buntu w neoliberalnej Polsce. Jeśli nie 

buntują się już nawet urodzeni kontestatorzy, to kto poniesie pochodnię buntu niezależnego 

teatru? 

Jana Kochanowskiego zobaczyliśmy także w spektaklu macierzystej grupy Cinema. 

Rewia ognia to jak zawsze w zespole Zbigniewa Szumskiego męczący, fizyczny teatr, 

szamotaniny z przedmiotami, krzesłami o ruchomych nogach i własnymi ubraniami. To 

wyczołgiwanie się z dziur w ścianach domu, rywalizacja kobiet-krzeseł o różnych układach 

nóg, zrzucanie przeciwniczki-krzesła z hukiem na ziemię. Obrazy sceniczne multiplikowane 

na ekranach, zapętlone działania bez końca, rewia kości – suche trzaski krzeseł-kukieł, 

krzeseł-obozowych „muzułmanów”, monotonny ryk betoniarki przenikający się z 

przedwojennymi szlagierami muzyki w jidysz. Nie trzeba rozumieć tego spektaklu literalnie, 

wystarczy przyjąć symfonię pokracznych ruchów niezgrabnych figur, zgrzytliwych 

dźwięków, szumów, łomotów jako próbę przedstawienia Niemożliwego – Holokaustu. Lubię 

takie przedstawienia, po których na długo zostają mi w głowie wyraziste obrazy. „Ja 

urodziłem się trzydzieści lat po wojnie, nie zastałem tu pokoju”.  

Siedemdziesiąt lat po Holokauście rana Europy pozostaje niezagojona. O tym właśnie 

był spektakl NeTTheatre The Hideout/ Kryjówka. O polskich Żydach, którzy przeżyli wojnę 

w ukryciu, i nadal w nich tkwią, uwięzieni we własnym losie, który jest naszym polskim 

losem. Passini wprowadza widzów do kryjówki, która daje im namiastkę przeżyć ocalałych – 

zgięci w pół przeciskamy się w kartonowym namiocie z dziurami na czarne niebo teatralnej 

sali, pod nićmi Moniuszkowej prząśniczki lub Mojry. Sam Passini krąży w onirycznym 



świecie, grając na klarnecie piękną klezmerską melodię. Postaci żydowskie z dramatów 

Wyspiańskiego  spotykają się z żydowskimi „mieszkańcami” kryjówek. Podziemna żydowska 

Polska (aż się prosi o Mickiewiczowską frazę „nasz naród jako lawa”) pragnie uwolnienia, 

wyjścia na powietrze. Najpierw trzeba jednak wypowiedzieć to traumatyczne doświadczenie 

zamknięcia, bezruchu, szeptu, lęku i radości z ocalenia, która jednakowoż nigdy nie pozwoliła 

na życie pełną piersią. Z NeTTeatrem zeszliśmy do Tartaru, gdzie cierpi się wieczne męki 

pamięci. Wyjście na powierzchnię przynosi chwilową ulgę. Co najmocniej łączy Polaków i 

Żydów? To, że niosą umarłych w sobie przez całe życie. Z(obo)wiązani. Pod wrażeniem 

uwięzienia w „kryjówce” publiczność Klamry przyznała swoją nagrodę właśnie zespołowi 

Pawła Passiniego. 

 Zostałem w Od Nowie po ostatnim spektaklu tegorocznej Klamry, w nocy. W sali na 

dole kończyło się składanie scenografii do przedstawienia The Hideout/Kryjówka. Paweł 

Passini siedział z żoną spokojnie z boku, przyglądając się pobojowisku demontowanego 

pospiesznie teatru. Na górze, przy barze, zaczęły się tradycyjne tańce na zamknięcie 

festiwalu. Dyskoteka. Świat z ciemności zawsze wychodzi na słońce. Może na szczęście. Przy 

stoliku myślałem o tym, jak bym się zachował, gdyby przyszedł ktoś i zechciał ze mną 

„tańczyć”. To znaczy: bić się. Czy stanąłbym do walki o honor (co to jest honor dzisiaj?), czy 

odszedłbym, ryzykując oskarżenie o tchórzostwo, zdradę. Nie wiem. Ale wiem, że łatwo jest 

wywołać wojnę – o Krym lub Helenę trojańską, trudniej leczyć traumy przez długie lata 

potem. Takie są właśnie nauki Klamry. 
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