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Wstęp

centrum Sztuki tańca w Warszawie po raz drugi zorganizowało uni-
katowe wydarzenie, które poruszyło zarówno praktyków, jak i teore-
tyków, amatorów i zawodowców, pasjonatów teatru tańca i  nowej 
choreografii. Ogólnopolska konferencja Naukowa „taniec w Warsza-
wie. Sztuka tańca i choreografii w XX i XXI wieku” wyróżniała się 
różnorodnością na płaszczyźnie działań teoretycznych, praktycznych 
i artystycznych. Jej głównym atutem była jednak jakość i wartościo-
wy materiał merytoryczny.

W 2019 r. w centrum Sztuki tańca w Warszawie kluczowym 
zagadnieniem, któremu postanowiliśmy się przyjrzeć, była tematyka 
społeczna. Elementy wspólne, tworzące grupy społeczne, pojawiają się 
na wielu poziomach - od miejsca zamieszkania i tworzenia: Warsza-
wa, poprzez wyznawane wartości, wykonywany zawód, sposób poro-
zumiewania się, wreszcie płeć. W ramach wieczornych spektakli sta-
nowiących część artystyczną konferencji „taniec w Warszawie. Sztuka 
tańca i choreografii w XX i XXI wieku” zostały zaproszone warszaw-
skie twórczynie, m.in. Renata Piotrowska-auffret, Magda tuka, anita 
Wach, które poprzez indywidualne wypowiedzi mocno powiązane 
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z pytaniami o drugiego człowieka, zobrazowały w swoich pracach stan 
społeczeństwa w drodze z uwypukleniem sytuacji kobiet w XXI wieku. 
taniec i performans to dziedziny sztuki, które poprzez formę mogą pre-
zentować różne wizje teraźniejszości i przyszłości, poprzez wymianę 
myśli, ale także jako współczesną choreografię w mocnym kontraście 
do przeszłości. Nie bez znaczenia jest tu silna obecność kobiet w war-
szawskim tańcu, co pozostawia ślad na tematyce spektakli, gdzie kon-
tekst płci ma znacznie.

Podczas konferencji zaprezentowały się także inne artyst-
ki: agnieszka Borkowska, aleksandra Bożek-Muszyńska, Izabela 
chlewińska, alicja czyczel, Ewelina Sobieraj. czy „choreografia 
jest kobietą”? to pytanie, być może dla niektórych kontrowersyjne, 
ma na celu wywołać dyskusję na temat kondycji tańca współczesne-
go w Warszawie, który w dużej mierze tworzony i reprezentowany 
jest przez kobiety: choreografki, tancerki i performerki. Ich spekta-
kle, w tym także te zaprezentowane w centrum Sztuki tańca pod-
czas konferencji, zahaczają o etos, jako obowiązujący w danej gru-
pie społecznej zbiór idealnych wzorców kulturowych, które tworzą 
styl życia. Etos ulega jednak transformacjom ze względu na zmia-
ny społeczne. także ze względu na status kobiet, które mają szan-
sę indywidualnego rozwoju. Jaki wpływ ma to na taniec współcze-
sny w stolicy w XXI wieku? konferencja i dopełniające ją spektakle 
miały na celu dialog i dyskusję na temat kondycji społeczeństwa 
w kontekście tańca przy silnej obecności kobiecych wypowiedzi 
artystycznych.

Program części praktycznej podczas konferencji obejmował nato-
miast warsztaty pod hasłem „MĘSkIE tańczENIE”, które były pro-
wadzone przez tancerzy w trzech różnych odsłonach pracy z ciałem. 
Release class zaproponował artur Grabarczyk, metodę, która opiera 
się na silnym przekonaniu, że taniec jest zarówno przyjemny, fizycz-
ny, jak i inteligentny. Nacisk kładzie się na wzorce zmysłowe i dotyko-
we oraz wgląd w indywidualne możliwości i preferencje uczestników. 
autorską metodę clever Method wprowadził Filip Szatarski, którą 
inspirował do działania w oparciu o wyobraźnię i potencjał wewnętrz-
ny. Metoda ta miała zachęcić uczestników do otwierania zamkniętych 



dotąd „zakazanych pokoi”, uwalniać barwy, smaki i dźwięki, o któ-
rych zapomnieliśmy, że w nas istnieją. Dynamic Flow Dance dzielił 
się Michał adam Góral, gdzie bazą był taniec współczesny, a co za tym 
idzie, ważna kondycja fizyczna, eksploracja własnego ciała i dynami-
ka ruchu. Dopełnieniem programu edukacyjnego były warsztaty site-
-specific „Dance while walking/street of presence” anny Piotrowskiej, 
które podkreśliły społeczny charakter roku 2019. 

////

Jeden ze współczesnych filozofów w dobie komunikacji interneto-
wej Jordan B. Peterson widzi potrzebę mówienia młodym pokoleniom, 
aby podążały za tym, co wartościowe, a nie za tym, co wygodne. Jeste-
śmy przekonane, że Ogólnopolska konferencja Naukowa zorganizo-
wana przez centrum Sztuki tańca w Warszawie w 2019 r. jest bardzo 
wartościowym działaniem. W naszym przypadku działaniem w kie-
runku świadomego myślenia o tańcu w kontekście rozwoju osobiste-
go, a tym samym uwrażliwiania społeczeństwa. 

Młode pokolenie jest dzisiaj bombardowane przez wiele jednowy-
miarowych i płytkich informacji pozbawionych szerszego kontekstu 
i wartości, co już skutkuje konformistyczną postawą chociażby w życiu 
publicznym. Dlatego jako animatorzy/ki kultury, kuratorzy/ki, peda-
godzy/żki i artyści/stki mamy obowiązek poprzez naszą pracę uczyć 
abstrakcyjnego myślenia, postawy krytycznej, a także wrażliwości na 
drugiego człowieka. konferencja była małym/dużym krokiem naszej 
pracy w budowaniu dialogu z drugim człowiekiem. cieszymy się nie-
zmiernie, że ten dialog może być kontynuowany poprzez tę publikację, 
dzięki której taniec i jego twórcy oraz twórczynie będą na stałe zazna-
czeni dosłownie i w przenośni na kartach historii sztuki tańca.
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mgr Marta Seredyńska

Taniec w Warszawie. Sztuka tańca 
i choreografii w XX i XXI wieku

trzydniowa ogólnopolska konferencja „taniec w Warszawie. Sztuka 
tańca i choreografii w XX i XXI wieku”, która odbyła się w Mazowiec-
kim Instytucie kultury w dniach 19–21 września 2019 roku, była okazją 
do spotkania się w jednym miejscu badaczy tańca, krytyków, kuratorów, 
a także artystów, którzy wspólnie dokonali podsumowania, dotyczące-
go rozwoju tańca i choreografii w Warszawie od początku XX wieku, 
aż do czasów współczesnych. to właśnie spotkanie i zderzenie róż-
nych punktów widzenia było dla mnie najważniejsze w programowaniu 
poszczególnych bloków konferencyjnych. Moim celem nie było jedy-
nie dokonywanie krytycznych czy naukowych podsumowań tego tak 
obszernego okresu historycznego, ale także zaprezentowanie sylwetek 
propagatorów tańca, kształtujących współczesne środowisko.

konferencja, która miała miejsce w dniach 19–21 września 
2019 roku składała się z trzech części – naukowej, praktycznej i arty-
stycznej. W niniejszej publikacji zamieszczono siedemnaście artyku-
łów, powstałych na podstawie referatów wygłoszonych podczas czę-
ści naukowej, z uwzględnieniem dyskusji, jakie przeprowadzono na 
ich temat. zgodnie z założeniami konferencji poszczególne prezenta-
cje, a co za tym idzie – artykuły zamieszczone w tym tomie, pozwoli-
ły zarówno na przyjrzenie się danym zjawiskom w sposób przekrojo-
wy, jak i na skupienie uwagi na konkretnych postaciach, pojawiających 
się na warszawskich scenach w XX i XXI wieku. Przyglądając się 
poszczególnym blokom można odnieść wrażenie, że nie wyczerpują 
one założonych tematów – są to bowiem jedynie propozycje, prezen-
tujące dane zjawiska, miejsca czy artystów, których w danym okre-
sie było więcej. W jednej publikacji nie sposób jednak zawrzeć ponad 
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stuletniej historii warszawskiego tańca, dlatego też wybrane zostały 
zagadnienia, zarysowujące kontekst poszczególnych dekad.

zgodnie z założeniem programowym, cztery bloki konferencyjne 
pozwoliły na ukazanie sztuki tańca i choreografii z różnych punktów 
widzenia. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich referatów było 
terytorium, na którym odbywały się poszczególne wydarzenia i two-
rzyli konkretni artyści. kontekst lokalny pozwolił na ukazanie Warsza-
wy jako miasta otwartego na inicjatywy taneczne, w którym funkcjo-
nowały i nadal działają poszczególne instytucje, zespoły czy niezależni 
tancerze i choreografowie. W siedemnastu artykułach pokonferencyj-
nych zespolona została wiedza dotycząca różnych nurtów tańca, ze 
wskazaniem konkretnych zjawisk, które według autorów są ważne do 
zaprezentowania. Jednocześnie ukazane zostały różne perspektywy 
badawcze, a każdy z prelegentów w autorski sposób zaprezentował 
wybrane zagadnienia. Wspomnieć należy, że część z referujących osób 
to doświadczeni badacze tańca, podejmujący się w niniejszej publi-
kacji zmierzenia z nowymi tematami (dla niektórych będzie to jedy-
nie jeden z etapów pracy nad wybraną problematyką), dla innych była 
to pierwsza tego typu prezentacja, a co za tym idzie – także pierw-
sza próba opisu zjawisk z zakresu tańca w formie, jaką jest artykuł 
pokonferencyjny.

Siedemnaście prezentacji podzielonych zostało na cztery bloki 
tematyczne, które zaprogramowane zostały z uwzględnieniem kontek-
stu historycznego. W niniejszej publikacji są one umiejscowione chro-
nologicznie, by czytelnik mógł płynnie przejść przez różne obszary, ale 
i miał świadomość zmiany dekad, których dotyczą poszczególne arty-
kuły. W pierwszym bloku zgromadzone zostały teksty dotyczące życia 
tanecznego przed II wojną światową. Mgr Hanna Raszewska-kursa 
skupiła się na ukazaniu sylwetki Stefanii Dąbrowskiej oraz zastanowie-
niu się, dlaczego obecność tańca współczesnego w Warszawie należy 
liczyć od 1909 roku. autorka podjęła się pracy badawczej nad biogra-
fią jednej z pierwszych tancerek-choreografek na polskiej scenie poza-
baletowej, pracując z materiałem źródłowym, wskazując także na luki 
w jego dostępności. z kolei dr aleksandra kleinrok zastanowiła się 
nad społeczno-kulturowymi przemianami życia tanecznego Warszawy 
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przed II wojną światową, wskazując na silny kontekst historyczny, 
społeczny i kulturowy w funkcjonowaniu tańca w przestrzeni miasta, 
a także zmiany, jakie zaszły w odniesieniu do tańca użytkowego w XIX 
i XX wieku. O tańcu i akrobatyce cyrkowej w przedwojennej Warsza-
wie opowiedział natomiast dr Grzegorz kondrasiuk, wskazując, że na 
przełomie XIX i XX wieku powstaje nie tylko taniec współczesny, ale 
i nowoczesna kultura fizyczna, kult nowoczesnego sportowego ciała, 
zyskują popularność gimnastyka i akrobatyka. Międzywojenna akro-
batyka sportowa została zapomniana przez współczesnych, nie znaj-
dzie się jej w opracowaniach historycznych, dlatego też odwołanie się 
do twórczości poszczególnych artystów w tym kontekście wydaje się 
niezwykle cenne. W końcu – ostatnia z autorek tekstu, znajdującego się 
w bloku Życie taneczne w pierwszej połowie XX wieku, mgr zofia załę-
ska zajęła się swingiem i jego przedwojennymi inspiracjami, a także 
współczesnym rozwojem i obecnością na mapie Warszawy. autorka 
nie tylko ukazała źródła tańców swingowych, lecz także – co będzie 
istotne dla współczesnych odbiorców i pasjonatów tańca – zaprezen-
towała poszczególne inicjatywy, mające miejsce dziś. Dodatkowym 
walorem artykułu jest streszczenie wyników przeprowadzonego son-
dażu o charakterze jakościowym – rozmowy z przedstawicielami śro-
dowiska swingowego, działającego aktywnie w Warszawie wskazu-
ją na jego rozwój oraz uzasadniają ich motywację do podejmowanych 
działań w tym obszarze.

Drugi z zaprezentowanych w niniejszej publikacji bloków doty-
czy Osobowości drugiej połowy XX wieku. zaznaczyć należy, że nie 
jest to zbiór historii wielu bohaterów tanecznej sceny stolicy, a jedynie 
ukazanie wybranych sylwetek osób, których działalność miała miej-
sce we wskazanym powyżej czasie. cztery postaci wybrane zostały 
ze względu na kontekst historyczny, ale i możliwość ukazania dzięki 
ich biografiom także szerszego obrazu środowiska tańca drugiej poło-
wie XX wieku. Warto pamiętać, że w historii powojennego rozwoju 
tańca w Warszawie istotną rolę odgrywa teatr Wielki–Opera Narodo-
wa, który swoją działalność w odbudowanym budynku zaczął pro-
wadzić w 1965 roku. to właśnie z tym miejscem związane były trzy 
z zaprezentowanych osobowości: Maria krzyszkowska, Witold Gruca 
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i Gerard Wilk – nazwiska do dziś kojarzone z warszawską sceną bale-
tową, wywołujące różnego rodzaju emocje. zupełnie inne – ale jakże 
istotne – podejście do pracy z ciałem ukazuje biografia Stefana Nie-
działkowskiego, którego praca zawodowa związana jest z Mazo-
wieckim Instytutem kultury – miejscem odbywania się tegorocznej 
konferencji. Na prezentacji jego założeń oraz języka pantomimy, któ-
rym operuje skupiła się aleksandra konarska. z kolei do twórczo-
ści Witolda Grucy, z zaznaczeniem jego filmowej pracy, odwołała się 
mgr Iwona Wojnicka. Nie tylko do kariery scenicznej prezentowanej 
postaci nawiązał także Mikołaj Mikołajczyk, ukazując sylwetkę Gerar-
da Wilka – kojarzonego przez publiczność nie tylko z ról w teatrze 
Wielkim, ale przede wszystkim z telewizyjnych filmów baletowych. 
karierze scenicznej Marii krzyszkowskiej poświęciła uwagę nato-
miast mgr Ewa kretkowska, ukazując rys biograficzny tancerki war-
szawskiej sceny baletowej. W swoich artykułach poszczególni autorzy 
starali się wskazać na przebieg pracy artystycznej artystów, z zazna-
czeniem jedynie warszawskiego etapu ich zawodowej drogi, zgodnie 
z założeniem programowym konferencji.

zupełnie inna formuła prezentacji została zastosowana w przypadku 
bloku Osobowości przełomu wieków. Silny początek inicjatyw związa-
nych z tańcem współczesnym przypada na lata 90. XX wieku, co nale-
żało zaznaczyć, prezentując sylwetki poszczególnych tancerzy, cho-
reografów czy kuratorów. Bardzo istotne stało się przywołanie przez 
mgr Sonię Nieśpiałowską-Owczarek postaci Pawła konica oraz two-
rzonego przez niego programu impresaryjnego na scenie teatru Małe-
go. to także punkt wyjścia do skupienia się na twórczości poszczegól-
nych artystów, istotnych dla rozwoju sztuki tańca w ostatniej dekadzie 
XX wieku oraz w XXI wieku. By zaprezentować twórców i inicjatywy, 
których się podejmowali, a także ich współczesną działalność, zasto-
sowana została koncepcja autoreferatów. W ten sposób podczas konfe-
rencji wystąpili: dr anna Piotrowska, mgr anna Godowska i mgr Sła-
wek krawczyński, mgr Elwira Piorun i mgr Ilona trybuła. Ich teksty, 
zgromadzone w niniejszej publikacji nie są naukową refleksją na temat 
sztuki tańca, a prezentacją własnej pracy twórczej. Nie miały więc one 
na celu krytycznej analizy czy naukowej dedukcji, a opisanie własnej 
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działalności twórczej, skupienie się na przedstawieniu osobistej drogi, 
a w niektórych przypadkach – także metod pracy. Do wspomnianego 
zestawu tancerzy i choreografów dołączyć należy także Edytę kozak, 
której biografia została ukazana przez mgr aleksandrę Pacak-Dragań-
ską. takie założenie co do kształtu niniejszego bloku, pozwoliło na 
silne zarysowanie obrazu warszawskiego środowiska tańca – jednocze-
śnie przy omawianiu poszczególnych ścieżek pracy twórczej przywo-
łane zostały funkcjonujące niegdyś sceny, a także inni artyści, współ-
pracujący z bohaterami naszej publikacji na gruncie warszawskim 
i ogólnopolskim.

W ostatnim bloku zgromadzone zaś zostały trzy artykuły, dotyczące 
różnorodnych zjawisk, mających miejsce dziś w Warszawie. Mgr Julia 
Hoczyk skupiła się na prezentacji warszawskiego środowiska butō, 
wskazując jednocześnie, że jest to jeden z nurtów, interesujących sto-
łecznych artystów, podejmujących także współprace międzynarodo-
we w tym obszarze. z kolei mgr anna królica powróciła do bohate-
rów książki Pokolenie Solo, napisanej kilka lat temu i dokonała rewizji 
ich działalności. z analizy, poczynionej przez autorkę wynika, że część 
tancerzy i choreografów, których przypisała ona do niniejszego poko-
lenia, nadal pracuje aktywnie w Warszawie (choć czasami jest to jedno 
z kilku miejsc ich pracy – co tylko potwierdza fakt braku miejsc w Pol-
sce, w których na stałe mogliby działać artyści tańca), choć część inte-
resuje już inny sposób pracy lub tematyka. Ostatnim zaprezentowanym 
w publikacji artykułem jest analiza choreografii codzienności, które 
w tkance miasta dostrzega mgr Magdalena Przbysz. Opisane przez nią 
zjawiska odnoszą się do inicjatyw społecznych oraz o charakterze site-
-specific i są podejmowane zarówno przez twórców, jak i przez osoby 
nie związane zawodowo ze sztuką.

Należy zaznaczyć, że po każdym z bloków podczas konferencji 
odbyły się dyskusje, do prowadzenia których zaproszeni zostali zarów-
no badacze i krytycy, jak i artyści (byli to: mgr Hanna Raszewska-kur-
sa, Małgorzata Matuszewska, Mikołaj Mikołajczyk, a jeden z paneli 
poprowadziła także kuratorka konferencji w mojej osobie) – dzię-
ki czemu możliwa była integracja warszawskiego środowiska tańca. 
Wszyscy prelegenci odznaczają się merytorycznym przygotowaniem 
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do prowadzenia tego typu rozmów, a ich doświadczenia zawodowe 
pomogły w sprawnej i treściwej moderacji. Poszczególne wystąpie-
nia generowały pytania i komentarze, co w niniejszej publikacji zosta-
ło zaznaczone w podsumowaniach, znajdujących się po każdym bloku.

Warto zaznaczyć także, że spośród siedemnastu panelistów, czter-
naście osób reprezentowało Warszawę, a pozostali ośrodki takie jak 
Łódź, Lublin oraz Wrocław. tym bardziej cieszy lokalny kontekst 
i perspektywa spotkania się w jednym miejscu osób związanych ze 
sztuką tańca i choreografii na różne sposoby. Mam nadzieję, że tego-
roczna konferencja „taniec w Warszawie. Sztuka tańca i choreografii 
w XX i XXI wieku” stała się zarówno dla występujących, jak i publicz-
ności podsumowaniem pewnego okresu istnienia warszawskiej sceny 
tańca, a także wygenerowała pytania i komentarze na temat jej dal-
szego funkcjonowania i obecności na niej poszczególnych artystów. 
Moim celem było nie tylko naukowe przedstawienie konkretnych zja-
wisk, ale też – a nawet przede wszystkim – zwrócenie uwagi na roz-
wój tańca i choreografii w Warszawie poprzez ukazanie praktycznych 
działań, dlatego też w programie znalazły się autoreferaty poszcze-
gólnych twórców. Wierzę, że to spotkanie, które odbyliśmy we wrze-
śniu w Mazowieckim Instytucie kultury, sprowokowało odbiorców do 
refleksji na temat kształtowania się i rozwoju środowiska tańca w War-
szawie, a niniejsza publikacja przyczyni się do zaznajomienia z danymi 
postaciami, działaniami, miejscami zarówno przez publiczność bran-
żową, jak i pasjonatów tańca oraz osoby, które wcześniej nie były nim 
zainteresowane. Jednocześnie dziękuję wszystkim autorom artykułów, 
które znalazły się z niniejszym tomie za zaangażowanie i pracę nad 
poszczególnymi opracowaniami, a także za wkład w budowanie dia-
logu na temat tańca w Warszawie.



mgr Marta Seredyńska
ukończyła wiedzę o teatrze oraz media interaktywne i widowiska na 
uniwersytecie im. adama Mickiewicza w Poznaniu, a także politykę 
społeczną na uniwersytecie Warszawskim. aktualnie jest doktorantką 
na wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych uniwer-
sytetu Warszawskiego. Jako koordynator i organizator współpracowała 
m.in. z Malta Festival Poznań, teatrem Polskim w Poznaniu, Fundacją 
Scena Współczesna w Warszawie, festiwalem Nowa Siła kuratorska 
w Poznaniu, fundacją Warsaw Bauhaus. Od 2012 roku pisze i publikuje 
teksty o tańcu i teatrze. Współpracowała m.in. z „Didaskaliami”, por-
talem taniecPOLSka.pl, Internetowym Magazynem „teatralia”, aktu-
alnie współpracuje z kwartalnikiem „taniec” oraz publikuje teksty na 
swoim blogu. założyciel i prezes Fundacji Rezonanse kultury.



BLOK I: ŻyCIE TANECzNE W PIERWSzEj 
POłOWIE XX WIEKu
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mgr Hanna Raszewska-Kursa
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Stefania Dąbrowska – od niej wszystko 
się zaczęło. Dlaczego obecność tańca 

współczesnego w Warszawie należy liczyć 
od 1909 r.

Streszczenie:
Mianem tańca współczesnego określane bywają różne zjawiska. autorka arty-
kułu traktuje refleksję teoretyczną nad tym zagadnieniem jako punkt wyjścia 
do próby przedstawienia sylwetki Stefanii Dąbrowskiej – pierwszej polskiej 
duncanistki, najprawdopodobniej jednej z pierwszych tancerek-choreogra-
fek na polskiej scenie pozabaletowej, tym samym jednej z polskich pionierek 
tańca współczesnego. artykuł omawia życie Dąbrowskiej w trzech aspektach: 
ukazuje luki wiedzy o jej genealogii i losach prywatnych, rekonstruuje drogę 
edukacyjną (uwzględniając sprzeczne informacje na jej temat) oraz analizu-
je działalność artystyczną, skupiając się na recepcji twórczości i tworzywie 
ruchowym. autorka opiera się głównie na prasie epoki oraz nielicznych opra-
cowaniach. ze świadomością, że uzyskany obraz jest niepełny, postuluje uzna-
nie Dąbrowskiej za symbol nowej ery w sztuce tańca i choreografii i odpowied-
nie upamiętnienie artystki. autorka planuje kontynuować badanie i stopniowo 
uzupełniać jego obecne rezultaty.
Słowa kluczowe: taniec, Stefania Dąbrowska, Isadora Duncan, taniec wyzwo-
lony, taniec współczesny

„Taniec współczesny”
Określenie „taniec współczesny” jest problematyczne. Było używa-
ne w różnych momentach historycznych przez różne grupy zawodo-
we i prywatne. Wykształciło się aż pięć jego znaczeń, co prowadzi do 
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licznych nieporozumień. Rozumie się pod nim różne zjawiska, do któ-
rych należą:
1)  grupa tanecznych technik, stylów i metod opracowanych w Euro-

pie i uSa w XX w., ze szczególnym naciskiem na pierwszą poło-
wę XX w.,

2)  specyficzny język ruchowy, będący wynikiem różnych kombinacji 
powyższych,

3)  jedna z estetyk spektaklowych popularnych w Polsce, zwłaszcza 
w ostatnich trzech dekadach XX w. i pierwszej XXI w.,

4)  jedna z XXI-wiecznych form sztuki tańca i choreografii,
5)  wszystko to, co tańczy się współcześnie, tak scenicznie, jak spo-

łecznie.

używając w niniejszym artykule określenia „taniec współczesny” 
rozumiem je jeszcze inaczej, skupiam się bowiem nie na historycz-
nej proweniencji, a na cechach estetyczno-wyrazowych. Przez taniec 
współczesny będę rozumieć taniec sceniczny:
• niebaletowy,
• w którym jakości ruchowe są istotną składową,
• którego warstwa ruchowa oprócz waloru technicznego ma swoją 

filozofię, niekiedy etykę,
• taniec niekreujący dosłownej sytuacji fabularnej, impresyjny, abs-

trakcyjny,
• którego dramaturgia rozwija się na zasadzie poetyckiej wrażenio-

wości lub kolażu,
• wyrażający stany emocjonalne lub treści strukturalne (zwykle rela-

cja z muzyką), lub metatematyczny, lub kreujący konkretne obra-
zy sceniczne,

• wyrażający treści swojej epoki, zanurzony w swojej współczesno-
ści, tak na poziomie ruchowym, jak rezultatu artystycznego,

• w którym wykonawczyni, tancerka, raczej nie wciela się w rolę fik-
cyjnej postaci, a pozostaje sobą,

• którego wykonawczyni, tancerka zwykle jest zarazem twórczynią, 
choreografką.
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Stefania Dąbrowska jako polska pionierka
chwila refleksji teoretycznej to tylko punkt wyjścia do próby przedsta-
wienia sylwetki Stefanii Dąbrowskiej – najprawdopodobniej pierwszej 
polskiej uczennicy Isadory Duncan, artystki tańca wyzwolonego1, jed-
nej z pierwszych polskich tancerek-choreografek niebaletowych – o ile 
nie pierwszej2. O jej karierze, trwającej ok. 14 lat, wiadomo niewie-
le, niemniej można wykazać, że artystka ta, debiutująca w Warszawie 
w 1909 r., zapoczątkowała w Polsce taniec współczesny – taniec, który 
wyraża i dyskutuje swoją współczesność, jest swego rodzaju lustrem 
dla świata i postulatem wobec niego, pełni nie tylko funkcję rekreacyj-
ną, lecz także komentuje rzeczywistość. tak naprawdę nie ma wiel-
kiego znaczenia, że Dąbrowska3 była akurat duncanistką4. Ważniejsze 
jest, że to, co prezentowała na polskich5 scenach, nosiło cechy tańca 
współczesnego – choć oczywiście tego pojęcia wówczas nie używano.

1 Nazywanego też free dance, tańcem wolnym i plastycznym (ostatnie określenie 
oznaczało również adaptację do tańca metody Jaques-Dalcroze’a).

2 z późniejszych duncanistek do najbardziej znanych należały: Halina Hulanicka 
(uczennica szkoły w Paryżu, 1921 r.), Janina Strzembosz (kształcąca się w: Mona-
chium, zurychu, Berlinie, Florencji, Paryżu, Monte carlo w systemie dojazdowym; 
w 1922 r. członkini Isadora Duncan Dancers; dyplomowana w 1925 r.). Ponadto 
Janina Mieczyńska i tacjanna Wysocka, choć nie tworzyły ściśle w nurcie Dun-
canowskim, wysoko ceniły metodę, której uczyły się w moskiewskiej filii szkoły 
Isadory Duncan. za poprzedniczkę Dąbrowskiej na polskich scenach można uznać 
Francescę Beatę, uczennicę szkoły berlińskiej, która to artystka na krótko pojawi-
ła się na scenie Nowości w 1908 lub 1909 r.; jej występy były traktowane jednak 
jako gościnne prezentacje z zagranicy.

3 Wszędzie, gdzie w artykule użyte jest nazwisko Dąbrowska bez imienia, oznacza 
Stefanię Dąbrowską.

4 Jeśli Dąbrowska chciała poszukiwać w obszarze niebaletowym, mogła wybrać 
właściwie tylko taniec wyzwolony (może oprócz metody Loïe Fuller, znacznie 
mniej popularnej w Polsce). Niewykluczone, że gdyby zaczynała później, jej uwagę 
zwróciłby taniec wyrazisty/ekspresjonistyczny/ausdrucktanz lub metoda Émile’a 
Jaques-Dalcroze’a.

5 zdaję sobie sprawę, że mówię o polskich scenach w czasie, gdy Polska nie istniała. 
z punktu widzenia bohaterki artykułu mam na myśli konstrukt zbiorowej wyobraź-
ni o przedrozbiorowych granicach geograficznych. z punktu widzenia badaczki, 
śledzącej wpływy zagraniczne na scenę obecnie rozumianą jako polską, mam na 
myśli konstrukt o granicach pokrywających się z obecnymi.
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Genealogia
Niejasności zaczynają się od samego początku. Słownik biogra-
ficzny teatru polskiego 1900–1980 podaje datę urodzenia: „około 
1894 roku”6. Miejsce urodzenia – Lwów. „córka rzeźbiarki”7 – brak 
imienia i nazwiska matki. Brak informacji o ojcu. Brak daty śmier-
ci. Podano jedynie rok zakończenia kariery – 1923 – łącząc zejście ze 
sceny z zamążpójściem. Mąż miał na nazwisko Srebrny8.

Dostępna jest informacja9, że w 1904 r. Dąbrowska wygrała kon-
kurs piękności dziecięcej „kurjera Świątecznego”, mając 9 lat. Wska-
zywałoby to na urodzenie w 1894 lub 1895 r. z kolei wspomnienia 
Maxa Merza10, kierownika muzycznego szkoły, do której uczęsz-
czała Dąbrowska, opatrzono przypisem podającym jako datę uro-
dzenia 1892 r., a jako miejsce – nie Lwów, a Warszawę11. czy to 
problemy z pamięcią, czy przekłamania prasowe, czy celowe zafał-
szowanie wieku Dąbrowskiej przez nią samą lub jej rodzinę12 – stwier-
dzić nie sposób. Sprawę rozstrzygnęłaby zapewne tylko metryka uro-
dzenia, której jednak jak dotąd, o ile wiem, nikt nie znalazł, podobnie 
jak aktu zgonu13.

6 [Stefania Dąbrowska], [w:] Słownik biograficzny teatru polskiego 1900–1980, red. 
z. Wilski i in., opr. B. Berger i in., t. II, Warszawa 1994, s. 155.

7 ibidem.
8 Był to „nieźle usytuowany młodzieniec, należący do najwierniejszej publiczności 

stańczykowej” – zob. W. Jastrzębiec-Rudnicki, „Stańczyk” – kabaret polityczny, 
[w:] Dymek z papierosa, czyli wspomnienia o scenach, scenkach i nadscenkach, 
red. k. Rudzki, Warszawa 1959, s. 371.

9 zob. b.a., Polska uczennica Izadory Duncan, „Świat”, 1909, nr 31, s. 20.
10 zob. M. Merz, Don’t Look Back – Look Forward. Memories of “Dance Convent” 

ant its Inhabitants, [w:] Isadora & Elizabeth Duncan in Germany, red. P. frank-
-Manuel, köln 2000, s. 153–173.

11 zgodnie z informacją, jaką otrzymałam od redaktora Isadora & Elizabeth… tuż 
przed złożeniem tekstu do druku, przypis sporządzono na podstawie: k. Bardsley, 
Isadora Duncan’s First School. The first generation founders of the tradition, [w:] 
Dance Research Collage. A Variety of subjects embracing the abstract and the prac-
tical, red. P.a. Rowe, E. Stodelle, New York 1979, s. 227. 

12 zafałszowanie mogło mieć na celu np. obejście szkolnego limitu wieku.
13 W zaSP-ie, Instytucie Muzyki i tańca, Instytucie teatralnym, Narodowym archi-

wum cyfrowym, pomocach archiwalnych i publikacjach na temat zasobu archi-
wum Głównego akt Dawnych – nigdzie nie ma dokumentów, zdjęć ani wycinków 
na temat Dąbrowskiej. Do kolejnych kroków, planowanych w dalszej przyszłości, 
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Słownik biograficzny teatru polskiego podaje, że Dąbrowska była 
córką rzeźbiarki. czy może chodzić o uwzględnioną w Polskim słowni-
ku biograficznym Walerię z domu kieszkowską (córkę Domiceli Olim-
pii Maszowskiej i Waleriana kieszkowskiego), która wyszła za Leona 
Włodzimierza Dąbrowskiego w 1880 r.? Gdy w „kurjerze Świątecz-
nym” ogłoszono wyniki wspomnianego wyżej konkursu, fotografię 
podpisano „Stefanja Dąbrowska, córeczka p. Walerii z kieszkowskich 
Dąbrowskiej”14. Macierzyństwo Walerii z kieszkowskich Dąbrowskiej 
jest zatem poświadczone prasowo. Rzeźbiarka żyła w latach 1859–
1911, urodziła się w tarnawie Niżnej, studiowała we Lwowie, Wiedniu 
i Paryżu. Po studiach wróciła do Lwowa, gdzie osiadła na dłużej (choć 
1899 r. spędziła w Peszcie, a lata 1905–1910 w Berlinie), by wresz-
cie przenieść się do Warszawy, gdzie zakończyła „bujne swe życie”15. 
tak dynamiczna biografia oraz pobyty w poszczególnych miastach, 
w określonych latach zwiększają prawdopodobieństwo przypuszcze-
nia, że w istocie ta właśnie Waleria Dąbrowska była matką Stefanii, 
mimo że Polski słownik biograficzny nie wspomina o dziecku czy 
dzieciach16.

należy przeszukanie zasobów m.in.: Muzeum teatralnego, Instytutu Sztuki PaN, 
archiwum Państwowego i ksiąg metrykalnych przedwojennych lwowskich para-
fii (aGaD) w Warszawie, archiwum Elizabeth Duncan-Gesellschaft i Elizabeth 
Duncan Schule (Monachium), Deutchez tanzarchiv (w tym dokumenty Elizabeth 
Duncan, Lisy Duncan, Maxa Merza, anity zahn, Gertrud Drück; kolonia), Dance 
collection (w tym Irma Duncan collection i craig-Duncan collection) of the New 
York Public Library, Dance collection Library for the Performing arts of Lincoln 
center NY. Należy pamiętać, że archiwum Elizabeth Duncan przepadło w wyni-
ku wojennej grabieży, a wielkie archiwum Duncan, przechowywane w mieszkaniu 
jednej z potomkiń w Nowym Jorku, spłonęło w 1999 r.

14 B.a, „kurjer Świąteczny”, 1904, nr 23, s. 11.
15 [Waleria Dąbrowska], [w:] Polski słownik biograficzny, red. W. konopczyński, 

t. IV, kraków 1938, s. 469–470.
16 Należy zaznaczyć, że ustaleniom tym przeczy Genealogia potomków Sejmu 

Wielkiego (zob. b.a., Waleria Kieszkowska, [w:] M.J. Minakowski, Genealo-
gia potomków Sejmu Wielkiego, http://www.sejm-wielki.pl/b/10.93.106 [dostęp 
10.08.2019]), która podaje, że Waleria z kieszkowskich Dąbrowska miała dwie 
córki, w tym jedną Stefanię – lecz ta Stefania urodziła się w 1880 r., a w 1912 r. 
wyszła za tadeusza Pawła Narbutta (zob. b.a., Stefania Waleria Dąbrowska, [w:] 
M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego, http://www.sejm-wiel-
ki.pl/b/sw.571878 [dostęp 10.08.2019]). Data urodzenia się nie zgadza; o takim 
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z czterech znalezionych nekrologów17, dotyczących Stefanii Srebr-
nej z domu Dąbrowskiej, można wywnioskować, co następuje: zmarła 
22.01.1929 w Bejrucie18, tam została pochowana z założenia tymcza-
sowo (choć brak informacji o przeniesieniu zwłok). Mąż miał na imię 
kazimierz. Mieli syna, z którym wdowiec prawdopodobnie mieszkał 
w Warszawie, jako że to tam w 1934 r. zamówił mszę w piątą roczni-
cę śmieci zmarłej19, w 1935 – w szóstą20.

Nekrologi w roku śmierci zamówili: jeden siostra21, drugi mąż, syn, 
teść, szwagrowie22 i bliżej nieokreślona rodzina23. Dąbrowska-Srebr-
na zmarła stosunkowo młodo, w wieku ok. 35 lat, brak jednak infor-
macji o pogrążonych w żałobie rodzicach – czyżby nie żyli już? czy 
nie utrzymywali z córką kontaktu? Nie wiadomo. Nie wiadomo też, 
w jakich okolicznościach zmarła24. co więcej, jako że w nekrologach 
brak informacji o dacie urodzin czy zawodzie zmarłej, właściwie nie 
wiadomo, czy na pewno mowa o poszukiwanej Dąbrowskiej…

W zbliżonym okresie w Warszawie tańczyły trzy Dąbrowskie: Lena 
(członkini zespołu Wery Petrakiewicz), Leokadia (artystka baletu war-
szawskiego, angażująca się też w operetce i rewii) i Maria (występują-
ca np. we wstawkach baletowych do operetek)25. to nie ułatwia poszu-
kiwań, jako że sprzyja pomyleniu artystek. Najprawdopodobniej do 

ślubie tańczącej Dąbrowskiej prasa nie donosiła – więc nie byłyby to poszuki-
wane Stefania i Waleria. czy można powiedzieć z przekonaniem, że w Gene-
alogii potomków… doszło do omyłki, a rzeźbiarka kieszkowska-Dąbrowska jest 
matką tańczącej Dąbrowskiej (później Dąbrowskiej-Srebrnej)? W trakcie składa-
nia artykułu do druku zaczęłam prowadzić w tej sprawie korespondencję z autorem  
opracowania.

17 W tym trzech poprzez portal nekrologi-baza.pl.
18 Nazwa miasta raz podana jest w pisowni: Beyrut, raz: Beyrouth.
19 zob. mąż i syn, W poniedziałek…, „kurier Warszawski”, 1934, nr 20.
20 zob. mąż i syn, W poniedziałek…, „kurier Warszawski”, 1935, nr 20.
21 zob. siostra, Śp. Stefanja Dąbrowska-Srebrna, „kurier Warszawski”, 1929, nr 27.
22 Nie wiadomo, czy szwagrowie byli mężami sióstr czy braćmi męża.
23 Mąż, syn, teść, szwagrowie i rodzina, W dniu 22 stycznia…, b.d.
24 I co właściwie robiła w Bejrucie? I czy na pewno chodzi o Bejrut w Libanie, a nie 

o Bayreuth w Niemczech? 
25 Wcześniej, w XIX w., w balecie warszawskim zatrudnione były co najmniej dwie 

Dąbrowskie: Felicja i Leontyna. Później, w latach 20. XX w., w zespole Wysockiej 
tańczyła Halina Dąbrowska. 
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takiej omyłki doszło we wspomnieniach Feliksa Parnella, który pisząc 
o Leokadii Dąbrowskiej, chyba ma na myśli właśnie Stefanię lub też 
łączy dwie osoby w jedną26.

Grzęznąc w mgle pozacieranych śladów historii, co jakiś czas 
można jednak znaleźć pewne drogowskazy.

Edukacja
Jedno jest pewne: Dąbrowska uczyła się w placówce założonej przez 
siostry Isadorę i Elizabeth Duncan w Berlinie-Grunewaldzie27. Była 
to międzynarodowa szkoła28 w zasadzie tańca, ale w intencji założy-
cielek oznaczało to zarazem szkołę życia, kształtującą ciało i umysł29. 
kiedy Dąbrowska się tam uczyła? Jak długo? Nie znam dokumen-
tu, który stwierdzałby to jednoznacznie, ale z fragmentów informacji 
pojawiających się w różnych miejscach, można ułożyć przypuszczal-
ną odpowiedź30.

26 F. Parnell, Moje życie w sztuce tańca. Pamiętniki 1898–1947, Łódź 2003, s. 30.
27 Warto zaznaczyć, że wbrew pozornej mnogości szkół Duncan, tak naprawdę zało-

żyła ona tylko trzy placówki. Migrowały one po różnych krajach, skąd może 
powstawać wrażenie, że było ich więcej. Ponadto: od pewnego momentu własną 
działalność edukacyjną prowadziła Elizabeth Duncan, niektóre szkoły miały swoje 
filie w innych krajach, powstawały nieautoryzowane placówki naśladowczyń inspi-
rującej artystki. Dodatkowo grupa Isadorables/Isadora Duncan Dancers od pewne-
go momentu funkcjonowała oddzielnie od struktur szkolnych, co pogłębia wraże-
nie mnogości podmiotów.

28 Nauka była bezpłatna, a szkoła zapewniała odzież, wyżywienie i zaspokojenie 
wszelkich potrzeb bytowych związanych z nauką i sztuką (kostiumy, rekwizyty, 
instrumenty i in.). Wiele uczennic było córkami samodzielnych matek, czyli grupy 
społecznej zwykle nie najlepiej sytuowanej. Środki na utrzymanie początkowo 
pochodziły z zarobków Duncan, które później uzupełniały dotacje prywatne wpła-
cane za zachętą jej, Elizabeth i życzliwych szkole sławnych osobistości; od pew-
nego momentu dzieci zarabiały częściowo na siebie przez biletowane występy (za 
które nie dostawały wynagrodzenia). System po kilku latach przestał wystarczać 
i warunki życia szkolnego stały się znacznie skromniejsze, a sytuacja dużo mniej 
stabilna.

29 Oprócz takich zajęć jak taniec, śpiew, improwizacja, uczennice miały codzienne 
lekcje m.in. arytmetyki, geografii czy poezji, prowadzone przez nauczycielkę ze 
szkoły publicznej. zob. m.in. I. Duncan, Duncan Dancer. An Autobiography, Mid-
dletown, connecticut 1966, s. 6, s. 28.

30 Lub jej dwa warianty.
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Parnell – którego wspomnienia można brać pod uwagę tylko, 
jeśli pisze faktycznie, jak sądzę, o Stefanii, omyłkowo nazywając ją 
Leokadią – podaje: „Rok studiowała […] i kiedy powróciła, dyrek-
tor i reżyser w jednej osobie […] zaangażował Dąbrowską na wystę-
py do Operetki”31. Jeśli sformułowanie „kiedy wróciła” rozumieć: 
„od razu po tym, kiedy wróciła”, to po uwzględnieniu informacji, 
że w teatrze Nowości debiutowała w 1909 r., można wywniosko-
wać, że u Duncan32 uczyła się niedługo przedtem – w roku szkol-
nym 1908/1909.

Dąbrowska przybyła jednak do Grunewaldu wcześniej i była tam 
dłużej niż rok. Wspomniany już Max Merz, zatrudniony w szko-
le od końca 1906 r., wylicza uczennice z tamtego okresu, pisząc: 
„Stefanie, the Polish girl”33, a przypis podaje, że mowa o Stefanie 
Dumbrovskiej z Warszawy. Musiała więc zostać przyjęta najpóźniej 
w 1906 r. Jak z kolei pisze Peter kurth, biograf Duncan, „do końca 
kwietnia 1905 Isadora zebrała osiemnaście uczennic […]. Były to 
w większości dziewczęta niemieckie, ale dwie pochodziły z Bruk-
seli, jedna z Warszawy, a czwarta […] urodziła się w zurychu”34. 
czy dziewczynką z Warszawy mogła być Dąbrowska? Niewyklu-
czone, tym bardziej, że to tam później rozpoczęła karierę sceniczną 
– logicznym krokiem byłby powrót do znanego sobie miasta35. ale 
cofnijmy się jeszcze trochę: Irma Erich-Grimme (później znana jako 
Irma Duncan) tuż po przybyciu do szkoły w Grunewaldzie pośród 
innych dziewczynek poznała Stephanie36. Erich-Grimme dostała się 
do szkoły w styczniu 1905 r. Skoro Stephanie była już na miej-
scu, musiała znaleźć się tam wcześniej. a zatem Dąbrowska prze-
bywała w Grunewaldzie od samego początku, od roku szkolnego 

31 F. Parnell, op. cit., s. 30.
32 Wszędzie, gdzie w artykule użyte jest nazwisko Duncan bez imienia, oznacza Isa-

dorę Duncan.
33 M. Merz, op. cit., s. 154.
34 P. kurth, Isadora Duncan, przeł. J. kabat, Warszawa 2003, s. 161.
35 co rodzi nowe pytania: czy trafiła do Warszawy prosto ze Lwowa, gdzie się uro-

dziła i być może mieszkała? czy między narodzinami we Lwowie, a przypuszczal-
nym pobytem w Warszawie zamieszkiwała inne miejsca?

36 I. Duncan, op. cit., s. 17.
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1904/190537. Wcześniej raczej nie uczyła się tańca. Jak podaje 
kurth: „to nie zdolności tanecznych szukała u swych uczennic Isa-
dora – wręcz przeciwnie. Potrzebowała świeżych umysłów i suro-
wego materiału – niewyćwiczonego ciała. tylko jedna z dziewcząt 
[…] miała poważne przygotowanie baletowe”38.

Ile trwała nauka Dąbrowskiej? czasopismo „Świat”, anonsując jej 
warszawski debiut w 1909 r., podaje: „w roku bieżącym ukończyła 
szkołę Isadory Duncan, otrzymawszy ‘patent’ solistki”39. Oznaczałoby 
to, że Dąbrowska uczyła się w Grunewaldzie w latach 1904–190940. 
Opracowanie kay Bradsley rzuca więcej światła na moment zakoń-
czenia nauki: „Pod koniec sezonu paryskiego Isadora zdecydowała, że 
‘na wakacje’ wszystkie uczennice wrócą do rodziców. Rezultat oka-
zał się opłakany. Siedem grunewaldzkich uczennic nigdy nie wróciło: 
Gerda, Marta, Jacoba, Marie, Stephanie i Suzanne”41.

Skąd Dąbrowska wzięła się w szkole? tego nie wiem, ale można 
snuć pewne przypuszczenia. Duncan występowała w Warszawie 
w październiku 1904 r.42 O ile Dąbrowska przebywała tam wtedy, 

37 kay Bardsley (op. cit.) kwestionuje wspomnienie Irmy Duncan i podaje, że tę przy-
jęto wcześniej niż uczennicę z Polski. (Należy zauważyć, że artykuł ten zawiera 
istotną sprzeczność: choć na s. 227 jako przypuszczalny moment przybycia Dum-
brovskiej podano marzec 1907, to zdjęcie szkolne Stephanie ze s. 225 opisano jako 
zrobione ok. 1905 r.) z uwagi na sprzeczności datowania w tym (bardzo warto-
ściowym w innych kwestiach) opracowaniu pozwalam sobie w kwestii rozpoczę-
cia nauki potraktować je przypisowo, tym bardziej, że Merz też wspomina Dum-
brovską jako przyjętą wcześniej niż podaje Bardsley (aczkolwiek nie potwierdza, 
czy dostała się wcześniej od Irmy). zob. k. Bardsley, op. cit., s. 226, s. 227.

38 P. kurth, op. cit., s. 161.
39 B.a., Polska uczennica…, op. cit. 
40 Lub, jeśli rację ma kay Bardsley, a mylą się Irma Duncan i Max Mertz, w latach 

1907–1909. 
41 „at the conclusion of their season in Paris, Isadora made the decison to return all the 

pupils to their parents ‘for a vacation’. the resulat proved fatal. Seven of the Gru-
newald pupils never returned: Gerda, Marta, Jacoba, Marie, Stephanie, and Suzan-
ne” – k. Bradsley, op. cit., s. 242, fragment przeł. H. Raszewska-kursa.

42 Na polskich (zob. przypis nr 4) terenach wystąpiła też m.in. we Wrocławiu w sezo-
nie 1904/1905 (zob. „Twoja Isadora”. Historia miłości Isadory Duncan i Gordo-
na Craiga zawarta w ich listach i dziennikach, opr. F. Steegmuller, przeł. a. krecz-
mar, Warszawa 1985, s. 64 i wklejka przed s. 97); w Szczecinie między styczniem 
a majem 1906 r. (zob. ibidem, s. 138), w warszawsko-łódzkim torunée w okresie 
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mogła ten występ widzieć i chcieć podążyć za Duncan. Mogli pokaz 
widzieć dorośli opiekunowie małej Dąbrowskiej i taką drogę życiową 
wybrać dla dziewczynki. Mogło też być zupełnie inaczej…

tak czy inaczej trafiła do szkoły w Berlinie-Grunewaldzie, a następ-
nie – do Warszawy. Przenieśmy się zatem z sali szkolnej na scenę. 
zobaczmy Dąbrowską – artystkę.

Twórczość
Dąbrowska opisywana jest zarówno w źródłach, jak i opracowaniach 
wyłącznie jako tancerka. Była jednak również swoją własną chore-
ografką43. Przemilczenie aspektu kreacyjnego, pozawykonawczego, 
jej życia nie jest specyficzne wyłącznie dla niej. W pierwszych deka-
dach XX w., kiedy artystki tańca dopiero zaczynały „sięgać po swoje”, 
a ruchy emancypacyjne raczkowały, pierwiastek twórczy przypisywa-
no prawie wyłącznie mężczyznom i to ich określano jako twórców, 
w opisie kobiet skupiając się na wykonawstwie i nazywając je prawie 
wyłącznie tancerkami44.

Dąbrowska zadebiutowała w warszawskim teatrze Nowości 
27.07.1909 r. z tą instytucją współpracowała jeszcze przez ok. dwa mie-
siące, później tańczyła na jej deskach sporadycznie; prezentowała się za 

grudzień 1906 – styczeń 1907 (zob. J. Pudełek, Warszawski balet w latach 1867–
1915, kraków 1981, s. 134), w samej Warszawie jesienią 1907 r. (zob. ibidem), 
w Warszawie i Łodzi między lutym a marcem 1908 (ostatnie wizyty Duncan odby-
wała z uczennicami w ramach trasy Petersburg-Helsingfors-Warszawa-Łódź, zob. 
„Twoja…, op. cit., s. 328, przedłużonej następnie o Holandię-Belgię-Szwajcarię-
-Francję-anglię, zob. I. Duncan, op. cit., s. 74). W kwestii wpływów Duncan w Pol-
sce należy pamiętać też o przetłumaczonym na polski i wydanym drukiem odczy-
cie-manifeście Taniec przyszłości.

43 Prawie wszystkie tancerki-solistki modernistyczne były swoimi własnymi chore-
ografkami. Warto przypomnieć, że Duncan nie tylko uczyła tańca, lecz też rozbu-
dzała kreatywny potencjał uczennic i szukała sposobów na naukę kompozycji. Do 
tworzenia własnych choreografii zachęcała podopieczne także Elizabeth Duncan. 

44 temat patriarchalnego przyporządkowywania pierwiastków twórczych i wyko-
nawczych do płci autorka artykułu rozwija w tekście Z historii dyskrymina-
cji tańca i choreografii albo feministyczny rant na uprzejmość, [w:] Choreogra-
fia. Autonomie, red. M. keil, art Stations Foundation, Instytut Muzyki i tańca, 
Instytut teatralny im. zbigniewa Raszewskiego, EEPaP, Poznań-Lublin- 
-Warszawa 2019. 
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to na licznych scenach różnych miast. Raczej nie miała stałych, długo-
falowych kontraktów. Współczesnym językiem można powiedzieć, że 
była freelancerką, a jej życie zawodowe cechowało się nomadyczno-
ścią właściwą niezależności tak wtedy, jak obecnie. Są ślady występów 
Dąbrowskiej w takich miejscach, jak: warszawski teatr Wielki, kabaret 
Momus, ogródek Bagatela, teatrzyk Miraż, poznański teatr Polski i teatr 
Wielki, krakowski teatr Miejski, teatr we Włocławku, kaliski teatr Miej-
ski i kaliska sala Stowarzyszenia Rzemieślników. czasem były to pre-
zentacje jednorazowe, czasem zaś dłuższe, dwu-trzymiesięczne cykle. 
1922 r. przyniósł najdłuższy kontrakt: pracowała w teatrze Stańczyk co 
najmniej pół roku, a niewykluczone, że ponad rok. Na tym jej obecność 
sceniczna się kończy, co najprawdopodobniej łączy się z zamążpójściem.

„…występowała na ogół z własnym programem w widowiskach 
składanych, we wsta wkach baletowych do spektakli albo też brała 
udział w tzw. wieczorach choreograficznych”45. Pozwalam sobie przy-
puścić, że najbardziej satysfakcjonujące mogło być dla niej wykony-
wanie własnych kompozycji, a wstawki w spektaklach dramatycznych 
i operetkowych traktowała głównie jako formę dorabiania do głównej 
ścieżki zawodowej. to właśnie na tym, samodzielnym nurcie kariery 
Dąbrowskiej koncentruję się w niniejszym artykule.

Sławę zdobyła szybko. Już w marcu 1910 r. „Postęp” donosił: 
„Jest to jedna z najsłynniejszych przedstawicielek tego rodzaju sztu-
ki. W Moskwie, Petersburgu, Odessie, kijowie, krakowie, Lwo-
wie, Warszawie i Berlinie przyjmowano ją z prawdziwem entazy-
azmem”46. czy były to faktycznie występy między debiutem a tym 
momentem, w którym ukazała się notka? czy też Dąbrowska, poda-
jąc prasie informacje o sobie, wliczyła do kariery prezentacje szkol-
ne? Od 1905 r. dzieci z Grunewaldu „często występowały publicz-
nie, same lub z Isadorą […]. Do 1908 r. wystąpiły już w dwudziestu 
miastach niemieckich, w Belgii i Holandii oraz w Warszawie47 

45 [Stefania Dąbrowska], [w:] Słownik biograficzny…, op. cit., s. 155.
46 B.a., Teatr Polski, „Postęp”, 1910, nr 73, s. 3.
47 Jeśli Dąbrowska była w grupie występującej w Warszawie w marcu 1907 r. i/lub 

między lutym a marcem 1908 r., pojawia się pytanie, czy mogło to mieć związek 
z jej angażem do teatru Nowości w 1909 r.
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i Petersburgu”48, a także w Helsingfors, Łodzi, zurychu, Paryżu,  
Londynie…49. Ponadto w 1908 r. szkoła w Grunewaldzie stała się 
przedmiotem sporu między założycielkami, co wiązało się z krótko-
trwałym przeniesieniem do Paryża. z dat wynika, że Dąbrowska naj-
prawdopodobniej brała udział w przeprowadzce do Francji i powro-
cie do Niemiec (zwłaszcza, że wiadomo, iż w Paryżu były uczennice 
z Holandii, Belgii, austrii, Niemiec i właśnie Polski)50. czy wystę-
py te, mimo że szkolne, Dąbrowska wpisała do swojego biogramu 
artystycznego ze względów promocyjnych? czy też faktycznie mię-
dzy lipcem 1909 r. (debiut w Warszawie) a marcem 1910 r. (notka 
w „Postępie”) mogła odwiedzić sceny ośmiu miast? W zasadzie nie 
było to niewykonalne.

Już dwa lata po warszawskim debiucie Dąbrowską uwzględ-
niono w Ilustrowanym Almanachu Artystyczno-Literackim na rok 
1911, gdzie z punktu widzenia potrzeb niniejszych dociekań istot-
ne jest m.in. określenie artystki jako Lwowianki51. Łącznie w Ilustro-
wanym Almanachu…, będącym zalążkiem słownika biograficznego 
w obszarze dziennikarstwa i sceny muzyczno-teatralnej, uwzględnio-
no ponad dwa razy więcej mężczyzn niż kobiet. tym bardziej obec-
ność Dąbrowskiej w tym gronie potwierdza jej wysoką rozpoznawal-
ność w ówczesnym życiu artystycznym.

Prasa pisała o Dąbrowskiej raczej pozytywnie, a należy pamię-
tać, że wspomnienia występów samej Duncan z lat 1904–1907 
były wciąż w Polsce żywe. „Ruch. Dwutygodnik poświęcony spra-
wom wychowania fizycznego i w ogóle normalnego rozwoju ciała” 
w 1909 r. relacjonował: „tancerka polska produkowała się tego 
lata w Warszawie, odświeżając wrażenia, odbierane podczas wystę-
pów Izadory Duncan. Jest nią p. Stefania Dąbrowska, która zyska-
ła duże powodzenie swą interpretacją taneczną muzyki poważnej, 

48 „Twoja…, op. cit., s. 418–419.
49 zob. I. Duncan, op. cit. 
50 zob. k. Müller-Fürer, I Said Something Stupid about an “Artist’s Dream Come 

True”. Memories of Isadora and Elizabeth Duncan and their schools of free dance, 
[w:] Isadora & Elizabeth…, op. cit., s. 78.

51 Ilustrowany Almanach Artystyczno-Literacki na rok 1911, Lwów 1911, s. 111.
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z porównania zaś ze swoją poprzedniczką i mistrzynią wyszła  
zwycięzko”52.

Porównania z Duncan były nieuniknione, podobnie jak pytania 
o naśladownictwo. „Świat”, pisząc o debiucie Dąbrowskiej, zauwa-
ża, że „dziś jeszcze pozostaje pod widocznym wpływem swej mistrzy-
ni. ale z czasem niewątpliwie talent jej rozwinie się indywidualnie”53. 
z większości opinii wynika, że w istocie tak się stało, zarzuty o imi-
tację nie pojawiały się często. Najmocniej takie przekonanie wyraził 
Ludwik Sempoliński, pisząc: „była to tylko bardzo miła i wdzięczna 
tancerka, kopiująca w pewnym stopniu modny wówczas styl Isadory 
Duncan, a więc talent raczej naśladowczy”54. Większość żurnalistów 
nie umniejszała w ten sposób twórczości Dąbrowskiej, wysoko ceniąc 
nie tylko jej urodę, ale i umiejętności.

Warto zauważyć, że choć na początku kariery niemal obowiązkowo 
nazwisku Dąbrowskiej towarzyszyła informacja o tym, że jest uczen-
nicą Duncan, to w latach 20. w zapowiedziach zwykle wystarczało już 
nazwisko samej Dąbrowskiej, co oznacza, że wywalczyła – wytańczy-
ła – sobie uznanie jako samodzielna artystka, a nie tylko podopieczna 
sławnej nauczycielki.

„Niezrównana”55. „znakomita”56. „Fenomenalna”57. tak, dość ogól-
nie, określała ją prasa, choć nie brakowało też konkretów: „taniec jej 
[…] odznacza się szlachetnością i zarazem wielką prostotą ruchów”58. 
„Wciela […] uczucia przepysznie, niesłychanie miękko, dyskretnie, 

52 B.a., b.t., „Ruch”, 1909, nr 24 (90), s. 254 (6).
53 B.a., Polska uczennica…, op. cit. 
54 L. Sempoliński, Wielcy artyści małych scen, Warszawa 1977, s. 56. autor pole-

mizuje w ten sposób z recenzją, głoszącą, iż „wieczory choreograficzne Stefanii 
Dąbrowskiej, polskiej duncanistki, budzą obecnie wszędzie zachwyt” – ibidem.

55 B.a., b.t., „Gazeta kaliska – kaliszanin”, 1912, nr 58, s. 3.
56 B.a., b.t., „kurier Warszawski”, 1922, nr 19, s. 3. W zapowiedzi Dąbrowską wymie-

niono na pierwszym miejscu, przed Sewerynem Michałowskim, Stefanem Jara-
czem i całym szeregiem wybitnych artystów, co świadczy o atrakcyjności jej 
występów.

57 B.a., Opera i operetka, „Naprzód”, 1922, nr 67, s. 4. Podano, że „pojawienie się 
[Dąbrowskiej] spotkało się z nadzwyczajnym przyjęciem publiczności, wypełnia-
jącej salę teatru po brzegi”.

58 B.a., Polska uczennica…, op. cit.
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subtelnie, z miarą finezji artystycznej, dziewczęcego czaru i wdzięku. 
Gra jej mimiczna przedziwnie subtelna podtrzymuje myślowo rytmi-
kę ciała, zawsze swobodną, niewymuszoną, prawdziwie muzyczną”59. 
Można zauważyć, że publiczność najwyraźniej nie miała nic przeciwko 
oglądaniu prezentacji więcej niż raz – Helena karwacka zwraca uwagę, 
że np. „występ Stefanii Dąbrowskiej w tańcu Sumurun, tym samym, 
w którym święciła tryumfy Pola Negri”60 był gwoździem progra- 
mu, w którym został umieszczony i utrzymał się w nim bardzo długo.

O tym, jak Dąbrowska była ceniona, świadczy też fakt, że pokaź-
nych rozmiarów artykuł wspomnieniowy Ryszarda Ordyńskiego 
o współpracy z Maxem Reinhardtem przy plenerowej realizacji Snu 
nocy letniej w 1910 r. w parku Murnau pod Monachium jest zilustro-
wany tylko dwoma zdjęciami: afisza teatralnego oraz właśnie Dąbrow-
skiej. Jest to wyraźne świadectwo docenienia artystki, bo tańczyła ona 
tylko w jednej scenie61 wspominanego spektaklu.

Recepcję twórczości Dąbrowskiej, mimo ogromnych braków 
w zasobach prasy papierowej omawianego okresu, jest stosunkowo 
łatwo zrekonstruować. Więcej problemów nastręcza pytanie o samą 
sztukę. co właściwie Dąbrowska tańczyła?

Jeśli chodzi o formę występu, były to małe formy pozabaletowe, 
solowe etiudy, z użyciem muzyki takich kompozytorów jak: chopin, 
Mendelssohn, Noskowski, urban czy Weber. Posługując się termino-
logią epoki, można przyjąć, że Dąbrowska była reprezentantką tańca 
estradowego. choć dziś określenie to kojarzy się z dużymi formami 
tanecznymi o funkcji rozrywkowej, dawniej oznaczało zupełnie co 
innego. „taniec estradowy wyróżniał się tym, że składały się nań małe 
formy tańca widowiskowego, których twórcy i wykonawcy mieli (przy-
najmniej w założeniu) wyższe ambicje artystyczne, co odróżniało ten 
rodzaj występów od tańca rewiowego, kabaretowego itp., nastawionego 

59 B.a., b.t., „Postęp”, op. cit. 
60 H. karwacka, Warszawski Kabaret Artystyczno-Literacki Momus, Warszawa 1982, 

s. 166.
61 Była to scena tańca elfów. Ordyński do zatrudnionego już zespołu aktorsko-tanecz-

nego dokooptował Dąbrowską, uważając, że jej udział wzbogaci jego wizję. zob. 
R. Ordyński, Teatr dla możnych, „Wiadomości Literackie”, 1937, nr 34, s. 3.
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przede wszystkim na efekt rozrywkowy”62 – pisze Bożena Mamonto-
wicz-Łojek i wykazuje, że początki takiej formy wywieść można już 
od tzw. „koncertów” gwiazd baletu XIX w. Na przełomie XIX i XX w. 
ten typ widowiska ujawnił swój potencjał także dla innych nurtów, 
jak choćby interesujący w kontekście Dąbrowskiej taniec wyzwolo-
ny. Istotną różnicą od „koncertów” baletowych było to, że duncanist-
ki najczęściej były zarazem własnymi choreografkami. Jeśli mówić 
o pokoleniu solo w znaczeniu, jakie nadała określeniu Witolda Mrozka 
anna królica63, to można zauważyć, że w dużym stopniu64 pierwszym 
pokoleniem solo były kontynuatorki takich rewolucjonistek jak Loïe 
Fuller czy Duncan65. Niemniej taniec estradowy nie musiał być solowy: 

62 B. Mamontowicz-Łojek, Terpsychora i lekkie muzy. Taniec widowiskowy w Polsce 
w okresie międzywojennym (1918–1939), kraków 1972, s. 47.

63 zob. a. królica, Pokolenie solo. Choreografowie w rozmowach z Anną Królicą, 
kraków 2013, por. k. Milczewska, Proces stawania się transnarodowym profesjo-
nalistą. Biografie warszawskich tancerzy i choreografów młodego pokolenia, [w:] 
Taniec w Warszawie – społeczeństwo, edukacja, kultura. Wydawnictwo pokonferen-
cyjne Centrum Sztuki Tańca w Warszawie 2018, red. H. Raszewska-kursa, Warsza-
wa 2018, s. 123–136.

64 z pewnością widoczne jest bliskie pokrewieństwo w zakresie takich cech jak; 
wykształcenie taneczne zdobywane przynajmniej częściowo za granicą, powrót do 
Polski, nomadyczny tryb życio-pracy, freelancerska forma zatrudnienia, twórczość 
w nietradycyjnej, eksperymentalnej estetyce. Jeśli chodzi o tematy podejmowane 
przez współczesne pokolenie solo, królica wskazuje głównie: autobiograficzność, 
tożsamość, kontekst społeczno-polityczny oraz zainteresowanie formalizmem. 
Były one nieobce także solistkom z pierwszych dekad XX w., choć inaczej rozkła-
dał się ciężar kładziony na poszczególnych elementach, z najmniejszym naciskiem 
na autobiograficzność. Ponadto pierwsze i drugie pokolenie solo nie rezygnowa-
ło z wyrażania swoimi pracami konkretnych nastrojów, obrazów czy sytuacji (na 
marginesie warto zaznaczyć, co obecnie prawie niespotykane, w pierwszych deka-
dach XX w. w małych formach modernistycznych często łączono nowatorskie nurty 
taneczne z silnymi inspiracjami polskimi tańcami ludowymi. Obecnie estetyki nie-
tradycyjne i scena folklorystyczna są od siebie bardzo odległe). 

65 Drugie pokolenie w pewnym stopniu kontynuowało zainteresowanie tańcem wyzwo-
lonym, ale większość reprezentantek przyszła wraz z tańcem wyrazistym i jego mat-
ką-założycielką Mary Wigman, a także z rytmiką Jaques-Dalcroze’a. W Polsce były 
to: Halina Hulanicka, Jadwiga Hryniewiecka, Józefa „ziuta” Buczyńska, Olga Sław-
ska, Janina Leitzkówna, Leokadia „Loda” Halama, Irena Prusicka, Franciszka Man-
nówna, Paula Gobi, Pola Nireńska, Stefania Grodzieńska, Danuta kwapiszewska 
i in. W wyniku powojennego zwrotu ku zespołom (baletowym i folklorystycznym) 
na trzecie pokolenie solo przyszło czekać kilkadziesiąt lat. 
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później, w dwudziestoleciu międzywojennym, małe formy w ramach 
widowisk składanych prezentowano też w duetach czy większych gru-
pach (choć sola i duety były wciąż najbardziej popularne).

co można powiedzieć o tworzywie ruchowym, o technice, stylu, 
estetyce Dąbrowskiej? z pewnością był to taniec wyzwolony. artyst-
kę określano jako bosonóżkę czy bosonogą tancerkę, bo głównie 
takich – niekoniecznie pożądanych przez twórczynię – określeń uży-
wano wtedy na metodę Duncan. Dopiero z perspektywy lat Sempoliń-
ski nazywa Dąbrowską „interpretatorką wolnego tańca”66 – określenie 
autorstwa samej Duncan potrzebowało czasu, żeby się przyjąć.

Nagrań nie ma. zdjęć jest niewiele. co na ich podstawie – a wła-
ściwie tego jedynego zdjęcia dorosłej Dąbrowskiej w pozie tanecznej, 
dostępnego m.in. w Słowniku biograficznym… i w internetowej Ency-
klopedii teatru polskiego – można powiedzieć?

ubrana jest w ciemną sukienkę lub tunikę. zdjęcie nie ujmuje całej 
sylwetki, trudno więc stwierdzić, na ile kostium jest podobny do tunik 
Duncanowskich, ale łączy go z ich stylem skromność i prostota, brak 
zdobień, odkryte ramiona, wcięcie w talii i gładkość tkaniny. czy na 
obręczy, trzymanej przez Dąbrowską, są dzwonki, czyli akompania-
ment? czy to kwiaty – jak na przepasce we włosach? to też trudno 
stwierdzić, ale fryzura nie odbiega od stylu Duncanowskiego, a obec-
ność rekwizytu podkreśla pozycję rąk (o której więcej za chwilę). 
Warto pamiętać, że uczennicom szkoły w Grunewaldzie nieobce było 
używanie obiektów, w tym instrumentów muzycznych67.

Dąbrowska ujęta jest na fotografii z półprofilu. ciało ma nieco 
skręcone – front korpusu skierowany jest do prawego boku (scenicz-
ny punkt 3.), twarz do obiektywu (sceniczny punkt 1.). taka spiral-
ność sylwetki często pojawiała się u Duncan, podobnie jak układ rąk, 
wyznaczających linię boczną, odległą o co najmniej 90 stopni (mierzo-
ne w płaszczyźnie czołowej) od kierunku wyznaczanego spojrzeniem. 
także różnica w poziomie rąk (jedna wyżej, druga niżej), ich rotacja 
(łokcie skierowane w dół) i delikatna praca dłoni i nadgarstków zgodna 

66 L. Sempoliński, op. cit., s. 44.
67 zob. I. Duncan, op. cit., s. 44, s. 48–49.
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jest z Duncanowską metodą fali. Podobnie upozowane są tancerki na 
zdjęciach Hansa V. Briesena w podręczniku The Technique of Isadora 
Duncan as Taught by Irma Duncan68.

Mogą zaskakiwać zaokrąglone, żeby nie powiedzieć niezgrabne, 
plecy. u Duncan zaokrąglenie linii pleców jest zwykle kontynuowane 
przez odcinek szyjny kręgosłupa; głowa nie łamie linii łuku, a wydłuża 
ją69. Byłoby to więc nieszczęśliwe ujęcie? czy nieporadność technicz-
na młodej adeptki? a może niezgrabność jest pozorna? Może tak miało 
być? W podręczniku znajduje się poza niemal identyczna, z takim wła-
śnie nietypowym układem pleców70.

Skoro Dąbrowska tańczyła taniec wyzwolony, jak rozumieć to, 
że nazywano ją też klasyczką, czyli, w dzisiejszym rozumieniu, 
tancerką baletową? Informację, że „prezentowała zarówno tzw. 
tańce wy zwolone, jak i klasyczne”71 Słownik biograficzny… zapew-
ne podaje na podstawie ówczesnej prasy, określającej Dąbrowską 
jako „klasyczną tancerkę”, wykonawczynię „klasycznych tańców” 
czy „repertuaru klasycznego”. Być może wynikało to z nieustabi-
lizowanego na początku XX w. słownika nowych nurtów tanecz-
nych lub też z zamieszania wywołanego przez samą Duncan, inspi-
rującą się „klasyką” w znaczeniu estetyki antycznej, „klasycznej” 
Grecji. Nie miałoby to więc nic wspólnego z klasyką w rozumie-
niu tańca klasycznego baletowego. O słuszności tego przypuszcze-
nia może świadczyć np. taki opis prasowy: „Interpretowany przez 
pannę Dąbrowską taniec jest rodzajem tańca greckiego, opartym 
na mniej lub więcej pomysłowej rytmice ciała, przechodzącej to 

68 zob. I. Duncan, The Technique of Isadora Duncan as Taught by Irma Duncan, New 
York, 1970, s. 21, s. 25.

69 tworząc niejako przedni górny łuk górnej części korpusu, czyli curve. Pojęcie to 
jest dużo późniejsze niż twórczość Duncan, ale pozwalam go sobie użyć dla wyraź-
niejszego odmalowania obrazu. zob. tę pozycję w I. Duncan, The Technique…, op. 
cit., s. 8, 16. Niekiedy zaokrąglone są także dolne plecy, których linia kontynuowa-
na jest przez kość ogonową (mało prawdopodobne, żeby był tu stosowany mecha-
nizm contraction, choć symetria łuku pleców wraz z przedłużeniami od góry i dołu 
kusi do takich stwierdzeń). zob. I. Duncan, The Technique…, op. cit., s. 6.

70 zob. I. Duncan, The Technique…, op. cit., s. 25.
71 [Stefania Dąbrowska], [w:] Słownik biograficzny…, op. cit., s. 155.
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w pozę posągu, to w gest rąk, to w ukształtowanie się maski twarzy, 
dopowiadającej myśl wcieloną w moment taneczny”72.

Duncan określano jako „interpretatorkę tańca greckiego”73, 
o Dąbrowskiej pisano, że „taniec jej, wystudyowany na rzeźbach grec-
kich, odznacza się szlachetnością i zarazem wielką prostotą ruchów”74. 
z całą pewnością żadna z nich nie tańczyła „tańca greckiego” – nigdy 
też Duncan tak nie twierdziła. Poszukiwała ducha antycznej Grecji, 
jej piękna i harmonii, nie rekonstruując jej tańca. Przekłamanie jed-
nak było popularne.

I tylko stąd mogła się wziąć rzekoma „klasyczność” Dąbrowskiej, 
nie z tańca klasycznego. Przymiotnik „baletowy”, stosowany zgodnie 
z konwencją epoki, oznaczałby więc wyłącznie „taneczny”. Dąbrow-
ska nie była klasyczką, była duncanistką z krwi i kości.

Zakończenie
to, co tworzyła i wykonywała Dąbrowska, nosiło cechy tańca współ-
czesnego w co najmniej jednym ze znaczeń tego określenia. W życio-
rysie artystki – tak prywatnym, jak artystycznym – widnieje wiele luk 
i niejasności, tak samo jak w historii tanecznej rewolucji z pierwszych 
dekad XX w. z pewnością jednak można przyjąć, że Dąbrowska sym-
bolizuje na polskiej scenie początek nowej epoki w sztuce tańca i cho-
reografii. Najwyższy czas, żeby przyjrzeć się tej biografii uważniej 
i wydobyć z cienia historii jedną z pierwszych tancerek-choreografek 
na polskiej scenie pozabaletowej – jedną z pionierek współczesności.

Badania losów Stefanii Dąbrowskiej/Stefanii Dąbrowskiej-Srebr-
ny są dalekie od zakończenia i będą kontynuowane. Autorka arty-
kułu zwraca się z wielką prośbą do osób, mających jakiekolwiek 
informacje o karierze artystycznej i losach prywatnych artystki, 
o kontakt pod adresem: hanna.raszewska@gmail.com

72 B.a., b.t., „Postęp”, op. cit. 
73 B.a., Polska uczennica, op. cit. 
74 ibidem.
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Co się stało z salonem, czyli o społeczno- 
-kulturowych przemianach życia 

tanecznego Warszawy przed II wojną 
światową

Streszczenie:
artykuł porusza zagadnienia przemian społeczno-kulturowych w odniesieniu 
do tańca użytkowego w XIX i XX wieku. Na podstawie analizy źródeł, w tym 
głównie zawartości podręczników tańca i wybranych druków ulotnych, zosta-
ły wyróżnione obszary tematyczne (aspekty). Wśród omawianych zagadnień 
znalazły się: upublicznienie/deprywatyzacja, teatralizacja, militaryzacja oraz 
taneczny savoir vivre. Dodatkowo został omówiony także czynnik feminiza-
cji życia tanecznego. Wszystkie wymienione obszary zostały przedstawione 
i zestawione ze sobą zarówno w odniesieniu do XIX, jak i XX wieku, bazując 
na pracach takich autorów, jak: Jan i Ignacy Staczyńscy, arkadiusz kleczew-
ski, karol Mestenhauser czy Bolesław Londyński (pseud. Mieczysław Rości-
szewski). Postawione tezy rzucają ciekawe światło na funkcjonowanie kultu-
ry tanecznej okresu międzywojennego i mogą stanowić punkt odniesienia dla 
dalszych badań nad tańcem społecznym tego okresu.
Słowa kluczowe: taniec użytkowy, taniec społeczny, social dance, salon, bal

Warszawa niemal od początku XIX wieku była miejscem szczegól-
nym nie tylko ze względu na swój dynamiczny i prężny rozwój gospo-
darczy, ale także na stopniowe stawanie się punktem centralnym księ-
stwa Warszawskiego i królestwa Polskiego. Owa „stołeczność” była 
podkreślana przez wielu obserwatorów życia społecznego. Przytoczyć 
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można choćby w tym miejscu dla przykładu słowa Juliana ursyna 
Niemcewicza z 1818 roku: „nie poznałem Warszawy, tak się powzno-
siły gmachy, tak stosy gruzów budynków dawnych zawaliły ulice. 
Wszędzie ruch niezmierny”1. Warszawa XIX wieku szczyciła się bar-
dzo wysoką rangą, niemałym potencjałem demograficznym i gospo-
darczym, a także stała się centralnym punktem odniesienia dla innych 
ośrodków2. W takich właśnie okolicznościach miasto dało solidną pod-
stawę dla rozwoju życia kulturalnego, w tym także tanecznego; War-
szawa stała się także centrum kultury narodowej3. Nie sposób w tym 
miejscu zapomnieć o słowach kazimierza Władysława Wójcickiego: 
„mówiąc o Warszawie, obejmujemy zarazem cały kraj, bo wskutek 
systemu centralizacyjnego wszystko życie umysłowe Polski zbiega-
ło się w jej murach […]. Wszyscy zwracali na nią swoję [sic!] uwagę; 
jedyne zawsze po dworach i miasteczkach słyszałeś pytania: co słychać 
w Warszawie? co robi Warszawa? Ona nadawała ton i modę wszyst-
kim prowincjom; z niej poświt radości lub smutku błyskawicą kraj cały 
przebiegały”4.

założeniem nagromadzenia cytatów we wstępie do niniejszego arty-
kułu była próba przeniesienia czytelnika w inną rzeczywistość, co – 
mam nadzieję – choć odrobinę udało się zrealizować. Na tym właśnie, 
opisanym powyżej, gruncie rozwinęły się właściwie równolegle dwa 
nurty życia towarzysko-tanecznego stolicy – z jednej strony odbywały 
się huczne bale, związane zwykle ze środowiskiem władzy rosyjskiej 

1 cyt. za: J.S. Bystroń, Warszawa, wyd. II, Warszawa 1977, s. 178.
2 „Miasto stołeczne jest punkt średni, do którego gromadzą się dostatki krajowe, tu 

się rozpraszają, stąd grosz idzie w zamianę za towar zagraniczny zbytkowy lub nie-
odbycie mieszkańcom potrzebny. Stolica jest wskazówką pomyślności lub upadku 
krajowego i w tej kolei odmienia swoją postać. tu mieszkanie panującego, zjazd 
cudzoziemców, wprowadzających z sobą różny sposób życia, dobre lub złe obycza-
je, które tu przejęte udzielają się po kraju. tu się młodzież kształci, tu takoż znaj-
duje szkodliwe dla siebie wzory”. cyt. za: a. Magier, Estetyka miasta stołecznego 
Warszawy, Wrocław, Warszawa, kraków 1963, s. 51. Praca napisana około roku 
1833.

3 M. Nietyszka, Warszawa w okresie wielkomiejskiego rozwoju – wiek XIX. Stan 
badań i postulaty badawcze, „Rocznik Warszawski”, 2004, t. 32, s. 27. 

4 k.W. Wójcicki, Pamiętniki dziecka Warszawy i inne wspomnienia warszawskie, 
oprac. z. Lewinówna, t. 2, Warszawa 1974, s. 249.
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i jej polskich współpracowników, z drugiej – spotkania towarzyskie 
z silnie brzmiącym elementem polskości w tle. te dwa nurty życia 
salonowego (a więc nie tylko związanego z „salonem”) często – dosyć 
mylnie – uznawane są za konkurencyjne lub kolidujące ze sobą w jakiś 
sposób. Wydaje się natomiast, że dosyć naturalną koleją rzeczy było 
ich współistnienie, o czym może świadczyć obecność dokładnie tych 
samych osób w obydwu (jakby się mogło wydawać – konkurujących) 
środowiskach. Warto jeszcze w tym miejscu zaznaczyć, iż niniejszy 
artykuł nie porusza kwestii choreotechnicznych, przemian gatunków 
tanecznych czy tzw. „mód tanecznych”. Jego celem jest próba naszki-
cowania pewnego obrazu przemian społeczno-kulturowych związa-
nych z tańcem salonowym5 w konkretnej perspektywie czasowej, tj. 
na przełomie XIX i XX wieku.

By zagłębić się dokładniej w kwestię zagadnienia zawartego w tema-
cie artykułu, należy chyba na początku poświęcić słów kilka zjawisku 
samego salonu. Jak pokazuje analiza XIX-wiecznych materiałów źró-
dłowych – podręczników tańca czy druków ulotnych – „salon” wiązał 
się z szeroko pojmowanym życiem towarzyskim. W jednym ze swo-
ich znaczeń „salon” był oczywiście miejscem, przestrzenią, pomiesz-
czeniem – i ten sens architektoniczny zachował się właściwie do dziś. 
Współcześnie możemy spotkać się z pewnym nacechowaniem pejo-
ratywnym tego określenia, poprzez powiązywanie go z bogactwem, 
sztucznością czy przepychem. tego rodzaju odniesienia były XIX-
-wiecznej obyczajowości obce. W swoim szerokim znaczeniu „salon” 
wiązał się z zebraniami towarzyskimi, spotkaniami kręgów znajomych 
osób związanymi z kunsztem życia i „towarzyskością”. celem funk-
cjonujących w tym czasie ideałów towarzyskości było jedynie pie-
lęgnowanie relacji międzyludzkich, bez żadnego innego celu i cech 

5 O ile termin „taniec salonowy” wydaje się wprost odnosić do zjawiska salonu, 
o tyle należy go postrzegać w dużo szerszej perspektywie. ze względu na tę proble-
matyczność zakresu terminologicznego, utożsamiam go z terminem „taniec użyt-
kowy” danego okresu historycznego lub po prostu social dance. tu z kolei z pełną 
premedytacją używam określenia anglojęzycznego jako dużo bardziej adekwatne-
go z racji swej definicji niż „taniec towarzyski”, który w polskiej nomenklaturze 
naznaczony jest dosyć jednoznacznie sportową formą tańca.
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przymusu6. Według źródeł XIX-wiecznych ta właśnie cecha jest spe-
cyficznie ludzka i właściwa dla nas jako istot społecznych7. W myśl 
tych zasad dla obywatela Warszawy tego czasu punktem obowiązko-
wym codziennego funkcjonowania stał się właśnie salon jako miejsce 
spotkań, spędzania czasu i – najdosadniej rzecz ujmując – rozrywki.

W prowadzonych przeze mnie dotąd badaniach8 w sposób dosyć 
konkretny naświetlone zostały pewne aspekty tańca użytkowego, 
które wybiegają poza samą sferę choreotechniczną. celem prezen-
towanych zagadnień było ukazanie kwestii społeczno-kulturowych 
związanych z tańcem salonowym w jego dosyć szerokim rozumie-
niu, tj. nie tylko w odniesieniu do samego tańca w salonie, ale także 
jego funkcjonowania w środowisku balowym. Na podstawie analiz 
XIX-wiecznych materiałów źródłowych, w tym głównie podręczni-
ków tańca9, wyodrębnionych zostało kilka wyznaczników, według 
których uporządkowany został opracowywany materiał. założeniem 
niniejszego artykułu jest nałożenie tych samych kryteriów na mate-
riały źródłowe pochodzące z wieku XX. Do elementów, jakie zostaną 
omówione, należą: upublicznianie/deprywatyzacja, teatralizacja, mili-
taryzacja, taneczny savoir vivre.

zjawisko zmiany zasięgu i sposobu myślenia o funkcjonowaniu 
tańca użytkowego zostało określone terminem podwójnym, a więc 

6 k. Grzywka-kolago, W kręgu salonu, uniwersytetu i chłopskiej chaty. Studia z histo-
rii kultury polskiej i krajów niemieckiego obszaru językowego w XIX i XX wieku, 
Warszawa 2015, s. 45.

7 a. ziołowicz, Uwagi o towarzyskości, [w:] Środowiska kulturotwórcze czasów 
oświecenia i romantyzmu, red. B. Dopart, kraków 2013, s. 15.

8 zob. a. kleinrok, Dziewiętnastowieczna obyczajowość salonowa w ówczesnych 
wybranych podręcznikach tańca, „Studia choreologica”, 2014, t. XV, s. 157–169; 
a. kleinrok, „Zasady tańców salonowych” braci Staczyńskich w perspektywie 
porównawczej, „Studia choreologica”, 2016, t. XVII, s. 69–78; praca dyplomowa 
napisana pod kierunkiem dra t. Nowaka i obroniona w 2011 roku na Podyplomo-
wych Studiach teorii tańca przy uMFc, pt. Gatunki w polskiej kulturze tanecznej 
drugiej połowy XIX wieku. Analiza porównawcza wybranych podręczników tańca.

9 J. i I. Staczyńscy, Zasady tańców salonowych teoretyczno-praktyczne. Napisane 
przez Jana i Ignacego Braci Staczyńskich. Poświęcone Szanownym Matkom i Ama-
torom Tańca, Warszawa 1846; a. kleczewski, Tańce salonowe. Praktyczny porad-
nik dla tańczących, Lwów 1879; k. Mestenhauser, Szkoła tańca Karola Mesten-
hausera w 3-ch częściach, Warszawa 1884, 1888, 1887.
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– upublicznianie/deprywatyzacja. Należy chyba zacząć od tego, iż 
w XIX wieku życie salonowe, w związku z trudną sytuacją poli-
tyczną, uległo prywatyzacji, stało się zatem bardziej kameralne 
i mniej widoczne. Na marginesie warto zaznaczyć, że owa kame-
ralność może być przez nas dziś nieco opacznie rozumiana, biorąc 
pod uwagę, że jeden ze znaczniejszych salonów warszawskich, mia-
nowicie salon Niny Łuszczewskiej, potrafił gromadzić nawet 200 
osób podczas jednego wieczoru. Prywatyzacja ta jednak nie pozo-
stawała w konflikcie do rozprzestrzeniania się działalności salono-
wej, także poza arystokracją wśród innych sfer, głównie inteligen-
cji i mieszczaństwa. Wszelkim działaniom tego rodzaju towarzyszył 
egalitarny charakter, a głównym kluczem doboru współtowarzyszy 
była wiedza i talent – idee bardzo szczytne, wywodzące się jeszcze 
z pierwowzoru, jakim był francuski salon XVIII-wieczny. Początki 
przemian w życiu salonowym i niejako jego stopniowe upublicznia-
nie zauważalne są w ostatnich dekadach XIX wieku. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje tutaj stopniowe odejście od silnego zindywidu-
alizowania i koncentracji na roli jednostki. O ile XIX wiek skupiał 
życie towarzyskie wokół pań domu, organizatorek życia społeczne-
go, a co za tym idzie również tanecznego, o tyle wiek XX, szczegól-
nie zaś okres międzywojenny, przyniósł pewnego rodzaju odejście 
od wzorów indywiduów. Bardzo ciekawym zagadnieniem wyda-
je się postrzeganie tego zjawiska w dwóch perspektywach. z jed-
nej strony, zjawisko można obserwować z położeniem nacisku na 
rozszerzenie grona odbiorców i „uspołecznienie”, jest on wów-
czas stopniowym upublicznianiem sfery życia tanecznego. z dru-
giej natomiast, spoglądając na zagadnienie w perspektywie histo-
rycznej, niejako wstecznej – można posiłkować się określeniem 
deprywatyzacji zachowań tanecznych i okołotanecznych. abstrahu-
jąc jednak od obranej ścieżki, salon przeszedł poniekąd do lamu-
sa, dając miejsce dla rozwoju ogólnospołecznego życia tanecznego. 
Proces ten oczywiście miał charakter długotrwały10, a w jego efekcie 

10 co ciekawe, początków tego rodzaju przeobrażeń można dopatrywać się już 
w XVIII-wiecznej Francji: „wiek XVIII wysubtelnił rozróżnienie sfery publicznej 
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dwie odrębne dotąd sfery życia, dwie oddzielne przestrzenie, stały 
się po części spójne.

Mimo, że kierunek upubliczniania/deprywatyzacji w odniesieniu 
do tańca użytkowego jest już wyraźnie widoczny w ostatnich deka-
dach XIX wieku, to dopiero początek kolejnego stulecia przyniósł 
pewnego rodzaju przełożenie nacisku na publiczną sferę życia towa-
rzyskiego. Nie ulega tu oczywiście wątpliwości fakt, iż ten stan rze-
czy miał głęboko zakorzenione podstawy w wydarzeniach historycz-
nych i w idących za nimi przeobrażeniach społecznych. zresztą opinia 
ta nie jest odosobniona, wstępne uwagi na ten temat czyni tomasz 
Nowak w swoim artykule poświęconym tańcom narodowym: „patrząc 
na te przemiany z szerszej perspektywy, należy podkreślić, że stanowi-
ły one element szerzej zakrojonych zmian, polegających na rozkładzie 
kultury salonowej tańca i coraz większemu ciążeniu w kierunku zde-
mokratyzowanej kultury dancingowej”11. Jak już zostało wspomniane, 
przemiany choreotechniczne czy gatunkowe nie są zagadnieniem cen-
tralnym niniejszego przyczynku, gdyż głównym obszarem zaintere-
sowania są bardziej ogólne zagadnienia społeczne, które najdosadniej 
ukazuje chyba Bolesław Londyński (pseud. Mieczysław Rościszew-
ski)12 w przedmowie do swojego podręcznika: „przystępując do dru-
giego wydania Tańców salonowych nie możemy pominąć milczeniem 
tego tanecznego szału, jaki po Wielkiej Wojnie opanował młodzież. 

i prywatnej. Sfera życia publicznego straciła w pewnym stopniu swoją prywatność, 
uznając się za sprawę państwa. Sfera życia prywatnego, niegdyś mało znacząca 
i postrzegana negatywnie, zyskała tak bardzo na wartości, że stała się synonimem 
szczęścia. Nabrała już znaczenia rodzinnego i przestrzennego, dalekiego jednakże 
od wyczerpania różnorodności form życia społecznego”. zob. Historia życia pry-
watnego. Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, red. M. Perot, t. 4, Wro-
cław-Warszawa-kraków 1998, 2006, s. 17.

11 t. Nowak, Tańce narodowe jako forma edukacji. Środowisko warszawskie w XX w., 
[w:] Taniec w Warszawie. Społeczeństwo, edukacja, kultura. Wydawnictwo pokonfe-
rencyjne Centrum Sztuki Tańca w Warszawie 2018, red. H. Raszewska-kursa, War-
szawa 2018, s. 213.

12 [Bolesław Londyński], [w:] Internetowy polski słownik biograficzny, https://
www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/boleslaw-londynski#text [dostęp 25.10.2019]. 
Na potrzeby niniejszego przyczynku nazwisko autora jest stosowane zamiennie 
z użytym w cytowanych pracach pseudonimem.
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Na pobojowiskach całego świata rozległy się niejako hasła zapomnie-
nia, a miła taneczna rozrywka czasów ubiegłych przybrała wyraz nie-
mal orgii, w których krew pozostałych przy życiu pieni się w żarach 
mściwej gorączki i uderza na ostudzone pokojem mózgi. Wytworzy-
ło to istne piekło buntu, stan chorobliwy i niezawodnie przejściowy, 
nie mniej jednak obłędny i zatrważający”13. Londyński wydaje się jed-
nak być czarnowidzem i konserwatystą – w podobnym czasie można 
napotkać także podręczniki „tańców nowoczesnych”, w których dawne 
gatunki są traktowane w sposób dosyć prześmiewczy. Podążając za 
pewnego rodzaju nowomodą, za wprowadzeniem do użytku gatunków 
tanecznych, nieobecnych do tej pory w salonowej rzeczywistości, autor 
podręcznika Praktyczny układ tańców nowoczesnych pisał: „dziś los 
jest dla was łaskawy, dając możność zatańczyć co jakieś siedm lub ośm 
tańców, za to jutro… o! jutro nie doczekacie się wcale tej sposobno-
ści, jeśli wasza znajomość choreografji [sic!] ograniczy się do walczy-
ka i innych już archeologicznych zabytków…”14.

Drugim aspektem w funkcjonowaniu tańców społecznych jest 
teatralizacja zachowań tanecznych. Pod terminem „teatralizacja” rozu-
miem „nadanie czemuś cech teatralnych”15, a w związku z tym nada-
nie całokształtowi zachowań związanych z tańcem użytkowym cech 
teatralnych. Pierwszym etapem tego rodzaju działania jest afiszowa-
nie czy też ogłaszanie wydarzeń tanecznych. aspekt ten w odniesie-
niu do obyczajowości salonowej w XIX-wiecznych podręcznikach 
tańca odnosił się głównie do zjawiska balu, choć wnioski na temat 
teatralizacji czy funkcjonowania/przestrzegania pewnej ściśle określo-
nej konwencji można sformułować także w odniesieniu do badań nad 
salonem. co prawda, spotkania salonowe nie miały tak silnego PR-u 
w postaci informacji prasowych, to ich zakorzenienie w świadomości 
zbiorowej było tak duże, że nie wymagało wzmocnienia przekazów 

13 M. Rościszewski, Tańce salonowe: praktyczny przewodnik dla tancerzy i wodzire-
jów uwzględniający tańce najnowsze i najmodniejsze, Warszawa 1921, s. 3.

14 B. d’Esmanguo-Filipowski, Dancing. Praktyczny układ tańców nowoczesnych, 
Warszawa 1921, s. 6.

15 [teatralizacja], [w:] Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/teatrali-
zacja;2577668.html [dostęp 18.09.2019].
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za pomocą formy pisanej. Spotkania salonowe miały zresztą charakter 
stały – tj. każdy dzień przyporządkowany był danemu miejscu16, zwią-
zanemu nierozłącznie z osobą gospodyni. O takim rodzaju ładu dowia-
dujemy się z przekazów pamiętnikarskich, dla przykładu: „gdybyśmy 
zamieszkiwali Warszawę roku 1842 głośnymi podówczas były salony: 
Pani Lewockiej, Pani Niny Łuszczewskiej, wojewodziny Nakwaskiej 
itd. […] a jakkolwiek pewnie salonowi pani Récamier, Rambouillet, 
Du Deffand i późniejszej pani Emilowej Girardin nie dorównywały – 
boć Warszawa to nie Paryż, zwłaszcza też Warszawa w obecnych sto-
sunkach – to wszelako mogły przypominać tamte”17. Poza wyznaczo-
nymi dniami tygodnia w konkretnych salonach, funkcjonowały także 
spotkania bez przyporządkowanego dnia tygodnia. Wcale nierzadkim 
zabiegiem było uczestniczenie w kilku tego rodzaju przedsięwzięciach 
jednego wieczoru, co może nasuwać jednoznaczne koneksje z ideą dzi-
siejszego clubbingu18. Sprawa jednak nieco się komplikuje, gdy weź-
miemy pod uwagę zagadnienie wspomnianej już „towarzyskości”. to 
właśnie z niej wynikała XIX-wieczna intensywność życia salonowe-
go i to właśnie ona była głównym motorem do działania. Dziś moty-
wacja ta wydaje się zupełnie odmienna, dlatego pozorną tożsamość 
życia salonowego z clubbingiem należy raczej rozpatrywać bardzo 
powierzchownie i zgodnie z definicją słownikową, która nie porusza 
kwestii motywacji.

Należy zauważyć, że przełom wieków nie przyniósł wielkich zmian 
w kwestii teatralizacji zachowań tanecznych. co prawda, w podręcz-
niku dobrego wychowania, w rozdziale pt. Zabawy taneczne, sporty 

16 W poniedziałki spotkania odbywały się u Niny Łuszczewskiej, we wtorki u Pań-
stwa kossakowskich, w środy – u Małachowskich, czwartki – u pani Franciszkowej 
Potockiej lub kazimierzostwa Wójcickich, piątki – u Pani Dębowskiej lub katarzy-
ny Lewockiej, a soboty – u księżny teresy i niedziele – u anny Nakwaskiej i Pań-
stwa Maciejowskich. Dodatkowo funkcjonowały także spotkania bez przyporząd-
kowanego dnia tygodnia.

17 P. Wilkońska, Moje wspomnienia o życiu towarzyskim w Warszawie, red. 
J.W. Gomulicki, oprac. z. Lewinówna, Warszawa 1959, s. 27.

18 „clubbing – [wym. klabing] spędzanie wolnego czasu w lokalach rozrywkowych”, 
za: [clubbing], [w:] Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/club-
bing.html [dostęp 18.09.2019].



50

różne i gry towarzyskie Mieczysław Rościszewski19 nie używa już ter-
minu „salon”, ale można wnioskować, iż właśnie to ma na myśli, gdy 
pisze w 1921 roku o „wieczorkach tanecznych”: „zbiera się na nie ści-
słe kółko znajomych, celem pogawędki i zabawy wspólnej. Dlatego 
też od wieczorku wymaga się o wiele mniej formalności niż od balu 
i rautu, na których bywa zwykle większa liczba osób, często nieznają-
cych się między sobą”20. Rościszewski upatruje także przyczyny takie-
go stanu rzeczy, tj. odchodzenia od form kameralnych, można rzec 
– salonowych do form publicznych, w finansach („dawnych, poczci-
wych, skromnych wieczorków coraz mniej bywa ze względu na dro-
żyznę przyjęcia gości”21).

zarówno w wieku XIX, jak i XX możemy zatem mówić o teatra-
lizacji zachowań tanecznych. Według tych założeń, poza sposobem 
ogłaszania lub ewentualnie funkcjonowania ich w świadomości spo-
łecznej, należy zaliczyć tu także odgrywanie pewnych ról (role spo-
łeczne), co mogłoby być właściwie tematem oddzielnego opracowa-
nia, a także fakt biletowania wydarzeń tanecznych. W odniesieniu do 
tego ostatniego aspektu i w związku z omawianym już wcześniej stop-
niowym upublicznianiem wydarzeń tanecznych, w XX wieku można 
widzieć posuwającą się komercjalizację. Publiczne bale już na począt-
ku XIX wieku wiązały się z opłatami, tak więc dosyć naturalną koleją 
rzeczy była kontynuacja tego procesu.

kolejny element życia tanecznego to trend militaryzacji czy woj-
skowości jako nawiązania do musztry, form geometrycznych oraz ter-
minologii wojskowej w ogóle. W XIX wieku mistrzem używania tego 
rodzaju retoryki był karol Mestenhauser, który w swojej Szkole tańca 
w bardzo klarowny sposób odnosi się do trendu militarnego. zresz-
tą Mestenhauser wcale nie kryguje się ze swym upodobaniem w tym 
zakresie: „przyjmując stosowny system w praktycznym kierowaniu 
tańcami, najstosowniejszym byłoby – trzymanie się taktyki wojskowej, 

19 zob. M. Rościszewski, Zwyczaje towarzyskie: podręcznik praktyczny dla pań 
i panów, Warszawa 1938, s. 180 i nn.

20 Ibidem, s. 181.
21 Ibidem, s. 180.
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jak to ma miejsce np. przy manewrach”22. Być może nawiązania takie 
były zabiegiem marketingowym, gdyż w większości najprawdopo-
dobniej głównym odbiorcą byli jednak mężczyźni. W XX-wiecznych 
podręcznikach i drukach ulotnych terminologia wojskowa jest raczej 
rzadko spotykana, co – być może – świadczy o poszerzeniu kręgu 
odbiorców tego rodzaju literatury. Jak się wydaje, wyjątkiem potwier-
dzającym regułę jest ponownie praca Londyńskiego, który nie nale-
żał raczej – jak już starałam się to pokazać – do nurtu nowatorskiego 
w tańcu użytkowym. autor ten pośród używanych twierdzeń zawie-
ra między innymi takie: „bal bez wodzireja – to pułk bez dowódcy”23.

Pozostaje do omówienia jeszcze jeden aspekt, czyli ogólny tanecz-
ny savoir vivre. W tym miejscu należy szczególnie podkreślić fakt 
adresowania podręczników tańca pod względem płci. W większości 
XIX-wiecznych podręczników nie pojawiają się właściwie uwagi skie-
rowane do kobiet, co może świadczyć o ich niewielkim zainteresowaniu 
lub pomijaniu jako grupy odbiorczyń. Wiek XX przyniósł liczne odnie-
sienia do zachowań/funkcji kobiet w środowisku tanecznym, co wyda-
je się mieć duże znaczenie społeczne. Rościszewski w swoich poradach 
odnosi się wprost do czytelniczek, choć nadal widoczna jest ich rola nie-
jako poddańcza, co może obrazować następujący cytat: „panna w tańcu 
nie powinna zbyt śmiało patrzeć w oczy swojego tancerza. Jeżeli prze-
mówi do niej, powinna mu odpowiedzieć grzecznie i uprzejmie, tańczyć 
zaś powinna skromnie i bez przesady”24. Fragment ten, jak i wcześniej-
sze przytoczone z prac Londyńskiego, utrzymany jest w tonie pewnej 
reprymendy czy nagany, a także ubolewania nad przemianami życia 
tanecznego. Nie jest to właściwie odosobniony przypadek, gdyż już 
w XIX wieku pojawiają się dość liczne wzmianki tego rodzaju25.

Sam taneczny savoir vivre w XIX wieku odnosi się do różnych 
aspektów funkcjonowania w tańcu społecznym, takich jak: „dobre 
ułożenie”, „poszanowanie dla dam, starszych i zwierzchności”, reguły 

22 k. Mestenhauser, op. cit., cz. 2, Warszawa 1888, s. 38.
23 M. Rościszewski, Tańce salonowe…, op. cit., s. 152.
24 M. Rościszewski, Zwyczaje towarzyskie…, op. cit., s. 187–188.
25 Brak takich odwołań jedynie we wspomnianym podręczniku braci Staczyńskich.
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tańca, „formy towarzyskie dla dam”, „obowiązki wzajemnego posza-
nowania się”, „zachowanie form przy stole” oraz o formalności zwią-
zane z zaręczynami, ślubem i przyjęciem weselnym26. Bez wątpienia 
zgodność warszawskiego metra, karola Mestenhausera i arkadiusza 
kleczewskiego, można zauważyć w krytyce ówczesnej młodzieży: 
„[…] tak też i dzisiejsza, wrodzona czy wyrobiona powaga młodego 
pokolenia, rażąco bije w oczy. Młodzież teraźniejsza wstydzi się albo 
też udaje, że wstydzi się tańca; trzy czwarte tej młodzieży, tak uniwer-
syteckiej, jak i gimnazjalnej tańczyć nie umie”27. Bale i spotkania salo-
nowe były jedną z ważniejszych miejskich rozrywek, choć wymagana 
była podczas nich pewna zachowawczość i powaga, a przede wszyst-
kim umiar. W XX wieku ów edukacyjny aspekt w podręcznikach tańca 
pozostaje niezmienny, choć forma jego przekazu ulega zdecydowane-
mu wygładzeniu i stonowaniu.

Jako aspekt dodatkowy można wyróżnić jeszcze element feminiza-
cji, rozumiany jako próba odnalezienia roli kobiet w kulturalnym życiu 
XIX- i XX-wiecznego społeczeństwa. W odniesieniu do XIX-wiecz-
nych salonów, feminizacja była czymś bardzo naturalnym i oczywi-
stym, gdyż to właśnie wokół kobiet toczyło się życie towarzyskie. 
W myśl ideałów XVIII-wiecznej Francji to kobiety zaczęły odgrywać 
rolę wiodącą i to one były niejako centrum salonu: „główna rola przy-
należy pani domu, na której spoczywa obowiązek reżyserowania życia 
prywatnego zarówno w rodzinnym zaciszu – codzienny ceremoniał 
posiłków i wieczorów przy kominku, jak i w stosunkach rodziny ze 
światem zewnętrznym: organizacja życia towarzyskiego, wizyt, przy-
jęć”28. Element kobiecy miał natomiast w tym czasie zupełnie znikome 
znaczenie w odniesieniu do spotkań publicznych. W tej sferze kobiety 
poruszały się raczej jako obiekt matrymonialnych zakusów i oględnie 
rzecz ujmując – ozdoba męskiego towarzystwa. Wielokrotnie w pod-
ręcznikach tańca XIX (a także XX wieku) podkreśla się rolę wodzi-
reja (Vortänzera) jako fundamentu dla prawidłowego przebiegu balu. 

26 zob. k. Mestenhauser, op. cit., s. 38.
27 a. kleczewski, op. cit., s. 3.
28 Od rewolucji francuskiej…, op. cit., s. 223.
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co ciekawe, zawsze funkcję tę pełnił mężczyzna. Nota bene wodzirej 
na balu był właściwie rangą zrównany z osobą pani domu w środowi-
sku salonowym. Również propozycja nauczycieli tańca, a także auto-
rów podręczników czy poradników tanecznych była w tym czasie nie-
dostępna dla kobiet. Jako potwierdzenie można jeszcze na marginesie 
podać informację, iż założycielami związku zawodowych Nauczycie-
li tańców Salonowych w Polsce (statut z 1927 roku) było 4 mężczyzn, 
co właściwie potwierdza sposób funkcjonowania płci w XIX-wiecz-
nym tańcu użytkowym.

Mimo istniejącej nadal w XX wieku biernej funkcji kobiet w życiu 
taneczno-towarzyskim, można zauważyć pewne przemiany. Jak pisze 
Rościszewski w odniesieniu do mazura: „bywa tańczony wogóle [sic!] 
nadzwyczaj mało i niechętnie. Dla czego? [sic!] Oto podobno dla tej 
bierności, na jaką jego układ skazuje w nim udział kobiety. tancer-
ka dzisiejsza pragnie bądź co bądź sprostać swojej ambicji dorów-
nania tancerzowi, a miano mazurowej myszki wcale nie przypada jej 
do smaku. Pożąda ona w tańcu gry zmysłów i uplastycznienia szałem 
wirów Wielkiej Wojny z jej całą ohydą i bezwstydem”29.

Podsumowując, należy chyba jeszcze raz podkreślić, iż głównym 
celem był szkic wątków społeczno-kulturalnych oparty na analizie pod-
ręczników tańca i wybranych druków ulotnych. Wyróżnione powyżej 
cechy czy aspekty życia tanecznego w odniesieniu do tańca społeczne-
go, nie stanowią – być może – pełnej listy zagadnień, które należałoby 
w tym kontekście omówić. Jednak zgodnie z przeprowadzonymi jak 
dotąd badaniami upublicznienie/prywatyzacja, teatralizacja, military-
zacja, savoir vivre są podstawowymi wyznacznikami i kształtowały się 
one dosyć różnorodnie na przestrzeni ubiegłych wieków. Dodatkowo 
zasygnalizowany został także obraz przemian ról kobiet i mężczyzn, 
który także w nawiązaniu do tańca jest dosyć widoczny. ta sfera wyda-
je się nadal niedostatecznie jeszcze zbadana i wymaga dalszych omó-
wień. Właściwie odrębnego opracowania domaga się także zjawisko 
kultury dancingowej, które zostało jedynie wspomniane, a które wyda-
je się być kluczowym dla okresu poprzedzającego wybuch II wojny 

29 M. Rościszewski, Tańce salonowe…, op. cit., s. 5.
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światowej. Można w tym miejscu pokusić się o dosyć odważne stwier-
dzenie, iż kultura dancingowa wyrosła niejako na kanwie stołecznych 
balów XIX-wiecznych, a jej cechy w sposób dosyć czytelny nawiązu-
ją wprost do czasów wcześniejszych. analiza tego zjawiska wymaga 
jednak dogłębnych badań, w tym także szerszego omówienia przemian 
recepcji gatunków tanecznych.
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Gimnastyka, sport, akrobatyka cyrkowa – 
a taniec w międzywojennej Warszawie

Streszczenie:
Międzywojenne spotkanie akrobatyki cyrkowej i tańca widowiskowego 
na skutek powojennych zmian (zarówno w cyrku, jak i w tańcu współcze-
snym) zostało dziś kompletnie zapomniane. tymczasem na przełomie XIX 
i XX wieku powstaje nie tylko taniec współczesny, ale i nowoczesna kultura 
fizyczna, kult wytrenowanego ciała, zyskują popularność gimnastyka i akro-
batyka, a tzw. protosport zmienia się w sport zawodowy. Nie były to dziedziny 
rozwijające się w odosobnieniu. Ich wzajemne wpływy można pokazać, wyko-
rzystując autobiografie artystów oraz krytykę prasową. Ważni artyści tańca 
pierwszych dekad XX wieku zostawili pamiętniki – mowę praktyków. Wal-
czyli w ten sposób o swoje miejsce w historii, ze świadomością „wynalezie-
nia” nowego stylu tańca z elementami akrobatyki. Byli to: tacjanna Wysocka, 
Feliks Parnell, Loda Halama. I Wysocka, i Parnell piszą o sobie jako o wyna-
lazcach, minimalizując lub wręcz nie dostrzegając dokonania innych. Faktem 
jest, że od poł. lat 20. XX wieku taniec akrobatyczny nie tylko za ich przyczy-
ną przenika do tańca modernistycznego. Rewersem tego zjawiska jest moda na 
akrobatykę idąca od teatrów rewiowych Europy, którą szybko przejęły teatry, 
teatrzyki i lokale rozrywkowe Warszawy.
Słowa kluczowe: akrobatyka, gimnastyka, cyrk, taniec modernistyczny, taniec 
akrobatyczny

Definicje akrobatyki mają zazwyczaj użytkowy, funkcjonalny charak-
ter. W zależności od ujęcia akrobatyka jest i podstawą dla wielu dys-
cyplin (najczęściej sportowych), i sposobem treningu, ćwiczeń czy 
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układów. „alfabetem” akrobatyki są statyczne i dynamiczne warianty: 
skoków, piramid, kombinacje obrotów, podciągnięć, podpór, przerzu-
tów, salt, stójek, skoków, zwisów, a stworzenie układu akrobatyczne-
go polega na odpowiednim ich skomponowaniu. Do wykonania części 
z nich w odmianach sportowych i cyrkowych używane są przyrządy, co 
wprowadza jeszcze większą wariantywność. Najogólniej akrobatykę 
można określić jako specyficzną technikę ruchu, opartą na rozwijaniu 
siły, wytrzymałości i elastyczności ciała, wymagającą odpowiednich 
warunków fizycznych oraz długoletniego treningu. Można tu wyróżnić 
trzy obszary: akrobatyka to zarówno szereg skodyfikowanych dyscy-
plin sportowych; jedna z tradycyjnych technik cyrkowych i podstawa 
warsztatu artysty cyrkowego – jak i część warsztatu aktora, tancerza, 
mima, performera. W każdym z tych przypadków niezbędne jest opa-
nowanie warsztatu, ale różnią się one celem jego wykorzystania: do 
sportowego wyczynu, do wykonania cyrkowego numeru, do fizyczne-
go przygotowania tancerza czy aktora.

Istnieje też oferowana przez antropologię najszersza z możli-
wych perspektywa spojrzenia na akrobatykę jako na praktykę kultu-
rową, uprawianą w sferach niekoniecznie kojarzonych ze sportem, 
treningiem czy widowiskami na pograniczu sportu, rozrywki i sztu-
ki. W innych kulturach bywa na przykład częścią praktyk rytualnych 
jako jeden z niecodziennych „sposobów posługiwania się ciałem” (by 
posłużyć się nośnym terminem Marcela Maussa)1.

akrobatyka jest praktyką archaiczną o niemożliwym do precyzyj-
nego ustalenia początku i rodowodzie. W drugiej połowie XVIII wieku 
pojawiła się w cyrku, w jego zmodernizowanej wersji stworzonej 
i spopularyzowanej m.in. przez cyrki konne Philipa astleya. W ciągu 
następnego stulecia rozwijała się i profesjonalizowała jako osobna dys-
cyplina cyrkowa, osiągając różnorodność ćwiczeń i form. Jednocześnie 
trening akrobatyczny stał się rodzajem bazy w wykształceniu każdego 

1 Różne ujęcia akrobatyki zawierają, np.: a. kaczyński, Akrobatyka, Wrocław 1988; 
t. Wysocka, Gimnastyka artystyczna, Warszawa 1955; E. Barba, N. Savarese, 
Sekretna sztuka aktora. Słownik antropologii teatru, przeł. J. Fret, G. Godlewski, 
a. Górka i in, Wrocław 2005.
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cyrkowca: nie tylko akrobatów czy linoskoczków, ale też klauna, dżo-
keja i żonglera2. Właśnie z przeznaczeniem dla artystów cyrkowych, 
pod koniec XIX wieku, pojawiły się szeroko dostępne podręczni-
ki podające m.in. rodzaje ochrony ćwiczeń akrobatycznych. Rywali-
zacja między profesjonalistami i amatorami przyczyniła się do pod-
wyższenia stopnia trudności wykonywanych elementów, co stworzyło 
podwaliny współczesnej akrobatyki sportowej3. W tym czasie upra-
wianie akrobatyki rozpowszechnia się poza wąskim, dosyć herme-
tycznym kręgiem artystów cyrkowych. Przełom XIX i XX wieku to 
czas narodzin nowoczesnej kultury fizycznej, kultu sportowego ciała, 
nudyzmu, popularności gimnastyki (szczególnie systemu szwedzkie-
go). z tzw. protosportu wyłania się sport zawodowy we współczesnym 
znaczeniu4. Jest to szczytowa faza długotrwałego procesu moderniza-
cyjnego, od XVIII wieku obejmującego całą Europę, w wyniku któ-
rego ukształtował się nowy model życia społecznego. Fetyszyzacja 
ciała wysportowanego, upowszechnienie treningu dyscyplin sporto-
wych, działalność towarzystw gimnastycznych, popularność turystyki, 
wspinaczki, pływania, wioślarstwa, cyklizmu – w latach 30. XX wieku 
aktywność fizyczna stała się pełnoprawnym i ogólnodostępnym stylem 
życia, głównie w ośrodkach miejskich, wpisując się w tendencje demo-
kratyzacji i emancypacji społecznej5. Jednak przy wszystkich euro-
pejskich podobieństwach we wdrażaniu tego projektu, istotne były 
jego lokalne warianty, wynikające z odmiennej sytuacji politycznej 
i gospodarczej kraju pod zaborami, a później – młodej państwowości 

2 Wiadomości na temat historii cyrku i akrobatyki podaję za: Акробатика, [w:] 
Энциклопедия циркового и эстрадного искусства, ruscircus.ru, http://www.
ruscircus.ru/encyc?func=text&sellet=%c0&selword=1146, [dostęp 15.10.2019]; 
B. Danowicz, Był Cyrk Olimpijski, Warszawa 1984; Cyrk w świecie widowisk, red. 
G. kondrasiuk, Lublin 2017; a. kaczyński, Akrobatyka, op. cit.

3 a. kaczyński, Akrobatyka, op. cit., s. 6.
4 Np.: P. Godlewski, Atletyka pod cyrkowymi namiotami: protosportowy charakter 

widowisk cyrkowych przełomu XIX i XX w. w Europie Wschodniej, „Wychowanie 
Fizyczne i Sport: studia i materiały”, 2000, nr 2. 

5 G. Vigarello, R. Holt, Ciało wypracowywane. Gimnastycy i sportowcy w XIX wieku, 
[w:] Historia ciała. Tom 2: Od Rewolucji do I wojny światowej, red. a. corbin, 
przeł. k. Belaid, t. Stróżyński, Gdańsk 2013, s. 289–346.
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II Rzeczpospolitej6. Przypomnijmy sobie choćby antynomie społecz-
ne, w jakich obsadził Gombrowicz pannę Młodziakówną w Ferdydur-
ke. Wdzięczny, odwrócony obraz tej nowej antropologii ciała (w uję-
ciu świadczącym o jej spójności) odmalowywany był równocześnie 
przez księży katechetów w licznych kazaniach i broszurach, gromią-
cych jednakowo dansingi, taniec estradowy i modernistyczny, kult 
sportu i ciała.

Sport zasadniczo osłabia wstydliwość, oswaja z obnażaniem 
ciała, czyni to ostatnie przedmiotem szczególnej troski i zain-
teresowania, w ogóle dogodnem jest podłożem do spotęgowa-
nia erotyzmu. Spoufala chłopców z dziewczętami, używaniem 
kusych kostiumów gimnastycznych zaostrza ciekawość płcio-
wą. Sport jest dziś symbolem panowania siły nad intelektem, 
pięści nad mózgiem. Jak w epoce upadku Rzymu zwycięski gla-
diator był bożyszczem tłumu, tak dziś rekordzista sportowy jest 
przedmiotem największego entuzjazmu i podziwu tzw. szero-
kiego ogółu. Rekordzista, a obok niego – gołouda girl…7.

– grzmiał jeden z publicystów, czesław Lechicki. aby jednak dostrzec 
miejsce, skąd rozpoczyna się to wzmożenie zainteresowań, należało-
by cofnąć się o pół wieku, do początków demokratyzowania się trenin-
gu ciała, który wcześniej przynależny był elitom. aktywność fizyczna 
w Europie Środkowej została spopularyzowana dzięki prężnej działal-
ności towarzystw gimnastycznych, na czele z towarzystwem Gimna-
stycznym „Sokół”. Obok szkolenia wojskowego uprawiano tu gimna-
stykę i niekiedy – akrobatykę na przyrządach. Od lat 60. XIX wieku 
„Sokół” miał największą swobodę działania na terenach cesarstwa 
austro-Węgierskiego, dlatego pierwsze jego ogniska na terenach 
polskich powstawały w Galicji, a dopiero po 1918 roku mogły bez 

6 Sygnalizując jedynie ten wielki temat, odsyłam do: Szklane domy – wizje i prakty-
ki modernizacji społecznych po roku 1918, red. J. kordjak, Warszawa 2018. Publi-
kacja towarzyszyła wystawie Przyszłość będzie inna. Wizje i praktyki modernizacji 
społecznych po roku 1918.

7 c. Lechicki, W walce z demoralizacją, tom 1, Miejsce Piastowe 1932, s. 80–81.
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przeszkód prowadzić działalność w całej ówczesnej Polsce. ukła-
dy zbiorowe i grupowe ćwiczenia gimnastyczne (czasami rytmiczne, 
z towarzyszeniem muzyki) były rodzajem manifestacji ruchu niepodle-
głościowego. W sposób zawoalowany, a jednocześnie jako najbardziej 
chyba dobitne i bezpośrednie unaocznienie (a raczej – ucieleśnienie) 
służyły podtrzymaniu świadomości narodowej.

W 1921 roku powstał pierwszy napisany po polsku podręcznik 
zawierający ćwiczenia gimnastyczne i akrobatyczne. Jego autorem 
był Józef Dreyza. W tym samym roku odbyły się też pierwsze war-
szawskie pokazy akrobatyczne8. część najbardziej wysportowanej 
młodzieży wywodząca się z towarzystwa „Sokół” znalazła zatrud-
nienie w cyrkach. taki był przypadek Stanisława Halamy, który – 
jako doskonały gimnastyk na reku, wychowanek wrocławskiego 
„Sokoła” – został zaangażowany w przedrewolucyjnej Rosji przez 
angielskiego akrobatę Roberta Gallafanta do grupowego numeru na 
trapezach9. Historia polskiego cyrku (wciąż niestety istniejąca głów-
nie jako historia mówiona) dowodzi, że nie tylko Halama, ale więk-
szość akrobatów z międzywojennego cyrku polskiego pochodziła ze 
szkoły „Sokoła”10.

W pierwszej dekadzie istnienia II Rzeczpospolitej dużo dyskutuje 
się o stylu narodowym w poszczególnych dziedzinach sztuki, a młode 
państwo próbuje wypracować podwaliny systemu wsparcia twórczości 
artystycznej. Również i dla tańca jest to czas dynamiczny, czas prekur-
sorów – oprócz zreformowanych szkół baletowych – powstają coraz 
liczniejsze szkoły rytmiki, tańca plastycznego, tańca modernistyczne-
go, zarówno o zakroju amatorskim, jak i profesjonalnym. uczą się 
w nich głównie kobiety, zdobywając zawód nie tylko tancerek baleto-
wych czy „nowoczesnych”, ale także wchodząc do dynamicznie roz-
wijającego się biznesu teatralnego: teatrów prywatnych nastawionych 
na lżejszy repertuar, kabaretów, rewii11.

8 a. kaczyński, Akrobatyka, op. cit., s. 6 i nast.
9 Moje nogi i ja, oprac. L. Halama, t. krzemień, Warszawa 1984, s. 8–9.
10 Dziękuję za informację panu Januszowi Sejbukowi.
11 zob. B. Mamontowicz-Łojek, Terpsychora i lekkie muzy. Taniec widowiskowy 

w Polsce w okresie międzywojennym (1918–1939), Warszawa 1972.
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„Widowiska oferowane w teatrzykach stanowiły istną wieżę 
Babel form i rodzajów przedstawień” – pisała w swojej książce 
o międzywojennym kabarecie Dorota Fox12. Stwierdzenie to odda-
je dobrze także i sytuację pierwszych dekad tańca współczesnego 
w Polsce. W tańcu artystycznym były to: taniec wyzwolony wywo-
dzący się z inspiracji Isadory Duncan, rytmika zaczerpnięta od Émi-
le’a Jaques-Dalcroze’a, taniec plastyczny licznych szkół, wreszcie 
taniec wyrazisty ze szkoły Mary Wigman. także i w tańcu o zakroju 
rozrywkowym czerpano wzorce z Francji, anglii czy Stanów zjed-
noczonych. „Dyrektor Włast stale jeździł do Paryża po nowe nume-
ry, muzykę i teksty, które potem przerabiał na polski” – wspominała 
Loda Halama czasy swoich występów w Morskim Oku13. wiel-
komiejscy widzowie, którym ani balet, ani teatr dramatyczny nie 
wystarczał, stykali się z wielością form i gatunków. W teatrach poka-
zy organizowały szkoły rytmiki i tańca plastycznego. Modernistycz-
ny taniec solowy (czy w duetach) czasem pokazywany był w reci-
talach, a czasem stanowił jeden z elementów wieczoru w teatrze 
piosenki czy kabarecie (gdzie także niekiedy wysuwał się na pierw-
szy plan). Równolegle funkcjonowały grupy (najczęściej duety) 
popisujące się numerami w tzw. tańcu ekscentrycznym czy najnow-
szymi stylami tańców towarzyskich. Popularność szybko zdobyły 
także układy grupowe, zespoły tzw. girlsów, czy line-dances – nie-
zbędne w rewiach i music-hallach. to bogactwo przysparzało wielu 
kłopotów recenzentom teatralnym. Na przykład „Boy swe kompe-
tencje w tej dziedzinie określał jako niepełne. Skarżył się, że będąc 
sprawozdawcą literackim, musi recenzować rewię polityczną, w któ-
rej na pierwszy plan wybija się balet”14. Dezorientacja krytyków, 
problemy z precyzyjną identyfikacją spektaklu jako głównego prze-
cież przedmiotu krytyki, to charakterystyczny motyw wielu recenzji 
przedstawień kabaretowych i rewiowych z udziałem tańca:

12 D. Fox, Kabarety i rewie międzywojennej Warszawy. Z prasowego archiwum Dwu-
dziestolecia, katowice 2007, s. 117.

13 Moje nogi i ja, op.cit., s. 25.
14 D. Fox, Kabarety i rewie…, op.cit., s. 83. Słowo „balet”, użyte przez Boya, ozna-

cza po prostu ansambl taneczny.
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Program w teatrzykach, jeśli nawet na pierwszy rzut oka przy-
pominał spektakl (przedstawiał „fabułkę”), był zlepkiem obra-
zów, numerów. W ich prezentacji wykorzystywano różne środ-
ki ekspresji […] (dla literatury – słowo ujęte w formę wiersza, 
monologu; dla teatru – skecz, scenkę rodzajową, miniaturę; dla 
muzyki – wstawki orkiestrowe, etiudy; dla baletu – taniec zespo-
łowy, akrobatyczny…)15.

Bożena Mamontowicz-Łojek nazwała polski taniec w okresie mię-
dzywojennym „tańcem widowiskowym”, chcąc w swojej próbie syn-
tezy pomieścić zjawiska niejednorodne: eklektyczną mieszankę baletu, 
tańca modernistycznego, tańca charakterystycznego (opartego na sty-
lizacjach polskich tańców ludowych) oraz wpływy najnowszych tren-
dów z europejskiego świata rozrywki (ogólne określane jako taniec 
rewiowy), tańców ekscentrycznych i towarzyskich, akrobatyki. Mię-
dzywojenny taniec widowiskowy mieścił więc w sobie dwie, czasem 
sprzeczne, tendencje. Był nastawionym na zysk i jak najszerszą publicz-
ność tańcem rewiowym – i kandydatem na pełnoprawnego uczestnika 
„wysokiego” kanonu sztuk, pokazywanym w teatrach (i w choreogra-
fiach teatralnych), któremu nadawano prestiż poprzez międzynarodowe 
konkursy choreograficzne czy próby powoływania zespołów reprezen-
tacyjnych. Orędownicy trwałego usytuowania w kanonie i usankcjo-
nowania rangi tańca modernistycznego używają w tym celu nazwy 
„taniec artystyczny” (pojawia się on w nazwie I Międzynarodowego 
konkursu tańca artystycznego w roku 1933). ale ówczesne nazew-
nictwo ujawnia też zmienną pozycję i status tańca modernistycznego: 
zespół tacjanny Wysockiej, kiedy występował w teatrach dramatycz-
nych, jest Baletem tacjanny Wysockiej, natomiast w teatrach rozrywki 
i na innych tego rodzaju scenkach nazywał się już tacjann-Girls. Jasno 
wynika to także i z pozycji społecznej tancerek: z jednej strony wielkie 
indywidualności artystyczne, gwiazdy (dziś powiedzielibyśmy cele-
brytki), z drugiej – anonimowe szeregi girls z gażami niższymi o wie-
lokrotności, ujednolicone choreografiami i kostiumem, z trudnymi dziś 

15 ibidem.
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do ustalenia biografiami. zgodnie z krótką i bezlitosną formułą ano-
nimowego dziennikarza „kina”, przywołaną przez Dorotę Fox: girls 
to „zmechanizowane ruchy, nie więcej niż 53 kilogramyplus zęby”16. 
zapewne właśnie wprzęgnięcie tańca w przemysł rozrywkowy (w jego 
najpospolitszej odmianie) miała na myśli Irena turska, kiedy w latach 
70. opisywała powojenną historię polskiego tańca następującymi sło-
wami: „Mecenat socjalistycznego państwa uratował polskich tancerzy 
od „przedwojennej produkcji estradowej”, od „poniewierki po lichych 
estradach i dansingowych parkietach””17.

Na takim terenie nastąpiło spotkanie starszych tradycji i gatunków 
widowiskowych z właśnie powstającymi: baletu (skąd czerpano tra-
dycję tańców charakterystycznych) i akrobatyki cyrkowej – z tańcem 
plastycznym, modernistycznym, z tańcami towarzyskimi (zwanymi 
później turniejowymi), kabaretem, rewią. Stereotypowa opinia kryty-
ki głosiła, że elementy akrobatyczne wprowadzane były dla uatrak-
cyjnienia choreografii. Stad już tylko krok do lekceważących ocen 
i zarzutów efekciarstwa (często skądinąd uzasadnionych): „Bezładne 
nagromadzenie figur akrobatycznych, nie powiązanych logiką kompo-
zycyjną numery tego typu, zamieniały scenkę teatrzyku w arenę cyrko-
wą”18. Postulat „utanecznienia” i „umuzycznienia” akrobatyki regular-
nie powracał w recenzjach. Nie znaczyło to jednak, że niemożliwe było 
subtelniejsze, wzbogacające choreografię użycie akrobacji. W tek-
ście przewodnim Księgi Pamiątkowej I Międzynarodowego konkur-
su tańca artystycznego Stanisław Głowacki w przeglądzie świato-
wych tendencji tańca artystycznego pozostawia tę kwestę jako otwartą: 
„Obraz nie byłby kompletny, gdybyśmy nie wspomnieli o najstarszym 
rodzaju tańca scenicznego, akrobatyce, która bawiła jeszcze oczy 
faraonów egipskich. W programach wielkich Variétés europejskich 

16 Ibidem, s. 183. Fox podaje tu również tropy bibliograficzne nt. girls, m.in. u Marii 
ukniewskiej, Jana Sokolicza-Wroczyńskiego. Współcześnie o anonimowości girls 
m.in. w: a. Łuksza, Glamour, kobiecość, widowisko. Aktorka jako obiekt pożąda-
nia, Warszawa 2016.

17 I. turska, Almanach baletu polskiego 1945–1974, kraków 1983, s. 16–17.
18 liń. [Henryk Liński], „Gazeta Polska”, 1930, nr 73. cyt za: D. Fox, Kabarety 

i rewie…, s. 180.



67

i amerykańskich widuje się rzeczy świadczące o fenomenalnej zgrab-
ności i równocześnie poczuciu rytmu. tylko wtedy bowiem można 
akrobatykę włączyć w sferę tańca, gdy synchronizacja ruchu z muzy-
ką jest doprowadzona do doskonałości. Pokrewna akrobatyce kultura 
girlsów i boysów przeniosła magię zrytmizowanego ruchu, uszerego-
wanych młodych ciał z placu musztry wojskowej na deski scenicz-
ne, w kolorowe światła kinkietów i projektorów”19. W podsumowa-
niu pokonkursowym Henryk Liński na łamach „kuriera Polskiego” 
pisał już w nieco innym tonie: „[…] ważną zasługą konkursu jest nader 
dobitne stwierdzenie, że wszystkie bez wyjątku odmiany i kierunki 
sztuki tanecznej mają najzupełniej jednakową rację bytu. aby tylko 
poziom artystyczny tańca był wysoki – wtedy mniejsza o kierunek”20. 
Stawiając tu taniec klasyczny na równi z wyzwolonym, Olgę Sławską 
obok Rozalii chladeck, stylizacji ludowych Jadwigi Hryniewieckiej 
i ziuty Buczyńskiej, traktuje i akrobatykę taneczną jako pełnopraw-
ny kierunek: „Lili Sandberg zademonstrowała, na jakie wyżyny się-
gać może artystyczna akrobatyka taneczna. udowodniła wyraźnie, ze 
taniec akrobatyczny ma artystyczną rację bytu pod warunkiem, że nie 
będzie jedynie studium akrobatycznym, ale tańcem, dla którego akro-
batyka jest tylko środkiem ekspresywnym”21.

Polski rozdział historii włączenia akrobatyki w obręb tańca, jej „uta-
necznienie” i historię prób nadania jej artyzmu, można rekonstruować, 
przeglądając ówczesną krytykę prasową, ikonografię oraz sięgając do 
autobiografii artystów22. te ostatnie trzeba czytać ze świadomością 
ich subiektywizmu, świadomych i niecelowych zniekształceń, prze-
milczeń, pogłosów dawnych, niewygasłych konfliktów, rozczarowań. 

19 S. Głowacki, O kulturze tanecznej na szerokim świecie, [w:] Święto tańca arty-
stycznego. Z okazji I Międzynarodowego Konkursu Tańca Artystycznego. Oficjalny 
program Konkursu i Festiwalu. Warszawa 9 –16 czerwca 1933. Specjalny numer 
„Muzyki”, s. 11. (Pisownia uwspółcześniona).

20 H.L. [Henryk Liński], Piękny plon międzynarodowego konkursu tańca artystyczne-
go, „kurier Polski”, 1933, nr 198, s. 4. (Pisownia uwspółcześniona).

21 ibidem. 
22 z grona aktywnych w międzywojniu tancerzy i choreografów, korzystających 

z akrobatyki po wojnie, pamiętniki opublikowali: Loda Halama, Feliks Parnell, 
tacjanna Wysocka.
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tacjanna Wysocka i Feliks Parnell traktowali pisanie wspomnień jako 
walkę o swoje miejsce w historii, wychodząc z (słusznego zresztą) 
założenia, że warto liczyć przede wszystkim na siebie. Przebija z nich 
przeświadczenie o „wynalezieniu” nowego, eklektycznego stylu tańca, 
odpowiadającego wyzwaniom nowoczesności.

Do włączenia akrobatyki w obręb choreografii i edukacji tanecznej 
przyczynili się przede wszystkim: Halina Hulanicka (jako choreograf, 
tancerka i pedagog), Feliks Parnell w choreografiach grupowych swo-
ich zespołów i w duetach (z Niną Pawliszczewą i zizi Halamą) i tacjan-
na Wysocka. krytyka (a za nią historia tańca) z licznego grona tancerek 
i tancerzy, uprawiających w międzywojniu taniec z elementami akro-
batyki, wyróżniła kilkanaścioro postaci: Bożena alesso, Elżbieta anto-
szówna, Irena Filonówna, siostry Halama (zizi, Loda, alicja, Helena), 
Halina Hulanicka, Iga korczyńska, Malina (Maria-aleksandra) Michal-
ska, duety Ney i Niewęgłowscy, Sam Salvano, siostry Watras, zespół 
tacjann-Girls (m.in. tancerki akrobatyczne Janina kędzierska, Hanna 
Lebedowicz, Janina Łukaszewicz, Janina Smoszewska)23. Na podstawie 
programów cyrkowych i anonsów w czasopismach branżowych i rekla-
mowo-promocyjnych (np. w „Echu artystycznym”, organie Polskiego 
związku artystów Widowiskowych „Polzawid”) można stworzyć także 
listę artystów i grup akrobatycznych występujących nie tylko w cyr-
kach, ale i na różnego rodzaju scenkach i w lokalach rozrywkowych.

Funkcjonująca od roku 1918 w Warszawie Szkoła umuzykalnienia 
Stefana i tacjanny Wysockich (późniejsze nazwy to Szkoła umuzykal-
nienia i tańca Scenicznego oraz Szkoła tańca Scenicznego) była jedną 
z największych tego typu placówek w Warszawie (a więc – i w Polsce) 
o ugruntowanej pozycji i działalności prowadzonej nieprzerwanie przez 
cały okres międzywojenny i krótko po wojnie. Mamontowicz-Łojek 
w swojej historii międzywojennego szkolnictwa tanecznego podaje, że 
liczba uczennic zwykle wynosiła tu 200 osób, a szkoła wykształciła 

23 F. Parnell, Moje życie w sztuce tańca. Pamiętnik 1898–1947, Łódź 2003, s. 214–
219; B. Mamontowicz-Łojek, Terpsychora …, op. cit. s. 32, 39–44; D. Fox, Kabare-
ty i rewie…, op. cit., s. 180; t. Wysocka, Dzieje baletu, Warszawa 1970, s. 539–540; 
t. Wysocka, Wspomnienia, Warszawa 1962. kompletna lista i pełny opis dorobku 
tancerzy-akrobatów przekracza ramy jednego artykułu.
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około 80–90 tancerek zawodowych24. „Niewątpliwą zasługą Wysoc-
kiej było, że jako jedna z pierwszych w Polsce zrozumiała odrębną rolę 
tańca w teatrze dramatycznym, dzięki czemu jej choreografia do niektó-
rych sztuk wielkiego repertuaru, reżyserowanych przez Schillera, zyski-
wała uznanie krytyków”25 – pisze autor biogramu tacjanny Wysoc-
kiej w Słowniku biograficznym teatru polskiego. Dodać należy – także 
i w dziedzinie choreografii, ale przede wszystkim w edukacji tanecznej 
„jako jedna z pierwszych w Polsce” nie bała się synkretyzmu i w nim 
poszukiwała nowego współczesnego stylu oraz – zrozumiała komercyj-
ny potencjał tańca rewiowego. „taniec sceniczny” Wysockiej powstał 
z połączenia elementów techniki klasycznej z rytmiką Jaques-Dalcro-
ze’a, inspiracjami tańcem wolnym i tańcem plastycznym, ale także – 
i z utanecznioną gimnastyką i akrobatyką, podpatrzoną w cyrku, które-
go „często nie docenia się jako podstawowej szkoły choreograficznej”26.

„Wtedy, w latach 1920–1923 walczyłam sama jedna, przeciwsta-
wiałam się wszystkim”27 – wspomina Wysocka z charakterystycz-
ną dla jej stylu emfazą, wskazując na siebie jako na prekursorkę na 
skalę europejską, wynalazczynię pracującą wbrew konserwatystom 
(zarówno ze świata baletowego, jak i tańca plastycznego czy rytmi-
ki). W swojej autobiografii i w Dziejach baletu (obie książki powsta-
wały mniej więcej w tym samym okresie, w końcówce lat 50. i na 
początku lat 60. XX wieku) wspomina z perspektywy czasu skrysta-
lizowanie swej metody nauczania i nowej techniki, określając ją jako 
„akrobatykę taneczną”. W roku 1921 jej szkoła uruchomiła klasę akro-
batyki, którą prowadził „artysta cyrku, nazwiska którego niestety nie 
mogę sobie przypomnieć, nazywano go pan Staś”28 (później zastąpił 
go Stanisław Halama). W następnych latach selekcjonując elementy 

24 B. Mamontowicz-Łojek, Polskie szkolnictwo baletowe w okresie międzywojennym, 
Warszawa 1978, s. 198, 201.

25 Słownik biograficzny teatru polskiego,, opr. B. Berger, t. Bogucka, G. chmielew-
ska i in., t. II, Warszawa 1994, s. 790.

26 t. Wysocka, Dzieje…, op. cit., s. 435.
27 t. Wysocka, Wspomnienia, op. cit., s. 136.
28 Ibidem, s. 135.
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pokazów i treningów cyrkowych, Wysocka wypracowała własny zbiór 
ćwiczeń. Jego powstawanie rekonstruuje w następujący sposób:

Rozumiałam i na sobie doświadczyłam wartości tego, co daje 
klasyka: rozwartość nóg, mocny kręgosłup pozwalający utrzy-
mać równowagę. ale jednocześnie klasyka usztywniała ręce, 
pozbawiała je bogactwa wyrazu, sprowadzała ich ruchy do pię-
ciu pozycji. […] Po objawieniu się Isadory [Duncan] rewolu-
cja została dokonana […]. zaczęłam szukać techniki, która nie 
negując potrzeby wykształcenia klasycznego, utaneczniłaby 
tancerkę, uczyniła jej ręce instrumentem wyrazu, nadałaby ciału 
giętkości, ruchom płynności, rozwartości nogom. […] chcia-
łam powiększyć amplitudę ruchów nóg i dlatego do swej tech-
niki tanecznej dołączyłam jako obowiązkową technikę akroba-
tyczną. […] Następne ćwiczenia miały na celu uniesienie nogi 
do linii pionowej w powietrzu29.

Wysocka podpatrując w cyrku i wprowadzając elementy akrobatyki 
do podstaw swojej techniki tanecznej (np. przerzuty, stanie na rękach) 
wypracowała system bazowych ćwiczeń dla tancerzy, pomocnych nie 
tylko w pracy nóg, ale w osiąganiu siły całego ciała i jego giętkości:

Oczywiście angażowani przeze mnie w ciągu trzech lat arty-
ści cyrkowi mogli pokazać jedynie elementy czystej akrobaty-
ki, nie utanecznionej, nie podporządkowanej muzyce. z obawy 
przed jakimś zbyt forsownym ćwiczeniem, przed jakąś nie-
ostrożnością, zawsze byłam obecna na lekcjach, pilnie przyglą-
dając się ćwiczeniom i rozważając, co i w jakiej formie może 
być tancerce przydatne. Nie ograniczyłam się do obserwowania 
odbywających się u nas lekcji, tylko poszłam do warszawskiego 
cyrku prowadzonego przez braci Staniewskich i uzyskałam bar-
dzo uprzejme pozwolenie przychodzenia na ranny trening arty-
stów akrobatów, przyglądania się ich pracy, względnie wzięcie 

29 Ibidem, s. 140–141.
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w niej udziału. Staniewscy angażowali doskonałych artystów 
zagranicznych i właśnie na tych treningach skorzystałam naj-
więcej. […] Od roku 1924 nie angażowałam już do szkoły arty-
stów z cyrku, tylko prowadziłam ćwiczenia akrobatyki sama30.

Wysockiej „akrobatyka taneczna”, tak jak i późniejsze – jak to okre-
ślił Ostrowski-Naumoff – „przerzucenie się do rewii”31 spotykały się 
z krytyką. Odpiera ją jeszcze w latach powojennych: „Dziś wiemy, 
że akrobatykę stosują także inni baletmistrzowie – od Bałanczyna 
począwszy, na amerykaninie Robbinsie skończywszy”, a „w Paryżu 
dopiero teraz piszą i orędują” za akrobatyką, podczas gdy ona wyprze-
dziła Francję o 34 lata (wylicza dokładnie, datując swój wynalazek na 
rok 1924)32. Stąd może wynikać wniosek, że Wysocka taniec akroba-
tyczny wymyśliła sama. Nie wspomina ani o baletowej tradycji tańców 
charakterystycznych, ani o szkołach tańca akrobatycznego istniejących 
np. we Francji czy o rosyjskich eksperymentach teatralnych i chore-
ograficznych (o biomechanice Meyerholda – jak wynika ze Wspomnień 
– nie słyszała, jednak w ówczesnej Rosji również rozwijał się taniec 
akrobatyczny). Nie odnosi się też do dokonań innych polskich arty-
stów i choreografów. tymczasem w 1921 pojawia się w Warszawie 
(i wkrótce zdobywa wielką popularność) Feliks Parnell. Jadwiga Hry-
niewiecka – gwiazda międzywojennego tańca i uczennica Wysockiej 
– swoje umiejętności akrobatyczne rozwijała w szkole paryskiej Sau-
niera, a Halina Hulanicka (związana ze szkołą Janiny Mieczyńskiej) – 
w 1921 roku w szkole akrobatyki andré Guichota33. Wreszcie w roku 
1925, po latach występów w Rosji, a później w polskich teatrach pro-
wincjonalnych, w Warszawie zamieszkuje rodzina Halamów i szybko 
robią tu karierę siostry Loda i zizi.

Mimo wszystko niepodważalnym faktem jest, że Wysocka wyko-
nała prekursorski gest. choreograf wkroczył do cyrku: było to fizyczne 

30 Ibidem, s. 142.
31 Słownik biograficzny…, op. cit., s. 789.
32 t. Wysocka, Dzieje…, op. cit., s. 450.
33 B. Mamontowicz-Łojek, Polskie…, op. cit., s. 87–88.
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i symboliczne przekroczenie bariery pomiędzy dziedzinami, złama-
nie hierarchii. „uduchowiony” taniec wolny występował przeciwko 
bezwzględnemu kultowi techniki w balecie, taniec plastyczny wywo-
dził się z utopii społecznej Hellerau i mistycyzmu spod znaku Jaques-
-Dalcroze’a, tymczasem cyrk – wciąż był postrzegany jako najbardziej 
podejrzana ze sztuk. „Buda jarmarczna” (by przywołać wystąpienia 
Błoka i Meyerholda) jeszcze nie oznaczała obszaru nostalgicznego 
odniesienia lub translacji przez awangardę – często było to po pro-
stu określenie pejoratywne. Parada Massina, coucteau, Satie i Picas-
sa powstały (i zostały na jakiś czas wyśmiane i zapomniane) w roku 
1917. zanim jednak cyrk zasilił na dobre awangardowe imaginarium 
– pomógł uzyskać formę tańcowi scenicznemu. Od połowy lat 20. 
taniec akrobatyczny stał się modny w teatrach rewiowych europejskich 
metropolii, skąd wzorce przechodziły do Polski, a w sposób szcze-
gólny – do teatrów warszawskich, jak m.in.: Morskie Oko, Niebieski 
Młyn czy Qui Pro Quo, gdzie boom na taniec akrobatyczny nastąpił od 
końca lat 20., by osiągnąć apogeum w latach 30. a szkołą dostarczają-
cą kadr – była właśnie szkoła Wysockiej, z tego boomu korzystająca. 
W latach 30. pod szyldem tacjann-girls funkcjonuje już kilka zespo-
łów krążących po kraju i występujących w music-hallach i rewiach 
za granicą (Włochy, Niemcy, Francja, Belgia). Dorobek Wysockiej 
był krytykowany czy oceniany ambiwalentnie. „kierowniczka szko-
ły tańca raczej rewiowego”34 – pogardliwie wyraziła się właścicielka 
konkurencyjnej szkoły, Janina Mieczyńska. „chociaż ambicje tacjan-
ny Wysockiej przypisania swojej szkole wybitnej rangi artystycznej nie 
są uzasadnione, to jednak przygotowanie do pracy w teatrach muzycz-
nych lżejszych form, jakie wynosiły z niej młode tancerki, było solid-
ne i dobrze sprawdzały się w praktyce”35 – syntetycznie ocenia doro-
bek Szkoły Mamontowicz-Łojek36. Natomiast w warszawskiej szkole 

34 Fakty i ludzie z mojego życia, oprac. J. Mieczyńska-Lewakowska, I. turska, Łódź 
1993, s. 88.

35 B. Mamontowicz-Łojek, Polskie…, op. cit., s. 224.
36 tacjanna Wysocka po wojnie odnalazła się w nowej sytuacji jako pedagog, chore-

ograf, choć stopniowo głównym nurtem stało się uprawianie krytyki i historii tańca, 
m.in. wykłady z choreografii w akademii Wychowania Fizycznego, działalność 
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baletowej klasa akrobatyki tanecznej (razem z „tańcami wyzwolo-
nymi”, w pierwszych latach w ograniczonym zakresie) pojawiła się 
dopiero w roku szkolnym 1934/35, prowadziła ją Halina Hulanicka, 
a później Jadwiga Hryniewiecka37.

kiedy w Warszawie w roku 1921, po latach I wojny świato-
wej spędzonych w Rosji, pojawia się Feliks Parnell (z żoną i part-
nerką duetów Niną Pawliszczewą), jest już w pełni uformowa-
nym tancerzem, wykraczającym zarówno poza stylistykę baletową, 
jak i modernistyczną. Wkrótce rozpoczyna współpracę z teatrami 
rewiowymi, a później i z warszawskimi teatrami dramatycznymi, 
już nie tylko jako solista, ale i wzięty choreograf. zanim do tego 
doszło, ten niegdysiejszy uczeń warszawskiej szkoły baletowej 
i dziecięcy tancerz na scenach Warszawskich teatrów Rządowych, 
w latach emigracyjnej tułaczki uzupełnia klasyczne umiejętno-
ści, eksplorując zupełnie inne możliwości motoryczne. zdobywa-
nie tego repertuaru szczegółowo opisuje w pamiętniku Moje życie 
w sztuce tańca. Momentem wyzwalającym okazało się poznanie 
gimnastyki. Jej podstawy opanował podczas występów w Ode-
ssie dzięki przypadkowo poznanemu byłemu oficerowi, niejakie-
mu Demidowowi, który był statystą w tamtejszym teatrze i dosko-
nałym instruktorem systemów gimnastycznych. „Na początku moje 
lekcje były zupełnie chaotyczne. […] Odrzuciłem starych bogów, 
a jeszcze nie znalazłem nowych. […] W 1916 roku odnalazłem 

w sekcji baletowej SPatiF-u. W roku 1955 ukazał się jej podręcznik gimnastyki 
i akrobatyki: „książka zawierała moje notatki z techniki tanecznej i akrobatycznej 
jeszcze z lat 1922–24”. „Jeśli już mówię o swej metodzie techniki tanecznej i akro-
batycznej, zaznaczę, że w roku 1950 ulegając namowom i prośbom wielu peda-
gogów, napisałam książkę, w której zebrałam systematycznie ułożone ćwiczenia 
swojej metody i podałam szczegółowe wskazówki dydaktyczne. książka otrzymała 
tytuł Gimnastyka artystyczna, termin wzięty ze związku Radzieckiego. Wolałabym 
dać książce właściwą nazwę, odpowiadającą jej treści i przeznaczoną w pierwszym 
rzędzie dla tancerek. Oczywiście dziś ogromna część tych ćwiczeń jest już przyjęta 
i stosowana, ale zaznaczyłam w przedmowie książki, że metoda była skrystalizo-
wana całkowicie już w 1924 roku i wszystkie te ćwiczenia stosowane na Wydziale 
tańca Scenicznego naszej Szkoły umuzykalnienia”. (t. Wysocka, Wspomnienia, 
op. cit., s. 359, 142).

37 B. Mamontowicz-Łojek, Polskie…, op. cit., s. 86–89.
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swoją właściwą drogę, z której już nigdy nie schodziłem. […] 
Wtedy miałem dopiero osiemnasty rok i przewodnikiem moim  
był entuzjazm”38. kolejne etapy życia i zmiany miejsc pobytu to 
opanowywanie kolejnych form ruchu, które ostatecznie złożyły się 
na „szkołę” Parnella. trening sportowy był w niej równie ważny jak 
taneczny: „w mojej szkole gimnastyka szwedzka, parterowa i sze-
roko pojęta zaprawa sportowa zajmuje miejsce równorzędne z ćwi-
czeniami wyrabiającymi zarówno skok, wirowość, elastyczność, jak 
i orientację. W wolnych chwilach (…) bywałem na boisku, torze 
rowerowym, na łódkach i pływalniach, również w halach sporto-
wych”39. Pośród wielu składowych repertuaru ruchowego Parnel-
la znalazła się i akrobatyka. „W latach 30. akrobatyka – domena 
sportowców – poważną rolę odegrała w moich tańcach, kiedy nikt 
nawet myśleć o tym się nie ważył, a cóż dopiero pokazywać spor-
towe tricki na scenie. Dopiero po wielu latach na zachodzie akroba-
tyka w tańcu zyskała prawo obywatelstwa”40 – tu powraca – analo-
gicznie jak w Wysockiej – motyw prekursorstwa.

„Jako choreograf odznaczał się silnie rozwiniętym wyczuciem 
teatru, niewyczerpaną fantazją i odwagą w swobodnym dobieraniu 
środków wyrazu. W latach dwudziestych jego indywidualny styl budził 
kontrowersje: jedni przyjmowali Parnella jako reprezentanta najnow-
szych tendencji europejskich, inni jako jaskrawą sensację z pogranicza 
kabaretu i cyrku. uprawiał wiele form choreograficznych, inspirowały 
go tańce salonowe i egzotyczne, stylowe i ludowe”41 – głosi syntetycz-
na nota biograficzna artysty. ta inwencja i wyobraźnia choreograficzna 
Parnella wynikała także i z doskonałego opanowania wielu odmiennych 
form ruchu. Jako tancerz-choreograf miniatur scenicznych (w których 
sam występował) dobierał sobie partnerów dysponujących podobnym 
warsztatem – uzupełniając jego braki własną „szkołą”. komponował 
duety i tańce grupowe, które w partnerowaniu umożliwiały ukazanie, 

38 F. Parnell, Moje życie..., op. cit., Łódź 2003, s. 57.
39 Ibidem, s. 183. 
40 Ibidem, s. 183.
41 Słownik…, op. cit., s. 531.
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obok tanecznych i aktorskich czy pantomimicznych, także możliwo-
ści akrobatycznych. Ważnym elementem była też umiejętność ekspo-
zycji wytrenowanego, umięśnionego ciała, jego harmonijnej budowy 
i pracy mięśni podczas wysiłku. Parnell potrafił wykorzystać poten-
cjał akrobatyki w etiudach komicznych. Posługiwał się typowymi cyr-
kowymi chwytami: efektem zaskoczenia czy potęgowaniem napięcia 
poprzez wprowadzanie ryzyka w saltach partnerki, i ich wyłapywaniu 
tuż nad ziemią. Poszukiwał prawdziwie nowoczesnego, innowacyjnego 
stylu, w którym płynność i wielokierunkowość ruchu była zintegrowana 
z technikami siłowymi: „wszystkie, nawet najtrudniejsze tricki, robiło 
się z nonszalancją od niechcenia, bez żadnego nasadzania się, stworzyło 
to zupełnie oryginalny sposób tańczenia”42. We wspomnieniach opisuje 
swoje etiudy akrobatyczne, z dokładnością choreografa, ale nie stroniąc 
od anegdot. Taniec gladiatora, Marynarze, Kultura fizyczna (i dziesiąt-
ki innych) były wykonywane m.in. z: Niną Pawliszczewą, zizi Halamą 
i kazimierzem Słupczyńskim.

Popyt na taniec akrobatyczny, a także możliwości jego nauki spra-
wiają, że w warszawskich teatrach rewiowych szybko i z sukcesem 
jako solistki debiutują artystki kolejnego pokolenia. Od 1926 roku zna-
komite recenzje zbiera Iga korczyńska, od 1929 – Elżbieta antoszów-
na, od 1932 – Bożena alesso, od 1935 (w teatrze Wielkim) – Malina 
Michalska43. Łączyły one umiejętności akrobatyczne – takie jak ela-
styczność, zwinność, refleks – z wysokimi umiejętnościami taneczny-
mi i aktorskimi. W ich tańcu, podobnie jak w choreografiach Parnel-
la, przed akrobatyką taneczną otwierały się możliwości artyzmu. Od 
początku lat 30. wciąż poszukujący nowinek dyrektorzy teatrów rewio-
wych, dla kolejnej atrakcji, sięgali do repertuaru typowych numerów 
cyrkowych, jak tzw. kauczuk (splatanie ciała w ciasne, deformujące 
pozycje) czy klisznik (uwalnianie się z niewielkiego pojemnika, np. 
walizki). celowały w nich Irena Filonówna i Bożena alesso. Osob-
ną odmianą tanecznego popisu w ramach rewii były duety tańca akro-
batycznego, m.in. Iny i Jerzego Ney, duetu Niewęgłowskich (Jadwigi 

42 Ibidem, s. 218.
43 Przegląd recenzji w: B. Mamontowicz-Łojek, Terpsychora…, op. cit., s. 32, 43–44. 
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czerskiej i Władysława Niewęgłowskiego) czy tria sióstr Watras (Lili, 
Ireny i Haliny)44.

Wojna, czasy powojenne i socrealizm zmieniły polski taniec. Wyga-
szano działalność prywatnych szkół, a w państwowych szkołach bale-
towych oficjalnie zmieniono program nauczania, marginalizując spe-
cjalności kojarzące się z międzywojniem, w tym – akrobatykę45. 
Niektórzy z tancerzy-akrobatów (Niewęgłowscy, Malina Michalska) 
znaleźli zatrudnienie w państwowych cyrkach46. Wciąż aktywni – na 
scenie i w działalności pedagogicznej – byli m.in.: Loda Halama, Hali-
na Hulanicka, Feliks Parnell, tacjanna Wysocka.

Bibliografia:
Barba Eugenio, Savarese Nicola, Sekretna sztuka aktora. Słownik 

antropologii teatru, przeł. Jarosław Fret, Grzegorz Godlewski, 
anna Górka i in.,, Ośrodek Badań twórczości Jerzego Grotow-
skiego i Poszukiwań teatralno-kulturowych, Wrocław 2005.

Cyrk w świecie widowisk, red. Grzegosz kondrasiuk, Warsztaty kul-
tury w Lublinie, Lublin 2017.

Danowicz Bogdan, Był Cyrk Olimpijski, Wydawnictwo Iskry, Warsza-
wa 1984.

Fakty i ludzie z mojego życia, oprac. Janina Mieczyńska-Lewakowska, 
Irena turska, zarząd Miasta Łodzi, Łódź 1993.

Fox Dorota, Kabarety i rewie międzywojennej Warszawy. Z prasowe-
go archiwum Dwudziestolecia, Wydawnictwo uniwersytetu Ślą-
skiego, katowice 2007.

Głowacki Stanisław, O kulturze tanecznej na szerokim świecie, [w:] 
Święto tańca artystycznego. Z okazji I Międzynarodowego Konkur-
su Tańca Artystycznego. Oficjalny program Konkursu i Festiwalu. 
Warszawa 9–16 czerwca 1933. Specjalny numer „Muzyki”, s. 11.

44 Ibidem, s. 40–41.
45 I. turska, Almanach..., op. cit. 
46 Dziękuję za informację panu Januszowi Sejbukowi.



77

Godlewski Piotr, Atletyka pod cyrkowymi namiotami: protosportowy 
charakter widowisk cyrkowych przełomu XIX i XX w. w Europie 
Wschodniej, „Wychowanie Fizyczne i Sport: studia i materiały”, 
2000, nr 2.

H.L. [Henryk Liński], Piękny plon międzynarodowego konkursu tańca 
artystycznego, „kurier Polski”, 1933, nr 198.

Holt Richard, Ciało wypracowywane. Gimnastycy i sportowcy 
w XIX wieku, [w:] Historia ciała. Od Rewolucji do I wojny świato-
wej, red. alain corbin, przeł. krystyna Belaid, tomasz Stróżyński, 
t. 2, Słowo/Obraz terytoria, Gdańsk 2013, s. 289–346.

kaczyński antoni, Akrobatyka, Wydawnictwo akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 1988.

Lechicki czesław, W walce z demoralizacją, t. 1, Wydawnictwo towa-
rzystwa św. Michała archanioła, Miejsce Piastowe 1932, s. 80–81.

Łuksza agata, Glamour, kobiecość, widowisko. Aktorka jako obiekt 
pożądania, Wydawnictwo Instytutu teatralnego, Warszawa 2016.

Mamontowicz-Łojek Bożena, Terpsychora i lekkie muzy. Taniec wido-
wiskowy w Polsce w okresie międzywojennym (1918–1939), Polskie 
Wydawnictwo Muzyczne, Warszawa 1972.

Mamontowicz-Łojek Bożena, Polskie szkolnictwo baletowe w okre-
sie międzywojennym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, War-
szawa 1978.

Moje nogi i ja, oprac. L. Halama, t. krzemień, Wydawnictwo arty-
styczne i Filmowe, Warszawa 1984.

Parnell Feliks, Moje życie w sztuce tańca. Pamiętnik 1898–1947, 
Wydawnictwo Grako, Łódź 2003.

Słownik biograficzny teatru polskiego, opr. Barbara Berger, teresa 
Bogucka, Grażyna chmielewska i in., t. II, Ośrodek Badań twór-
czości Jerzego Grotowskiego Poszukiwań teatralno-kulturowych, 
Warszawa 1994.

Szklane domy – wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 
1918, red. Joanna kordjak, zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, 
Warszawa 2018.

turska Irena, Almanach baletu polskiego 1945–1974, Polskie Wydaw-
nictwo Muzyczne, kraków 1983.



Wysocka tacjanna, Gimnastyka artystyczna, Wydawnictwo Sport 
i turystyka, Warszawa 1955.

Wysocka tacjanna, Wspomnienia, czytelnik, Warszawa 1962.

Źródła internetowe:
Акробатика, [w:] Энциклопедия циркового и эстрадного искусства, 

ruscircus.ru,http://www.ruscircus.ru/encyc?func=text&sellet=%c0  
&selword=1146, [dostęp15.10.2019].

dr Grzegorz kondrasiuk
adiunkt w Pracowni teatrologii uniwersytetu im. Marii curie-Skło-
dowskiej w Lublinie. Współautor książki „Scena Lublin” (wspólnie 
z Jarosławem cymermanem i Dominikiem Gacem). autor koncep-
cji i redaktor pierwszego w języku polskim naukowego opracowa-
nia na temat cyrku – „cyrk w świecie widowisk”. Publikował m.in. 
w „akcencie”, „Didaskaliach”, „kresach”, „Pamiętniku teatralnym”, 
„Scenie”, „teatrze” i w prasie lokalnej. Jako dramaturg współpracował 
m.in. ze Sceną Prapremier InVitro, Lubelskim teatrem tańca („Hello 
kitty”, chor. Wojciech kaproń, 2012; „Ostatnie solo R.”, chor. Ryszard 
kalinowski, 2017), teatrem Starym w Lublinie, teatrem Muzycznym 
w Lublinie („kraina uśmiechu” F. Lehara, reż. Joanna Lewicka, 2019). 
Współtwórca i do 2014 redaktor naczelny magazynu kulturalnego kul-
turaenter.pl. Współorganizator międzynarodowych konferencji „Nowy 
cyrk i Sztuka w Przestrzeni Publicznej” (2014) oraz „taniec i awan-
garda w Europie Środkowo-Wschodniej” (2017). członek Polskiego 
towarzystwa Badań teatralnych i Polskiego Forum choreologicznego.



79

mgr zofia załęska
Instytut Historii Sztuki, uniwersytet Warszawski

Warszawski swing i jego przedwojenne 
inspiracje

Streszczenie:
artykuł w pierwszej części stanowi syntetyczne omówienie historii swinga 
i jego obecności w Warszawie w dwudziestoleciu międzywojennym. Po zde-
finiowaniu słowa swing, autorka prezentuje krótko historię tańca i jego trans-
fer na ziemie polskie. Drugim zagadnieniem jest warszawskie środowisko 
swingowe i jego stosunek do historii tańca z lat międzywojennych i w trakcie 
II wojny światowej. autorka przeprowadziła badanie dotyczące wyżej wymie-
nionego zagadnienia. Sto dwie osoby uczące się i tańczące w Warszawie swin-
ga odpowiadały między innymi na pytania o znajomość różnych rodzajów tań-
ców swingowych, „klasycznych” choreografii i inspirowanie się modą z lat 30. 
i 40. XX wieku.
Słowa kluczowe: taniec, swing, lindy hop, międzywojnie, Warszawa

czym jest swing? Słownik wyrazów obcych definiuje hasło „swing” 
w dwojaki sposób: jako utwór muzyczny o nieregularnym, charakte-
rystycznie synkopowanym rytmie oraz jako taniec jazzowy tańczo-
ny przy muzyce typu swing1. Dokładnie mówiąc, swing jest rodza-
jem muzyki zrodzonym w Stanach zjednoczonych, wywodzącym się 
z jazzu. Najbardziej popularne są dwie anegdoty o powstaniu jazzu. 
Jedna mówi o tym, że rozpoczął on swoją karierę jako barrelhouse 
music – w salonach na południu Stanów zjednoczonych, gdzie alko-
hol serwowano prosto z beczki. W przybytkach takich akompaniował 

1 Słownik wyrazów obcych, opr. L. Wiśniakowska, Warszawa 2004, s. 895.
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pianista, który występował przez długie godziny i musiał być dobrze 
słyszany. Lewą ręką grał powtarzalny motyw, a prawą improwizował 
– ale mógł używać jej także do jedzenia w trakcie koncertu. Inna aneg-
dota wiąże charakterystyczny rytm muzyki z przemysłem kolejowym, 
ponieważ właśnie tam pracowało wielu afroamerykanów2.

W Polsce obecnie tańczy się następujące tańce swingowe: authen-
tic jazz, balboa, blues, boogie woogie, charleston, collegiate shag, 
lindy hop oraz St. Louis shag3. Jednak badacze podkreślają, że im 
dokładniej badamy swing, tym bardziej uświadamiamy sobie, że jest to 
zbiór tańców spiętych jedynie kontekstem4. Dlatego, by sprawę upro-
ścić, można używać zamiennie jednego pojęcia-parasola, czyli słowa 
swing. Łączy ono w sobie wszelkie wersje muzyki tanecznej wywo-
dzącej się z jazzu, zrodzonej w latach 20., a przeżywającej najwięk-
szą popularność w latach 30. i 40. XX wieku, przez co ten okres nazy-
wany bywa swing erą5. Do tych tańców możemy dziś zaliczyć bardzo 
wiele odmian różniących się krokiem podstawowym oraz dynamiką, 
jednak wszystkie te tańce są tańcami socjalnymi (ang. social dances), 
czyli tańczonymi dla przyjemności i rekreacji6.

Sam jazz błyskawicznie zdobył popularność i stał się synonimem 
nowoczesności, zwłaszcza dla młodzieży, która próbowała odna-
leźć się w trudnym, powojennym świecie7. Najpopularniejszym tań-
cem tej dekady, zwanej czasami Roaring Twenties, niewątpliwie był 
charleston. taniec ten miał korzenie afrykańskie i czerpał z ruchów 

2 S. Lee, H. Lol, Encyclopedia of Music in the 20th Century, London–New York, NY 
1999, s. 76–79.

3 tańcem popularnym w Polsce i bazującym na tańcach swingowych jest też West 
coast Swing. Jednak jest to taniec tańczony do współczesnej muzyki popularnej, 
a nie do muzyki swingowej, w związku z tym nie mieści się w definicji przyjętej 
przez autorkę.

4 B. cohen-Stratyner, Social Dance: Contexts and Definitions, „Dance Research 
Journal”, 2001, 33 (2), s. 122.

5 S. Lee, H. Lol, op. cit., s. 68, 621.
6 F. Rust, Dance in Society. An Analysis of the Relationship between the Social Dance 

and Society in England from the Middle Ages to the Present Day, London 1969, 
s. xiii.

7 ch. Baade, ‘The Dancing Front’: Dance Music, Dancing and the BBC in World 
War II, „Popular Music”, 2006, 25 (3), s. 350.
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afroamerykańskich tańców, takich jak turkey trot czy cake walk8. 
zadebiutował w słynnym show na Broadwayu, Running Wild9. Mło-
dzi tancerze, znani jako the Dancing Redcaps, zatańczyli do piosen-
ki Charleston (Green Hill) autorstwa Jamesa Price’a Johnsona i cecila 
Macka w 1923 roku10. Jazz i charleston jako pierwszy gatunek muzycz-
ny i taneczny stał się aż tak popularny. Dotarł do Europy na samym 
początku swego istnienia, między innymi dzięki występom Josephine 
Baker. tancerka już w 1925 roku wykonała charlestona w „La Revue 
Nègre” w Paryżu11. charleston szybko zszedł ze sceny i wkroczył do 
sal dansingowych, a rozwijał się mniej więcej równolegle po obu stro-
nach oceanu.

tak jak każdy taniec, i ten po latach zaczął ewoluować. Miejscem 
zapłonowym był Harlem: to właśnie od nazwy tej dzielnicy Nowego 
Jorku przełom, jaki dokonał się w muzyce i w tańcu swingowym, nazy-
wany jest Harlem Renaissance. W Harlemie najważniejszymi miejsca-
mi były „cotton club”, otwarty w 1923 roku12 oraz „Savoy Ballroom”, 
otwarty w 1926 roku13 – pierwsza sala integracyjna, czyli niepodle-
gająca segregacji rasowej w Stanach zjednoczonych i dostępna dla 
wszystkich za drobną opłatą. to tam właśnie rozwijał się kolejny świa-
towy fenomen, bazujący przede wszystkim na charlestonie, czyli lindy 
hop. Niejako jego ojcem chrzestnym stał się tancerz z sali „Savoy”, 

8 cake walk został zaprezentowany w Nowym Jorku w 1889 r. w The Creole Show, 
pierwszym musicalu z obsadą złożoną wyłącznie z aktorów pochodzenia afrykań-
skiego. taniec ten powstał z połączenia muzyki typu rag-time oraz prześmiewczego 
przedstawienia tańca stworzonego przez niewolników w zachodnich Indiach, który 
miał imitować pląsy przeciętnego mieszkańca świata zachodniego. zob. History of 
Black Dance: The Origins of Black Dance, Strona internetowa Victoria and albert 
Museum, http://www.vam.ac.uk/content/articles/h/history-of-black-dance-origins-
-of-black-dance [dostęp 01.09.2019]. 

9 Niektórzy badacze sądzą, że zapoznanie publiczności z charlestonem w musicalu 
nastąpiło w 1921 roku w spektaklu Shuffle Along (k.c.c. Dalton, H.L. Gates Jr., 
Josephine Baker and Paul Colin: African American Dance Seen through Parisian 
Eyes, „critical Inquiry”, 1998, 24 (4), s. 909).

10 t. Stevens, E. Stevens, Swing dancing, Santa Barbara 2001, s. 43.
11 S.R. udall, Dance and American Art: A Long Embrace, Madison, WI 2012, s. xvi. 
12 Ibidem, s. xxvi.
13 F. Manning, c.R. Millman, Frankie Manning: Ambassador of Lindy Hop, Philadel-

phia, Pa 2007, s. 12.
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George „Shorty” Snowden, który w wywiadzie nazwał w ten sposób 
taniec. Wzięło się to od samodzielnego lotu charlesa „Lindy” Lind-
berga nad atlantykiem – przeskoczył on (ang. hop) atlantyk14. taniec 
ten wprowadził tzw. breakaway, kiedy to partner i partnerka rozcho-
dzili się i każde z nich zaczynało improwizować swój fragment. trze-
ba uświadomić sobie nierozłączność ruchu i muzyki – tak jak w muzy-
ce jazzowej i swingowej dominowała improwizacja, tak samo działo 
się w tańcu15.

Lindy hop rozwijał się także poza salami dansingowymi. Popular-
nością, głównie w czasie wielkiej depresji, cieszyły się tzw. rent par-
ties. ze względu na kiepską sytuację ekonomiczną zamykano wtedy 
sale, więc potańcówki organizowano w domowym zaciszu. każdy 
uczestnik wnosił od 25 centów do dolara opłaty za wejście, dzięki 
czemu organizator był w stanie zapłacić czynsz. Norma Miller, jedna 
z tancerek lindy hopa, wspomina, że patrząc na przyjęcia, które orga-
nizowała jej matka, nauczyła się tańczyć16.

Lindy hop, nazywany niekiedy jitterbugiem, na początku wojny 
został nieco zmieniony. Między innymi usztywniono linię ciała 
i w ten sposób w początku lat 40. XX wieku powstał kolejny wariant 
tańca swingowego, czyli boogie woogie. Jednak dopiero po wielu 
latach różnica pomiędzy tymi tańcami wyklarowała się na tyle, by 
jednoznacznie je odróżnić, więc wciąż możemy mówić o różnych 
wariantach tańca swingowego lat 30. i 40. Równolegle rozwija-
ły się różnorodne kroki, które następnie przekształciły się w inne  
tańce.

Swing bardzo szybko przeniósł się z ameryki za Ocean. Muzyka 
korzystała z dobrodziejstw rozgłośni radiowych szerokiego zasięgu, 

14 Ibidem, s. 79. „Shorty” Snowden utrzymuje, że pierwsze kroki tego tańca nazywali 
już hopem, zanim Lindberg zrobił swój skok. (M. Stearns, J. Stearns, Jazz Dance: 
The Story of American Vernacular Dance, New York, NY 1994, s. 323).

15 Obecnie improwizacja również jest bardzo ważnym elementem w tańcach swingo-
wych. Jedną z form służących do pokazania zdolności improwizowania są turnieje 
Jack’n’Jill – losuje się w nich swojego partnera lub partnerkę i od razu, bez przy-
gotowania, tańczy przed publicznością.

16 N. Miller, E. Jensen, Swingin’ at the Savoy. The Memoir of a Jazz Dancer, Phila-
delphia, Pa 1996, s. 20–21.
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a sam lindy hop pojawił się tam po raz pierwszy dzięki grupie z „Savoy 
Ballroom”. Whitey’s Lindy Hoppers, pierwsza na świecie grupa poka-
zowa lindy hopa w 1935 roku wystąpiła w Londynie17. Największy 
swing boom miał miejsce na początku II wojny światowej18, kiedy to 
w Wielkiej Brytanii uznano, że żywa, wesoła melodia świetnie wpły-
nie na morale społeczeństwa podczas zagrożenia, może zrelaksować 
i zabawiać słuchaczy19.

Muzyka ta oczywiście zagościła również w Polsce. Pierwszy raz 
o istnieniu muzyki jazzowej wspomina Jerzy Sosnkowski na łamach 
„tygodnika Ilustrowanego” w 1921 roku20. Przemysł produkujący 
płyty gramofonowe prężnie się rozwijał, w 1926 roku powstało Pol-
skie Radio w Warszawie, a rok później uruchomiono rozgłośnię w kra-
kowie, katowicach i Poznaniu21. W 1935 roku zaczęto nadawać cykl 
audycji Gwiazdy filmowe przed mikrofonem i Najwybitniejsze zespo-
ły jazzowe, gdzie zaznajamiano polskich słuchaczy ze swingowymi 
orkiestrami Duke’a Ellingtona, caba callowaya, Paula Whitemana 
i Benny’ego Goodmana22.

Nowy taniec przyszedł do Polski w roku 1926 – zula Pogorzelska 
(zofia Pogorzelska) wykonała pierwszego polskiego charlestona na war-
szawskiej scenie „Perskiego Oka” (później „Morskiego Oka”)23. kilka 
tygodni później w tym samym lokalu Loda Halama oraz Eugeniusz 
Bodo wykonali „najświeższą nowalijkę taneczną” – black bottom24. 

17 Ibidem, s. 83–106.
18 ch. Baade, op. cit., s. 360.
19 k. karpiński, Był jazz. Krzyk jazz-bandu w międzywojennej Polsce, kraków 2014, 

s. 347, 351.
20 Ibidem, s. 27.
21 Ibidem, s. 47, 249.
22 Ibidem, s. 386, 390.
23 a. Lisiecka, Loda Halama. Pierwsze nogi Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 

2017, s. 50, 69. Dokładna data premiery nie jest znana. Jednak młodsza siostra 
Lody Halamy, Helenka, wykonywała numer charlestonowy razem z Pogorzelską. 
Halamki zatrudnione zostały w „Perskim Oku” w sezonie 1926/1927, więc pierw-
szy charleston mógł mieć miejsce najwcześniej w 1926 roku.

24 Ibidem, s. 90. Henryk Liński określił go jako „jakiś super-charleston, jeśli chodzi 
o figury, tempo zaś nieco powolniejsze, zbliżone raczej do bluesa. tańczony był nie 
tylko nogami, rękami i głową, a całą postacią”.



84

taniec przy dźwiękach jazzu szybko stał się jedną z ulubionych przy-
jemności międzywojennej Polski25.

ta żywiołowa muzyka i związany z nią taniec świetnie wpisały się 
w nastroje panujące w kraju po niedawnym odzyskaniu niepodległo-
ści. „Jak kraj będzie wolny, wówczas będziemy tańcowali i balowali, 
ale nie przed tym” – powtarzano kolejnym pokoleniom wychowanym 
w niewoli26. Intensywność tej nowej zabawy miała swoje odzwiercie-
dlenie w języku: w II Rzeczypospolitej zaczęto używać spolszczonego 
słowa dansing, które według Słownika wyrazów obcych oznacza „zaba-
wę taneczną w kawiarni lub restauracji”27.

Dansingi rozkwitały w stolicy – między innymi w klubie „adria”, 
który w podziemiach mieścił salę dansingową na 1500 osób z wiru-
jącym parkietem i orkiestrą jazzbandową28. chociaż było to miej-
sce raczej dla wyższych sfer, które oprócz bali również lubiły mniej 
formalne potańcówki29, to dzielnice robotnicze miały swoje miej-
sca potańcówek. Można było przyjść do tancbudy towarzystwa 
Przyjaciół czerniakowa na Dolnym Mokotowie, a latem rozstawia-
no parkiety w parku Sieleckim i Praskim30. Podczas upałów rze-
sze warszawiaków spędzały swój czas wolny na plaży, ale nie tylko 
opalając się, ale wykonując wiele aktywności: grając w gry zespo-
łowe, pływając, ale także tańcząc31. zbijano sceny z desek do tań-
czenia „murzyńskich kroków” na popularnych nadwiślańskich pla-
żach, między innymi na Poniatówce i na plaży braci kozłowskich 

25 M. Łozińska, J. Łoziński, Narty-Dancing-Brydż w kurortach Drugiej Rzeczypospo-
litej, Warszawa 2010, s. 38.

26 Ibidem, s. 38.
27 Słownik wyrazów obcych, op. cit., s. 177.
28 P. zakrzewski, Na dancingach i na dechach, czyli polskie parkiety XX wieku, http://

www.culture.pl/pl/artykul/na-dancingach-i-na-dechach-czyli-polskie-parkiety-xx-
wieku [dostęp 21.10.2017].

29 k. Sierakowska, Dwudziestolecie międzywojenne: kobieta w rodzinie inteligenckiej 
i jej czas wolny (próba rekonesansu), [w:] Kobieta i kultura czasu wolnego, red. 
a. Szwarc, a. Żarnowska, Warszawa 2001, s. 306.

30 P. zakrzewski, op. cit.
31 M. Gawin, Kobieta na plaży. Przemiany modelu seksualności kobiecej w latach 

międzywojennych, [w:] Kobieta i kultura czasu wolnego, red. a. Szwarc, a. Żar-
nowska, Warszawa 2001, s. 364.
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– „największej i najkulturalniejszej”32 [Fot. 1]. Obie plaże znajdo-
wały się w prawobrzeżnej Warszawie i obie były prywatne – u braci 
kozłowskich trzeba było zapłacić 50 groszy za wstęp. Plażowicze 
mogli spędzić czas na parkiecie, strzelnicy, w czytelni lub zagrać 
w bilard33.

Szaleństwo objęło także ulubione miejsca wypoczynkowe Pola-
ków, czyli między innymi zakopane, krynicę zdrój34, a także kurorty 
nadmorskie35. Poza lokalami rozrywkowymi dansingi organizowano 
w luksusowych wagonach kolejowych warszawskiej fabryki Lilpop, 
Rau i Loewenstein między innymi na trasie Warszawa–Lwów36.

taniec swingowy pojawił się również w międzywojennym polskim 
kinie. Sceny taneczne możemy znaleźć w filmach takich, jak: Zabawka 
(reż. Michał Waszyński, 1933 r.), Prokurator Alicja Horn (reż. Marta 
Flanz, Michał Waszyński, 1933 r.), Dyplomatyczna żona (reż. Mieczy-
sław krawicz, carl Boese, 1937 r.), Szczęśliwa Trzynastka (reż. Marian 
czauski, 1938 r.), Zapomniana melodia (reż. Jan Fethke, konrad tom, 
1937 r.) oraz Kłamstwo Krystyny (reż. Henryk Szaro, 1939 r.).

Polacy byli tak zafascynowani szybkimi, skocznymi tańcami, że 
w zabawie nie przeszkodziła im nawet wojna. Jak wspomina kazi-
mierz Brandys, w pierwszych dniach września 1939 roku jedyną zmia-
ną w życiu warszawskich lokali było to, że ich bywalcy nosili ze sobą 
maski przeciwgazowe37. Od samego początku okupacji wprowadzono 
zakaz tańca towarzyskiego w miejscach publicznych, w związku z tym 
„tańczono swingiem” tylko ukradkiem, w mieszkaniach prywatnych 
i to raczej w zgromadzeniach związanych z ruchem oporu38.

Po wojnie gusta muzyczne i taneczne nieco się zmieniły i na kilka-
dziesiąt lat zapomniano o swingu. Dopiero na przełomie lat 80. i 90. 

32 Ibidem, s. 367–369.
33 b.a., Plaża braci Kozłowskich, http://www.ekartkazwarszawy.pl/kartka/baseny- 

warszawskie [dostęp 6.09.2019].
34 k. karpiński, op. cit., s. 53.
35 M. Łozińska, J. Łoziński, op. cit., s. 168.
36 k. karpiński, op. cit., s. 11, 153.
37 P. zakrzewski, op. cit.
38 k. karpiński, op. cit., s. 470–471.
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XX wieku nastał tak zwany swing revival 39 – twórcy muzyki popular-
nej zaczęli wtedy nawiązywać do muzyki bigbandowej lat 30. i 40. 
XX wieku40, kino wykorzystywało tę muzykę i w różny sposób wraca-
ło do tematu swing ery41, a tancerze na powrót zaczęli się interesować 
tańcami swingowymi. W 1996 roku powstała biografia Normy Mil-
ler, wspomnianej już tancerki i członkini Whitey’s Lindy Hoppers42, 
a dekadę później biografia Frankiego Manninga43, bodaj najbardziej 
znanego tancerza swingowego na świecie44. Wspomniani tancerze 
wraz z innymi, którzy byli u szczytu sławy w okresie przedwojennym 
i wojennym, zaczęli prowadzić swoje szkoły, ucząc kroków lindy hopa 
i innych tańców swingowych.

Powrót do swinga miał wiele twarzy. Między innymi w 1984 roku 
założono World Rock’n’Roll confederation45, międzynarodowe stowa-
rzyszenie zrzeszające tancerzy rock’n’rolla, rock’n’rolla akrobatyczne-
go, ale także boogie woogie i lindy hopa. Należą tam stowarzyszenia 
poszczególnych krajów europejskich, również z Polski46. Od tej pory 
regularnie organizowane są turnieje taneczne, gdzie startują pary i for-
macje ze wszystkich krajów członkowskich. z kolei w 2008 roku po raz 

39 Więcej o tym fenomenie: P. kenneth, In Defense of the Swing Revival: Why Ame-
rica Flipped for ‘40s Sounds in 1998, https://www.billboard.com/articles/columns/
rock/8458221/swing-revival-1998-defense-essay [dostęp 14.08.2019].

40 M.in. zespoły takie, jak: Bid Bad Voodoo Daddy, Brian Setzer Orchestra, cherry 
Poppin’ Daddies, Ray Gelato czy the Jive aces.

41 M.in. filmy takie, jak: Swing Kids (reż. thomas carter, 1993), The Mask (reż. char-
les Russell, 1994), Swingers (reż. Doug Liman, 1996).

42 N. Miller, E. Jensen, op. cit. 
43 F. Manning, c.R. Millman, Frankie Manning: Ambassador of Lindy Hop, temple 

university Press 2007.
44 Na gruncie polskim z kolei temat ten został podjęty chociażby w biografiach Lody 

Halamy (Moje nogi i ja, oprac. t. krzemień, Warszawa 1984, a także w książce 
a. Lisieckiej Loda Halama. Pierwsze nogi Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 
2017), gdzie wspomniano o pierwszych w Polsce pokazach tańców swingowych. 

45 Strona internetowa World Dance Sport Federation, https://www.worlddancesport.
org/WDSF/associate_Members/WRRc [dostęp 31.07.2019].

46 W Polsce od początku lat 90. XX wieku działa Polskie Stowarzyszenie Boogie 
Woogie, którego członkami są kluby biorące udział w turniejach krajowych. PSBW 
zostało wpisane do kRS w 2013 roku – strona internetowa kRS, https://krs-pobierz.
pl/polskie-stowarzyszenie-boogie-woogie-i5320102 [dostęp 1.08.2019].
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pierwszy zorganizowano International Lindy Hop championships, do 
dziś największy i najbardziej popularny turniej tego tańca na świecie47.

W Warszawie środowisko swingowe zaczęło rozwijać się w pierw-
szej dekadzie XXI wieku. W 2008 roku powstał klub SwingStepPL48, 
rok później SWINGOut.PL49, a w 2012 roku ShimSham – Warszawski 
Swing50, do dzisiaj trzy największe szkoły tańców swingowych w stoli-
cy51. Regularnie organizują one różnego rodzaju wydarzenia: od potańcó-
wek, poprzez warsztaty z zaproszonymi gośćmi z zagranicy, po festiwale 
i turnieje tańca. Istnieje kilka mniejszych szkół, gdzie można nauczyć się 
tańczyć tańce swingowe, bądź gdzie uczą instruktorzy związani z wyżej 
wymienionymi szkołami. Jednak ośrodki te nie organizują takiej liczby 
wydarzeń i skupiają się raczej na regularnych zajęciach.

Wśród warszawskiej społeczności swingowej przeprowadzi-
łam badania dotyczące stosunku tancerzy do historii i tradycji swin-
ga. Badania zostały przeprowadzone w postaci sondażu o charakte-
rze jakościowym, przy użyciu wywiadów52. Wybrany sposób badania 
odpowiada badanej przeze mnie problematyce: w przypadku tak spe-
cyficznych zagadnień przeprowadzenie wywiadu kwestionariuszowe-
go nie dostarczyłoby wystarczającej informacji.

W badaniu wzięły udział 102 osoby, w tym 58 kobiet i 44 męż-
czyzn. Najstarszy tancerz urodził się w 1946 roku, najmłodszy 
w 1999. zdecydowania większość tancerzy zaczynała przygodę 

47 Strona internetowa International Lindy Hop championships https://www.ilhc.com, 
[dostęp 13.08.2019].

48 Strona internetowa szkoły SwingStep.PL, http://swingstep.cdx.pl [dostęp 1.08.2019].
49 Strona internetowa szkoły SWINGOut.PL, https://swingout.pl [dostęp 1.08.2019].
50 Strona internetowa szkoły Shim-Sham Warszawski Swing, https://shimsham.pl, 

[dostęp 1.08.2019].
51 Od września 2019 r. działalność rozpoczęła kolejna szkoła, Swing avenue Dance 

School: strona internetowa szkoły Swing avenue Warsaw, https://www.facebook.
com/swingavenuewarsaw, [dostęp 16.09.2019].

52 Osoby, z którymi wywiady zostały przeprowadzone, są tancerzami związanymi 
z wyżej wymienionymi warszawskimi szkołami tańca swingowego. Osoby te zgło-
siły się dobrowolnie, a wywiady zostały przeprowadzone ze wszystkimi chętnymi. 
Wszystkie odpowiedzi zostały dogłębnie przeanalizowane. W następnych akapi-
tach cytowane są wybrane przez autorkę wypowiedzi, które jej zdaniem były naj-
ciekawsze i najlepiej obrazujące tendencje pojawiające się w odpowiedziach. 
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z tańcami swingowymi od lindy hopa, chociaż niektórzy rozpoczy-
nali z boogie woogie, charlestonem, balboą i collegiate shagiem. co 
ciekawe, niemal wszyscy tancerze znają więcej niż tylko jeden taniec. 
to pokazuje, że swingowe środowisko warszawskie wciąż chce się 
rozwijać i jest zafascynowane nowymi możliwościami, które nie-
sie znajomość kolejnych kroków, ale także jest potwierdzeniem, że 
tańce swingowe są sobie bardzo bliskie i się nawzajem przenikają.

tancerze na samym początku zostali zapytani o to, czym dla nich 
jest swing i poproszeni o podanie swojej własnej, krótkiej defini-
cji. Bardzo wiele osób zwróciło uwagę, że jest to przede wszystkim 
pasja, sposób na spędzanie wolnego czasu, a także okazja do spo-
tkania ze znajomymi lub poznania nowych osób. często w defini-
cjach pojawiało się nawiązanie do bujania się, czyli charakterystycz-
nego dla tego tańca bouncingu oraz rytmiki synkopowanej („takiej, 
która robi ti-ka-da-a-ti-ka-da-a”). tancerze zwracali też uwagę, że 
jest to sposób na wyrażenie siebie poprzez spontaniczną interpreta-
cję muzyki, wyjście ze strefy komfortu, nowe wyzwanie oraz spo-
sób dbania o formę fizyczną. Dla kilku osób jest to praca, ale także 
często pojawiły się odpowiedzi, że swing jest stylem życia.

Pytałam tancerzy, dlaczego wybrali akurat taniec swingowy. Więk-
szość ankietowanych odpowiedziała, że ze względu na towarzystwo 
(„lindy hop jest tańcem społecznym, tańcem łączącym ludzi”), z pole-
cenia kogoś bliskiego, a także po zobaczeniu nagrania lub przypadko-
wego uczestnictwa w potańcówce. Początkującym wtedy tancerzom 
podobały się proste kroki, możliwość wyrażenia siebie („swing jest 
tańcem prawdziwym dla każdego, gdzie nic nie trzeba udawać”), inter-
pretacji i improwizacji w trakcie tańca („zabawa podczas tańca, gdzie 
nie ma ułożonych schematów”), ale przede wszystkim muzyka i ener-
gia. kilka osób zwróciło też uwagę na to, że tańce swingowe zdecy-
dowanie różnią się od innych popularnych obecnie tańców tym, że są 
wyzute z seksualności. Pozwala to tancerzom (a zwłaszcza tancerkom) 
się zrelaksować i zdecydowanie zmniejsza szansę na zaistnienie nie-
chcianych czy niezręcznych sytuacji.

Ważnym dla mnie aspektem przeprowadzonego badania było 
pytanie o historię. czy tancerz musi znać historię swojego tańca? 
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Większość tancerzy twierdzi, że tak, chociaż w najmniejszym stop-
niu: „[znajomość historii] prowadzi do większej świadomości tańca 
i zrozumienia jego klimatu”, „trzeba znać chociaż podstawy, to 
definiuje charakter tańca”, „ważne jest respektowanie twórców”. 
Według ankietowanych „dzięki temu jako społeczność przechowu-
jemy pamięć o tym, czym naprawdę jest swing i możemy świado-
mie tańczyć”. Mimo wszystko badani podchodzą do tematu bardzo 
realistycznie i twierdzą, że „taniec nie jest skansenem, ale ciągłą 
ewolucją” oraz że „ważna jest znajomość historii, ale ważniejsze 
to znać siebie”. kilka osób na pytanie o potrzebę znajomości histo-
rii odpowiedziało, że „to zależy”: „posiadanie wiedzy na ten temat 
zależy od stopnia zaangażowania w taniec. Jeśli jest to czyjąś pracą, 
to uważam to za konieczne. Jeśli natomiast ktoś tylko chodzi na 
potańcówki i nie ma większego związku z tańcem, to myślę, że nie 
jest to obligatoryjne”, a także „stopień zgłębiania szczegółów jest 
już zależny od tego, czym dla tancerza jest swing – jeśli jest spo-
sobem na odprężenie się po pracy i nie czuje potrzeby znajomości 
wszystkich muzyków – nie uważam tego za zbrodnię”. Według jed-
nej z ciekawszych odpowiedzi znajomość historii nie jest konieczna, 
gdyż „taniec to pierwotna forma komunikacji. Nie muszę znać histo-
rii partnera w komunikacji na wstępie, on i tak mnie o sobie nauczy 
w trakcie trwania znajomości”. znacząca część tancerzy odpowie-
działa, że „nie jest to [znajomość korzeni] konieczne, żeby dobrze 
tańczyć, ale pozwala lepiej zrozumieć taniec”, a także, że „swing to 
praca z ciałem”, a „do dobrej zabawy nie potrzeba historii”.

Wśród tańców swingowych istnieje kilka szeroko znanych cho-
reografii, tak zwanych routines, tańczonych nie w parze, ale solo-
wo. W dużej mierze powstały w swing erze, są znane przez bardzo 
wielu tancerzy i tym samym uznawane za „klasyczne”. Najbardziej 
bodaj popularną choreografią jest Shim Sham. Powstał w latach 20. 
XX wieku jako układ dla stepujących tancerzy53, ale później został 
wprowadzony w sali „Savoy” w wersji bez stepowania54. W połowie 

53 c. Valis Hill, Tap Dancing America: A Cultural History, New York, NY 2010, s. 80.
54 F. Manning, c.R. Millman, op. cit., s. 70.
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lat 80. XX wieku Frankie Manning pokazał swoją wersję Shim Shama 
w New York Swing Dance Society – stworzona przez niego chore-
ografia, bazująca na tej oryginalnej, świetnie się przyjęła i jest obec-
nie tańczona przez tancerzy na całym świecie55. układ tańczony jest do 
piosenki Tain’t What You Do (It’s The Way That Cha Do It) Jimmiego 
Lunceforda. Bardzo często, gdy tylko słychać ten utwór podczas potań-
cówki, wszyscy tancerze opuszczają swojego partnera lub partnerkę 
i zaczynają tańczyć Shim Shama. tę choreografię znają niemal wszy-
scy tancerze swingowi z Warszawy, nauczyli się jej podczas potańcó-
wek, z Internetu, bądź na specjalnych, dedykowanych zajęciach.

Wśród innych znanych routines, warszawscy tancerze wymienia-
ją jeszcze Big apple, choreografię o bardzo ciekawej historii: taniec 
o nazwie Big apple ma niejasne początki związane z koloniami w sta-
nie Georgia i Południowa karolina w II połowie XIX wieku56. wia-
domo, że w latach 30. XX wieku był wykonywany w „Big apple 
club” w Południowej karolinie i bardzo szybko stał się popularny 
w całych Stanach zjednoczonych57. W 1938 roku Frankie Manning 
na zamówienie managera grupy Whitey’s Lindy Hoppers, Herberta 
White’a, ułożył choreografię, jednak nigdy nie widząc wspomniane-
go tańca na oczy. Grupa zatańczyła ten układ w filmie Keep Punching 
w 1939 roku i właśnie ten taniec jest powtarzany przez tancerzy od lat 
90. XX wieku58. Innymi choreografiami znanymi przez warszawskich 
tancerzy są tranky Doo (wykonywana pierwotnie do Tuxedo Junc-
tion) i california Routine (tańczona do piosenki Jumpin’ at the Wood-
side autorstwa counta Basiego, jedyna bodaj tego typu choreografia 
tańczona w parach), obie również stworzone przez Frankiego Mannin-
ga. Ponadto są jeszcze dwie choreografie, obie okresu swing revivial, 
również uważane za klasyczne i również znane przez niektórych tan-
cerzy: Jitterbug Stroll stworzona przez Ryana Francoisa i killer Boogie 
przez Markusa kocha.

55 Ibidem, s. 226.
56 k. Hazzard-Gordon, Jookin’: the rise of social dance formations in African-Ame-

rican culture, Philadelphia, Pa 1990, s. 81.
57 F. Manning, c.R. Millman, op. cit., s. 145.
58 Ibidem, s. 142–152.
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Istotnym aspektem uczestniczenia w kulturze swingowej są potań-
cówki [Fot. 2]. Można powiedzieć, że jest to wręcz źródło swinga – 
to w końcu podczas tańców organizowanych w „Savoy Ballroom” 
i w innych salach powstał lindy hop. Wielu słynnych tancerzy odkry-
ło swoje talenty na początku tylko oglądając, a następnie uczestnicząc 
w potańcówkach59. W Warszawie obecnie odbywa się ich nawet kilka 
w ciągu tygodnia60 – czasem organizowane są okazyjnie, ale są też loka-
le, które regularnie zapraszają w swoje progi tancerzy swinga. z tan-
cerzy uczestniczących w badaniu zaledwie kilkoro nigdy nie uczestni-
czyło w żadnym wydarzeniu tego typu. za to zdecydowana większość 
badanych chodzi na potańcówki regularnie, nawet kilka razy w miesią-
cu. zapytani dlaczego to robią, odpowiadali, że jest to dla nich świetna 
okazja na spotkanie ze znajomymi i poznanie nowych osób, a także miej-
sce na rozwój taneczny, przećwiczenie znanych już kroków lub naucze-
nie się nowych: „jest to dobra zabawa, połączona z aktywnością fizyczną 
i utrzymywaniem kontaktów towarzyskich”, „[potańcówki dają] radość 
z integracji, zabawy tańcem, własny rozwój w tańcu… i [rozwój] spo-
łeczny. Pozwalają wejść w społeczność swingową w danym miejscu, 
co jest niewyczerpanym źródłem niespodzianek”, „z nikim się nie uma-
wiam, a przychodzę i okazuje się, że oni wszyscy tam są! Moi znajomi 
z warsztatów, część instruktorów. Wtedy przenoszę się w inny wymiar, 
w którym króluje dobra muzyka i serdeczny taniec. Gdy przychodzę 
w złym nastroju, to po jednym obrocie już nie pamiętam o tych emo-
cjach, bo zaczynam się zwyczajnie cieszyć. taniec i to towarzystwo 
daje pozytywną energię i nastraja na kolejne dni”. Pojawiły się również 

59 M.in. wspomniana wcześniej Norma Miller (N. Miller, E. Jensen, op. cit., s. 20–21) 
czy Dean collins, który nauczył się tańczyć w „Savoyu”, a w 1936 roku przeniósł 
się do kalifornii, gdzie szerzył taniec swingowy (t. Stevens, E. Stevens, op. cit., 
s. 88–90).

60 W momencie pisania artykułu w Warszawie regularnie odbywają się następują-
ce potańcówki: czwartkowa potańcówka swingowa Proces kawki x ShimSham 
(https://www.facebook.com/events/490155258415053/), czwartkowe Swingarium 
(https://www.facebook.com/events/447202639343575/), Potańcówka na Wyspie 
w soboty (https://www.facebook.com/events/351571912208377/?event_time_id=  
351571925541709), a także Swingowa Niedziela w Dziku (https://www.face 
book.com/events/329972817737446/), [dostęp 1.09.2019].
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odpowiedzi, że potańcówki odbywają się w „miłym i bezpiecznym gro-
nie”, gdzie „trudno o niemiłe sytuacje takie, jak w popularnych klubach”.

Wśród wielu odpowiedzi wyrażających pozytywne nastawienie 
w stosunku do potańcówek, znalazły się dwie osoby, które zdecydo-
wanie nie są zainteresowane dalszym uczestniczeniem w tego typu 
wydarzeniach. W tych dwóch odpowiedziach zwrócono uwagę, że dla 
początkujących tancerzy „nie ma tam za bardzo miejsca”, ponieważ 
nikt nie ma ochoty z nimi tańczyć, przez co nie mogą oni szlifować 
swoich umiejętności. Ponadto na potańcówkach panuje za duży tłok 
i „tancerze nie zwracają uwagi na innych”.

Istnieje niepisana zasada, by na swingowe potańcówki ubierać się 
swingowo, retro czy vintage61, czyli zgodnie z modą lat 30. i 40. XX wieku 
[Fot. 3]. zapytałam ankietowanych o ich zdanie na temat ubierania się 
w ten sposób na potańcówki – czy jest to miły akcent, czy raczej nie-
potrzebny wysiłek? Prawie wszyscy tancerze uważają taki dresscode za 
dobry dodatek do tańca, chociaż nie wszyscy faktycznie się tak ubierają. 
W swoich odpowiedziach wspomnieli, że takie ubranie „fantastycznie 
buduje klimat zarówno dla uczestników aktywnych i (przypadkowych) 
biernych, poza tym pomaga wyrazić siebie” oraz „dodaje autentyczno-
ści”. Jedna z tancerek zwróciła uwagę, że „strój jest częścią tancerza 
i inaczej tańczy się ubranemu jak na jogging, a inaczej w strój w klima-
cie”. Jednak wśród tancerzy uczestniczących w potańcówkach, niemal 
wszyscy ubierają się w ten sposób. część tancerzy zawsze do swojego 
stroju wkomponowuje „jakiś pojedynczy retro element: buty, chustka na 
włosach, spódnica”, a jedna z osób uczestniczących w badaniu ubiera się 
tak na co dzień. Odpowiedzi ankietowanych potwierdziły podejrzewa-
ną przeze mnie prawidłowość: na początku swojej swingowej przygody 
tancerze chętniej ubierają się w stylu vintage, natomiast później wyszu-
kane stylizacje zostawiają na „wyjątkowe okazje”.

Rozmawialiśmy o tym, czym badani kierują się podczas wybierania 
stroju na potańcówkę. zdecydowanie najczęściej pojawiały się odpo-
wiedzi dotyczące wygody – elegancja, dopasowanie swojego stroju do 

61 Słownik wyrazów obcych tłumaczy, że jest to moda na „stare, zabytkowe rzeczy” 
(Słownik wyrazów obcych, op. cit., s. 981–982). 
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charakteru imprezy czy odzwierciedlenie nastroju zawsze idzie za wygo-
dą i komfortem podczas zabawy: „uważam na względy praktyczne: czy 
strój jest wygodny, czy w danym lokalu będzie mi w nim wystarczająco 
chłodno, czy może będzie gorąco i potrzebuję zmiany bluzki”, „bardzo 
ważne jest żeby strój nadawał się do tańca, czyli koszule i skarpety tylko 
bawełniane, wszystko musi oddychać”. Wielu tancerzy wybiera to, co 
na siebie założy względem rodzaju imprezy: czy jest w pomieszczeniu, 
czy na wolnym powietrzu, a także czy jest to „mała potańcówka w tygo-
dniu”, czy raczej „główna impreza festiwalu”. Ważna też jest podłoga 
(czy też parkiet), jaki będzie na potańcówce, od tego zależy rodzaj obu-
wia. Niektórzy tancerze biorą ze sobą dwie do trzech par butów na takie 
wydarzenie, by dopasować te najlepsze do rodzaju podłogi.

tancerze zostali zapytani, skąd czerpią wiedzę dotyczącą mody 
tamtych lat. Pomimo tego, że część tancerzy nie jest zainteresowana 
wyszukiwaniem informacji tego typu, najczęściej pojawiały się odpo-
wiedzi dotyczące szukania w Internecie, czytania specjalistycznych 
blogów i oglądania dawnych filmów. z kolei część osób miała oka-
zję uczestniczyć w wykładach dotyczących mody. Niektórzy badani 
po prostu naśladują stroje innych tancerzy, a kilka osób powiedziało, 
że czerpie inspiracje „z szafy babci”.

Jak wynikło z przeprowadzonych przeze mnie badań, warszawskie 
środowisko swingowe jest pozytywnie nastawione do historii swoich 
tańców i otwarte na poznawanie jej. tancerze kontynuują przedwo-
jenne tradycje, uczestnicząc w potańcówkach, poznając dawne kroki 
i zapamiętując swingowe routines. W dużej mierze z chęcią poznają 
korzenie swojej pasji, czytając książki, szukając informacji w Interne-
cie, a także uczestnicząc w dedykowanych wykładach i pogadankach. 
uważają, że historia definiuje charakter tańca i chcą tę historię, cho-
ciaż w podstawowym zakresie, poznawać. Wybierając stroje na potań-
cówki bardzo świadomie inspirują się też modą lat 30. i 40. XX wieku, 
czasem z ogromną pieczołowitością odtwarzając ubiór, czasem łącząc 
retro elementy ze swoimi „codziennymi” ubraniami.

Jest to też środowisko niezwykle otwarte – z łatwością można nawią-
zać nowe przyjaźnie, o czym uczestnicy badania często wspominali. Być 
może wpływa na to możliwość „zabawy” z partnerem lub partnerką 
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poprzez dowolną interpretację muzyki, dzięki czemu rosną możliwości 
komunikacji w parze62. Społeczność ta bardzo dosłownie realizuje postu-
lat zawarty w nazwie rodzaju tańca, jest to taniec socjalny, uspołeczniają-
cy, pozwalający uczestnikom być ze sobą na wielu różnych poziomach.

W dodatku warszawscy tancerze swingowi wciąż się chcą rozwi-
jać – uczą się kolejnych tańców, otwierane są kolejne grupy zajęcio-
we i kolejne szkoły, przez co rośnie też liczba tancerzy praktykujących 
różne tańce swingowe. Jest też coraz więcej inicjatyw okołotanecznych, 
organizowane są różnego rodzaju wymiany dla tancerzy z Europy, 
warsztaty z tworzenia fryzur, kiermasze ubrań czy wspólne oglądanie 
dawnych filmów. Wynika z tego, że współczesna kultura tańca swin-
gowego to nie tylko taniec, nowe kroki i ćwiczenia. Jak odpowiedział 
jeden z ankietowanych: „współczesna kultura tańca swingowego raczej 
nieustannie tworzy się na nowo, niż trwa w swej pierwotnej formie. 
Swing jest tylko formą dla współczesnej kultury bycia ludzi ze sobą”.
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Fot. 1. Warszawa. Plaża Braci kozłowskich, Narodowe archiwum cyfrowe, 
sygnatura: 1-u-7418-3

Fot. 2. Jedna z potańcówek organizowana przez klub SwingStepPL, fot. adam  
Markowski (Markov Digitals)



Fot. 3. tancerze przed plenerową potańcówką na Polish Boogie Festival 2019, 
fot. i kolaż: zofia załęska

mgr zofia załęska
Doktorantka Studium Doktoranckiego na Wydziale Historycznym 
uniwersytetu Warszawskiego, współpracuje z Muzeum Narodo-
wym i Muzeum Fryderyka chopina w Warszawie. Jej zainteresowa-
nia naukowe obejmują ikonografię tańca średniowiecznego, ale także 
szeroko rozumiane tańce swingowe. W zeszłym roku ukończyła stu-
dia magisterskie w Instytucie Historii Sztuki uW i na ocenę bardzo 
dobrą obroniła pracę magisterską dotyczącą strojów do tańców swin-
gowych widzianych w polskim i amerykańskim kinie międzywojen-
nym. Swing interesuje ją nie tylko naukowo, ale też hobbystycznie 
i zawodowo. Jest tancerką, wielokrotną medalistką Mistrzostw Polski, 
a od 2015 roku instruktorką boogie woogie, lindy hopa i rock’n’rolla.
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Podsumowanie i wnioski z dyskusji

Blok Życie taneczne w pierwszej połowie XX wieku to cztery artyku-
ły, ukazujące zjawiska z zakresu tańca, które miały miejsce od począt-
ku XX wieku do rozpoczęcia II wojny światowej. Prezentujący swoje 
dociekania i wyniki pracy badawczej autorzy skupili się zarówno na 
przekrojowym ujęciu wybranych tematów, jak i na analizie konkret-
nych przypadków.

ten drugi trop właśnie obrała Hanna Raszewska-kursa, przywo-
łując sylwetkę Stefanii Dąbrowskiej – najprawdopodobniej pierw-
szej polskiej duncanistki, jednej z pierwszych tancerek-choreografek 
na polskiej scenie pozabaletowej. Warto zaznaczyć, że zaprezentowa-
ny artykuł ukazuje tylko pewien etap pracy badawczej, który autor-
ka kontynuuje, gromadząc źródła i informacje na temat Dąbrowskiej. 
Nie jest to jednak zadanie łatwe, ze względu na dostępność źródeł 
z początku XX wieku. Podczas dyskusji, która odbyła się po panelu 
konferencyjnym w dniu 21 września 2019 roku, zwrócono uwagę na 
kwestię dokonywania opracowań, dotyczących aktywności i twórczo-
ści osób, działających przed II wojną światową. Jest to zadanie nieła-
twe, ze względu na niedobór – zupełnie inaczej niż aktualnie – źródeł 
multimedialnych, a także fotografii z tamtego okresu, a w przypad-
ku poszczególnych osób także i obszernego opracowania tekstowego. 
Mowa była także o staranności badawczej, podczas pracy nad biogra-
fią konkretnych postaci – szczególnie jeśli na ich temat nie zachowa-
ło się zbyt wiele informacji i materiałów, na podstawie których można 
by podjąć próbę opracowania. Jedno z pytań, zadanych podczas dysku-
sji, nawiązujące do wystąpienia Hanny Raszewskiej-kursy, dotyczyło 
rekonstruowania języka ruchowego Stefanii Dąbrowskiej na podstawie 
zdjęcia – czy to oznacza, że w dostępnych recenzjach nie znajdziemy 
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informacji o ruchu? O czym w takim razie pisali recenzenci? Panelistka 
opowiedziała, że dotarła do bardzo niewielu recenzji, przejrzała także 
wiele gazet z pierwszych dekad XX wieku, w których szukała śladów 
Dąbrowskiej. Rzeczywiście okazało się, że opisu ruchu jest w nich nie-
wiele, znajdują się w nich za to określenia percepcyjne, a także ogól-
ne wrażenia, co do obejrzanych prezentacji. Sformułowania, które naj-
częściej pojawiały się w recenzjach dotyczących Stefanii Dąbrowskiej 
to „lekkość” i „subtelność”. Stosunkowo dużo miejsca autorzy tekstów 
poświęcali jej urodzie, mniej skupiając się na wykonywanym tańcu. 
Raszewska-kursa zaznaczyła, że na podstawie dostępnych materiałów 
dokonuje pewnego rodzaju badania – jednak nie rekonstruuje ruchu, 
a go „przypuszcza”. W sytuacjach, kiedy brakuje źródeł trudno jest 
więc mówić o odtwarzaniu konkretnych sekwencji. autorka wystą-
pienia na temat Stefanii Dąbrowskiej zauważyła przy tym, że pewnym 
rozwiązaniem dotyczącym zachowywania informacji o ruchu jest kine-
tografia, która pozwala na zapisywanie partytury ruchowej, możliwej 
potem do odtworzenia. to interesująca propozycja, będąca jednocze-
śnie bardzo istotną w kontekście późniejszej dostępności źródeł, a co 
za tym idzie – rzetelności pracy badaczy tańca.

W tekstach, które znalazły się w bloku Życie taneczne w pierwszej 
połowie XX wieku, autorzy poruszali temat tańca w odniesieniu do kon-
tekstu historycznego, z zauważeniem przemian społeczno-kulturowych 
w pierwszych dekadach XX wieku. Podczas dyskusji konferencyjnej 
zastanawiano się jednak, na ile znaleźć można odpowiedniki poszcze-
gólnych zagadnień we współczesności – co w pewien sposób rozszerza 
badania autorów przedstawione w artykułach w niniejszej publikacji. 
W przypadku tańców użytkowych, na których skupiła się aleksandra 
kleinrok, a także swingu, o którym pisała zofia załęska, można stwier-
dzić, że kluczowe było funkcjonowanie tego typu działań w przestrze-
ni miejskiej – niczym we współczesnym działaniu o charakterze site-
-specific. Podczas dyskusji aleksandra kleinrok zaznaczyła jednak, że 
istnieją zagrożenia dotyczące wykonywania tańców użytkowych dziś 
– ważne jest, by osoby podejmujące się takiego zadania miały wiedzę 
teoretyczno-historyczną na ten temat. z kolei zofia załęska wspomnia-
ła także o rozwoju i zainteresowaniu swingiem w Warszawie, mówiąc 



też o tym, że jest ono często oddolne. z kolei w przypadku akrobatyki, 
którą zajął się Grzegorz kondrasiuk, aktualnie możemy znaleźć wiele 
inicjatyw cyrkowych, pozwalających na ćwiczenie akrobatyki, istnieje 
także rock’n’roll akrobatyczny (a jego przedstawiciele, anna Miadzie-
lec i Jacek tarczyło, wielokrotnie zdobywali mistrzostwo świata w tej 
konkurencji). zastanawiająca stała się tu rozrywkowa funkcja tańca 
oraz jej znaczenie współcześnie. W przypadku poszczególnych arty-
stek, o których pisali kondrasiuk czy Raszewska-kursa, warto zazna-
czyć, że uczestniczyły one w różnego rodzaju formach i działaniach 
artystycznych – zdarzało się i tak, że tancerki baletowe prezentowały 
się w teatrzykach, popularne były także wieczory, gdzie jedna tancer-
ka przedstawiała kilka swoich choreografii.

Skupiając się więc na pracy badawczej na temat życia tanecznego 
w pierwszej połowie XX wieku, należy mieć na uwadze różne kon-
teksty oraz pamiętać o dostępności materiału źródłowego (oraz o jego 
braku). Przedstawione artykuły prezentują różne oblicza przedwo-
jennego tańca w Warszawie, jednocześnie ukazując, jak bogata była 
ta dziedzina oraz jak wiele wnosiła do życia kulturalno-społecznego 
stolicy.



Konferencja CST 2019 „Taniec w Warszawie. Sztuka tańca i choreogra-
fii w XX i XXI wieku”, fot. Marta Ankiersztejn

Otwarcie konferencji cSt 2019: Paulina Święcańska, agata Życzkowska, 
dyrektorki centrum Sztuki tańca w Warszawie

Marta Seredyńska, kuratorka konferencji cSt 2019



Spektakl „Obserwator”, Izabela chlewińska, fot. Marta ankiersztejn



Spektakl „3x20”, aleksandra Bożek-Muszyńska, zofia tomczyk, fot. Marta 
ankiersztejn



Wieczór trzech spektakli kolektywu TukaWach, fot. Marta Ankiersztejn

Spektakl „Deux Ex Running Machina”, Magda tuka

Spektakl „National Body art”, Magda tuka, anita Wach



Spektakl „Vanitas zdekomponowany”, anita Wach, fot. Marta ankiersztejn



konferencja cSt 2019. trzecie urodziny projektu centrum Sztuki tańca 
w Warszawie, fot. Marta ankiersztejn

agata Życzkowska i Paulina Święcańska, dyrektorki cSt oraz Magdalena 
ulejczyk, dyrektorka Mazowieckiego Instytutu kultury
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Aleksandra Konarska

Twórczość artystyczna Stefana 
Niedziałkowskiego

Streszczenie:
twórca i wykonawca wielu spektakli pantomimy – Stefan Niedziałkowski 
(ur. 1945) – od wielu lat tworzy i pracuje w Warszawie. Był inicjatorem, 
współtwórcą i aktorem Sceny Mimów przy Warszawskiej Operze kameral-
nej. W 1994 roku objął kierownictwo artystyczne Warszawskiego teatru Pan-
tomimy przy Państwowym teatrze Żydowskim im. Estery Rachel i Idy kamiń-
skich w Warszawie (do roku 2002) oraz założył Studio Mimów przy teatrze na 
Woli, w którym kształcił przyszłych artystów tej sztuki. W artykule dokonano 
podsumowania 55-letniej działalności Stefana Niedziałkowskiego w Warsza-
wie, zwracając uwagę na jego proces pracy z ciałem oraz stworzone spektakle.
Słowa kluczowe: pantomima, mim, Stefan Niedziałkowski

Stefan Niedziałkowski jest jednym z prekursorów sztuki mimu w Pol-
sce oraz istotnym twórcą teatru pantomimy w Stanach zjednoczonych1. 
Swoją drogę mima rozpoczął we Wrocławskim teatrze Pantomimy 
Henryka tomaszewskiego, na którego spektakl trafił przypadkiem 
i uległ artystycznemu zauroczeniu, przez co dążył do tego, by zna-
leźć się w zespole2. W latach 1964–1975 był jednym z najważniej-
szych aktorów Wrocławskiego teatru Pantomimy, gdzie stworzył wiele 
wspaniałych ról będących wizytówką tego miejsca. zagrał w takich 

1 zob. [Studio Mimów Stefana Niedziałkowskiego], http://www.mimearttheatre.pl/
pl_stefan.niedzialkowski.htm [dostęp 30.09.2019].

2 zob. P. Pendrakowska, Milczący aktor, http://www.magiel.waw.pl/2014/05/kultu-
ra/teatr/milczacy-aktor/ [dostęp 29.09.2019].
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spektaklach, jak: Suknia/Ogród miłości (1966), Gilgamesz (rola Enkidu 
i Pasterza, 1968), Odejście Fausta (rola Homunkulusa i Parysa, 1970), 
Menażeria Cesarzowej Flissy (rola czarnego anioła, 1972), Przyjeż-
dżam jutro (rola Podrywacza i tytana, 1974). W kolejnych latach swej 
pracy zawodowej rozwinął technikę Henryka tomaszewskiego: „bazu-
jącą na pracy z impulsem w ciele, przesuwając akcent na autentyczność 
doświadczenia i proces transformacji”3.

Rys biograficzny
W 1979 roku Niedziałkowski wyjechał do Stanów zjednoczonych, 
gdzie założył własny zespół o nazwie MILHENY. Nazwa ta jest fone-
tycznym zapisem polskiego słowa „milczenie”, będącego według arty-
sty esencją sztuki mimu4. W Stanach zjednoczonych Niedziałkowski 
założył także szkołę american School of Polish Mime, której dyrek-
cję, podobnie jak zespołu MILHENY, objęła alice Eichen-Winslow 
(Niedziałkowski pozostawał kierownikiem artystycznym). W Nowym 
Jorku wykształcił zespół aktorów pantomimy, rozpoczął nauczanie 
sztuki mimu, a także stworzył wiele choreografii, scenariuszy i ról 
pantomimicznych. W latach 80. XX wieku bywał również wielokrot-
nie w Paryżu, do którego zapraszany był przez Marcela Marceau jako 
wykładowca Ecole International de Mimodrame de Paris Marcel Mar-
ceau. artysta uważał przy tym, że „sztuka pantomimy nie jest fran-
cuska, polska, japońska czy hinduska […] powinna być uniwersalna 
i docierać do każdego widza niezależnie od kultury” 5. Sam Marceau 
bardzo doceniał zarówno pracę artystyczną, jak i wkład teoretyczny 
Stefana Niedziałkowskiego w rozwój sztuki mimu. Warto wspomnieć 
także, że to właśnie on napisał przedmowę do książki polskiego mima 
Beyond the World: The World of Mime6, która jest teoretycznym kom-
pendium wiedzy i techniki pracy Niedziałkowskiego.

3 M. zamorska, Obecni ciałem. Warsztat polskich tancerzy butō, kraków 2014, s. 90. 
4 zob. S. Niedziałkowski, Teatr sztuki mimu, Warszawa 2014.
5 M. zamorska, Obecni ciałem…, op. cit., s. 90.
6 S. Niedziałkowski, J. Winslow, Beyond the Word: The World of Mime, Michigan 

1993. 
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Po powrocie do Polski, w 1994 roku, Niedziałkowski założył 
w Warszawie szkołę pantomimy, czyli Studio Mimów przy teatrze 
im. Łomnickiego na Woli (dziś jedna ze scen teatru Dramatycznego 
m.st. Warszawy). Podczas otwarcia studia zaprezentowany został spek-
takl Inicjacje, stworzony specjalnie na to wydarzenie. trzyczęściowa 
praca składała się z kilku etiud, w niektórych z nich wystąpił sam arty-
sta (były to: Beret, Aktor oraz Kolory cienia). W teatrze na Woli Stu-
dio Mimów działało przez 10 lat, by przenieść się do Mazowieckiego 
Instytutu kultury7, w którym Niedziałkowski pracuje do dziś. Warto 
przypomnieć także, że to właśnie w Studio Mimów w 1999 roku wyre-
żyserował również spektakl Milczący Aktor 2. to określenie było dla 
niego ważne, ponieważ odzwierciedlało istotę jego pracy:

W moim teatrze Sztuki Mimu artystę mima nazywam milczą-
cym aktorem. aktor tworzy teatr. Jeden ruch aktora-twórcy to 
wewnętrzna transformacja, która uwidacznia proces przemian 
myśli i emocji. Ruch jest unikalny, bo jest procesem odzwier-
ciedlającym zmienność myśli, emocji i energii. Rezygnując ze 
słów, artysta musi wyjść poza słowa, przez co zaczyna myśleć 
zupełnie inaczej. artysta opanowuje swoje ciało i musi, jak 
przez pryzmat, pokazać istotę przeżycia, które charakteryzuje 
człowieka8.

to pokazuje, jak ważny dla Niedziałkowskiego jest ruch, który trak-
tuje jako podstawę pracy. ciało ludzkie jest tu najważniejsze, jest two-
rzywem, poprzez które ukazywane są stany emocjonalne oraz idee 
autora.

Oprócz praktyki ruchowej oraz tworzenia spektakli, Niedziałkow-
ski pracował także jako dyrektor festiwali: w latach 2000–2004 był 
dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Mimu w teatrze na 
Woli, a w 2007 roku – dyrektorem Międzynarodowych Prezentacji 

7 https://www.mik.waw.pl/edukacja/studio-mimow.html [dostęp 1.10.2019].
8 P. Pendrakowska, Milczący aktor, http://www.magiel.waw.pl/2014/05/kultura/teatr/

milczacy-aktor/ [dostęp 29.09.2019]. 
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Sztuki aktorskiej w teatrze Ruchu Stefan Niedziałkowski. Po powro-
cie ze Stanów zjednoczonych do Warszawy twórca został również 
dyrektorem artystycznym Warszawskiego teatru Pantomimy w Pań-
stwowym teatrze Żydowskim im. Estery Rachel i Idy kamińskich 
w Warszawie. Wyreżyserował tam wiele doskonałych spektakli pan-
tomimy, jak np.: Kolorowy świat wędrownych mimów (1995), opar-
te na japońskim folklorze Oblicza prawdy (1996) czy Przemknę chył-
kiem, przeminę (1999).

Jak już wspomniano, w 2005 roku Studio Mimów Stefana Nie-
działkowskiego stało się częścią Mazowieckiego centrum kultury. 
Od tego czasu artysta wyreżyserował w nim, takie spektakle jak: Głę-
bia (premiera na Międzynarodowych Prezentacjach Sztuki aktorskiej 
w teatrze Ruchu Stefan Niedziałkowski, 2007), Współistnienie (2010), 
Meritum/Essence (2011), Tożsamość/Identity (2012), Natchnienie/Spi-
rit (2013), Milczący Aktor podczas pracy (2015). Poprzez te prace 
Niedziałkowski wkroczył w bardziej abstrakcyjny i nieco mistycz-
ny etap swojej reżysersko-choreograficznej twórczości9. co ciekawe, 
w 2006 roku, po wielu latach, gościnnie powrócił do zespołu Wrocław-
skiego teatru Pantomimy. z okazji 50. rocznicy jego założenia wyre-
żyserował spektakl Dusioł, będący interpretacją misterium poetycko-
-baletowego Grzegorza Walczaka, w którym zagrał również tytułową 
rolę. Spektakl został pokazany na Scenie kameralnej teatru Wielkie-
go w Warszawie, a za reżyserię i choreografię Niedziałkowski został 
nominowany na Nagrody im. c.k. Norwida, przyznawanej przez 
Samorząd Województwa Mazowieckiego10.

W 2009 roku wraz z Mazowieckim centrum kultury i Sztuki (aktu-
alnie Mazowieckim Instytutem kultury) przygotował warsztaty: „Mil-
czące ciało. Międzynarodowe Warsztaty teatru Sztuki Mimu”, których 
elementem była premiera spektaklu Niepokój. kolejna edycja warszta-
tów nosiła tytuł „Silence od the body / Milczące ciało”, a podczas niej 
miała miejsce premiera spektaklu Współistnienie, zaś podczas trzeciej 

9 zob. S. Niedziałkowski, Teatr sztuki mimu, op. cit.
10 zob. [Studio Mimów Stefana Niedziałkowskiego], http://www.mimearttheatre.pl/

pl_stefan.niedzialkowski.htm [dostęp 30.09.2019].
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edycji warsztatów zaprezentowano spektakl Meritum/Essence. Przy 
tak wielu zrealizowanych projektach i stworzonych spektaklach nie 
można nie wspomnieć nagrody, którą artysta otrzymał w 2014 roku od 
Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana zdrojewskiego 
– Srebrny Medal zasłużony kulturze Gloria artis, za osiągnięcia aktor-
skie, reżyserskie i choreograficzne. trzy lata później Niedziałkowski, 
wraz z andrzejem Michałowskim, stworzył własny portret filmowy, 
podsumowujący jego pracę teatralną – Kreator. Warto też zaznaczyć, 
że w 2019 roku artysta obchodzi jubileusz 55-lecia pracy artystycznej, 
będąc nadal czynnym zawodowo11.

Metoda pracy
Obecnie, mimo pewnej anachroniczności w warstwie wizualnej, dzie-
ło Stefana Niedziałkowskiego jest szczególnie interesujące ze wzglę-
du na stosowaną przez niego metodę pracy. Pogłębiona refleksja nad 
ludzkimi emocjami i przeżyciami w kontekście ciała otwiera możli-
wość kreatywnej refleksji i twórczej kontynuacji, szczególnie dla osób 
współpracujących z nim w Studiu Mimów. Pisząc o pantomimie w kon-
tekście tańca, w perspektywie teoretycznej refleksji Niedziałkowskie-
go, warto zastanowić się nad jego stosunkiem do muzyki. aktor pan-
tomimy nie może swoim dziełem interpretować już powstałego dzieła 
muzycznego, to kompozytor muzyki powinien interpretować działanie 
mima. Muzyka powinna powstawać do gotowego utworu wykonywa-
nego przez mima, by nie sugerować mu jego wewnętrznego nastroju. 
Spektakl pantomimy powinien powstawać w ciszy tak, by aktor miał 
szanse usłyszeć swój indywidualny rytm i melodię, wszelkie zewnętrz-
ne dźwięki mogłyby zagłuszać te introspekcję.

W technice Stefana Niedziałkowskiego możemy zaobserwować 
swego rodzaju mistyczny stosunek do narzędzi aktorskich. Pierwszym 
tego aspektem jest duchowy stan milczenia, który jest sztuką i w któ-
rym musi znaleźć się mim, zanim wejdzie na scenę:

11 zob. https://www.mik.waw.pl/relacje/item/2974-1-czerwca-warszawa-warsztaty-
teatru-sztuki-mimu-silence-of-the-body-milczace-cialo-oraz-55-lecie-pracy-
artystycznej-stefana-niedzialkowskiego.html [dostęp 10.10.2019].
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Milczenie jest w teatrze pantomimy świadomą rezygnacją ze 
słów. to stan ludzkiego umysłu, stan reprezentujący głęboką 
i myślącą ciszę. to jest sfera przeżyć, w której człowiek analizu-
je rzeczywistość i w której rozgrywane są najważniejsze decy-
zje w życiu człowieka. zadaniem artysty-mima jest uwidocz-
nienie obrazów, procesów i stanów zachodzących w milczeniu. 
artysta-mim posługuje się pozajęzykową metaforą, aby dotrzeć 
do doświadczenia egzystencji i ukazać to, co charakterystycz-
ne dla człowieka12.

zdaniem Niedziałkowskiego bycie mimem to więc wyrażanie cia-
łem niewyrażalnych słowami myśli i uczuć, lecz jeśli czuje on potrze-
bę użycia słów – przestaje być mimem. Osoba będąca mimiem w każ-
dym swoim ruchu musi motywować swoje milczenie. Stan milczenia 
nie jest jednak ciszą wymuszoną przez formę praktykowanej sztuki, 
a rodzajem wewnętrznej obecności. to właśnie wyróżnia pracę mima. 
Ma się on stać na scenie poetą ciała, obrazującym stany milczenia tak, 
by widz mógł współodczuwać jego stan, by jego osobisty stan milcze-
nia stał się stanem zbiorowym współdzielonym z publicznością. Pan-
tomima jest więc procesem samoidentyfikacji.

kolejnym wyrazem duchowego stosunku do pracy aktorskiej jest 
stosowana przez Stefana Niedziałkowskiego technika medytacji geo-
metrycznej13. Jest to rodzaj medytacji opartej o model człowieka 
witruwiańskiego Leonarda da Vinci. Neutralna geometryczna pozycja 
pozwala poprowadzić przez ciało mima oczyszczającą energię z cen-
trum, by stał się neutralnym czystym zwierciadłem odbijającym rze-
czywistość. W ćwiczeniach wyobraźni, stosowanych w tej technice, 
centrum mima jest centrum otaczającej go sferycznej bańki, a od jego 
wewnętrznego impulsu zależy jej wielkość i barwa. W ten sposób mim 
za pomocą ruchu swojego ciała kreuje otaczającą go wyobrażoną rze-
czywistość. W swojej wyobraźni musi on być centrum wszechświata. 

12 P. Pendrakowska, Milczący aktor, http://www.magiel.waw.pl/2014/05/kultura/teatr/
milczacy-aktor/ [dostęp 29.09.2019].

13 zob. S. Niedziałkowski, Świat mimu, Warszawa 1998.
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W czasie warsztatów Niedziałkowski stosuje również medytację zbio-
rową, co pozwala na świetne dostrzeżenie potencjału emocjonalne-
go najmniejszego ruchu i gestu w ciele. tego rodzaju trening gene-
ruje rodzaj skupienia na przepływie impulsów w ciele, a konieczność 
pozostania w neutralnym stanie przez długi czas potęguje wyczulenie 
na jego plastykę i wizualność.

W ćwiczeniach stosowanych przez Niedziałkowskiego bardzo istot-
ne jest wyczucie biegnących poprzez ciało impulsów i ich kontrola. 
Impulsy te rozchodzą się po ciele mima, generowane są w zetknięciu 
z wyobrażonym przez niego światem. Mim nie udaje sytuacji kontak-
tu z wyobrażanym światem, ale realnie ją przeżywa, właśnie poprzez 
kontrolę impulsów. Nie zawsze są one dla widza zauważalne, jednak 
istotne są w kontekście autentyczności przeżycia mima. Impulsy, o któ-
rych mowa, składają się z trzech fal (rozpoczęcie, narastanie napięcia 
i przekazanie energii do ciała), a praca z nimi jest zależna od świado-
mości mima. ze względu na specyfikę tej pracy szybkie tempo w przy-
padku pantomimy jest bardzo trudne do osiągnięcia, gdyż mim musi 
stworzyć w swoim ciele impuls dla każdej myśli, co wymaga bardzo 
wysokiej kontroli szybkich zmian w umyśle i w ciele.

Poza impulsami mim cały czas musi panować nad energią 
w swoim ciele. Stefan Niedziałkowski twierdzi, że energia jest tym, 
co jest wyróżnikiem człowieka, który do każdego ruchu i gestu musi 
znaleźć odpowiednią energię14. Mim zaś oprócz energii koniecznej 
dla wykonania danego działania musi – ze względu na konieczność 
grania wyobrażonej rzeczywistości – wygenerować również ener-
gię oporu. tworząc opór, wyolbrzymia on rzeczywistość, by lepiej 
ją zobrazować, a praca ta polega na generowaniu energii przeciwnej 
do ruchu ciała. Mim gra opór niezależnie od ilości energii koniecz-
nej do wykonania danej czynności. Jeśli jednak energia działania 
jest równa oporowi, następuje bezruch. Nie może on jednak nastą-
pić w przypadkowym momencie, musi posiadać napięcie, związa-
ne z syntezą osobowości i stanu postaci. Dla mima jest to moment 
rozejścia się po ciele emocji z centrum, zaś dla widza może być on 

14 ibidem. 
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pauzą w dramaturgii całego spektaklu, przeznaczoną na zrozumie-
nie wszystkich znaków.

W swojej technice pracy Niedziałkowski wiele miejsca poświęca 
oddechowi. Oddech jest tym, co pozwala na przeżywanie wyobra-
żonych emocji na scenie, jest prawdą ciała. „Steruje energią, będąc 
równocześnie wehikułem komunikacji ciała ze światem zewnętrz-
nym: sprawia, że „ciało zaczyna żyć, praca nie jest tylko technicz-
na, mięśniowa”15. Dlatego mim musi zapanować nad swoim odde-
chem, tak by przebiegał on w rytmie emocji granej postaci. Nie może 
„oddychać” prywatnych emocji, niezależnie od poziomu osobiste-
go zdenerwowania czy zmęczenia. W subtelnej sztuce pantomimy 
każde najmniejsze działanie jest bowiem znakiem i oddech podle-
gać musi ścisłej kontroli. z drugiej strony dzięki niemu mim jest 
w stanie zagrać na scenie różne emocje jednocześnie i zaprezento-
wać w ten sposób targające postacią sprzeczności. Jeżeli prowadzi 
oddech postaci w rytmie sprzecznym z jej ruchem, gestami i mimi-
ką, może pokazać napięcie między strachem a chęcią zachowania 
spokoju, czy wściekłość pod maską grzeczności. Przykładem cie-
kawego zastosowania techniki oddechu do wyrażenia dwóch emo-
cji jednocześnie jest etiuda Beret w choreografii i wykonaniu Ste-
fana Niedziałkowskiego. Opowiada ona o zniewoleniu człowieka 
poprzez władzę i panujący ustrój polityczny. Przemoc i politycz-
ną opresję wyraża ręka, nastawiona antagonistycznie wobec reszty 
ciała mima. tajemnicą zbudowanego pomiędzy nią a aktorem napię-
cia jest zastosowanie dwóch różnych rytmów oddechu. Mim oddy-
cha w tempie swojej postaci i jednocześnie wyobraża sobie, że jego 
ręka posiada swój własny, przebiegający według innej dramaturgii, 
oddech.

tego rodzaju praca z oddechem jest przykładem zastosowania tech-
niki izolacji, którą można stosować również w obrębie samego ruchu, 
gestu i mimiki. Izolacja różnych części ciała pozwala na zagranie bar-
dzo wielu działań i impulsów w bardzo krótkim czasie, a także odda-
nie skomplikowanych stanów emocjonalnych. Wymaga to jednak 

15 M. zamorska, Obecni ciałem…, op. cit., s. 91.
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doskonałej kontroli ciała oraz świadomości jego plastycznego wyra-
zu, by nie zatrzeć misternie budowanego przekazu. Oprócz kontroli 
własnych impulsów, energii i oddechu mim musi mieć również na uwa-
dze możliwości percepcyjne widza i konstruować znaki w taki sposób, 
by mogły zostać przezeń odczytane.

Swoją sztuką mim obrazuje nie tylko postać, jej stany emocjo-
nalne, przeżycia i działania, ale cały świat wokół niej. Musi poka-
zywać swoją grą zmiany w otoczeniu i wszystko, co składa się na 
treść spektaklu. Nie może w swoim działaniu pominąć żadnego ele-
mentu wyobrażonego świata, gdyż pozostanie on wtedy niewidzial-
ny dla widza, a dramaturgia przedstawienia stanie się niezrozumiała. 
W takim nagromadzeniu znaków jest oczywiste, że mimo realności 
przeżyć mima, jego gra nie może być realistyczna, jest syntezą naj-
istotniejszych aspektów granego przezeń świata. zadaniem mima 
jest wydobycie i ukazanie najbardziej istotnych cech sytuacji. Dla-
tego też identyfikuje się on z przestrzenią i rekwizytem, tylko w ten 
sposób może wyrazić cały otaczający go świat, nie tylko przeży-
cia swojej postaci. W procesie identyfikacji nie może jednak popaść 
w przesadę, powinien wyrazić przedmiot czy sytuację, a nie się nią 
stać. Subtelna granica pomiędzy jednym a drugim jest tu bardzo 
cienka i nie istnieją żadne formalne reguły definiujące jej miejsce. 
Jej wyczucie zależy od osobistej wrażliwości mima i jego świado-
mości wyrazu plastycznego swojego ciała. Mim staje się tym, co 
identyfikuje w wyobraźni, zaś jego ciało przekazuje tylko echo tego 
wyobrażenia. Możliwa jest również identyfikacja mima z obiektem 
lub zjawiskiem dla niego niepojętym, a jej wyrazem jest bezruch.

zwieńczeniem kunsztu laboratoryjnej pracy Stefana Niedział-
kowskiego jest praca z ruchem spowolnionym. tego typu ruch wska-
zuje na nierealność czynności i jest wiwisekcją wewnętrznego prze-
życia, przeznaczony jest dla widza, dociera do wnętrza i ukazuje 
głębię doznań. Jest momentem na scenie, kiedy widz może mieć 
dostęp do całej głębi procesu tworzenia dzieła pantomimy przez 
aktora-mima. Wszystkie impulsy, wektory energii, opór, oddech, 
izolacje i identyfikacje widoczne są bardzo wyraźnie, i może-
my obserwować ich przebieg i proporcje. technika ta pozwala na 
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ukazywanie szczegółów akcji, które zwyczajnie nie byłyby widocz-
ne.Niedziałkowski nazywa ten stan „momentem duszy pod mikro-
skopem”16. Mim zmuszony jest wtedy do celowego spowalniania 
zmian w ciele i w umyśle, co prowadzi do ich pogłębionej anali-
zy. Nie jest to naturalne tempo przeżywania, ale medytacyjna auto-
-analiza w trakcie gry scenicznej. W tego rodzaju niecodziennych 
warunkach mim może rozważać bardzo subtelne szczegóły stanów 
człowieka. Warto podkreślić, że jednym z podejmowanych przez 
Niedziałkowskiego badań w tym zakresie było: odkrywanie w wyra-
zie ciała mima różnicy pomiędzy przeżywaniem danego zdarzenia, 
bycia jego świadkiem, wspomnieniem bycia jego świadkiem, śnie-
niem o przeżywaniu danej sytuacji lub udawaniem danego zdarze-
nia na oczach patrzącego.

Zakończenie
Stefan Niedziałkowski oraz podejmowana przez niego praca i metoda 
twórcza są interesujące nie tylko w przypadku refleksji nad pantomi-
mą, ale i nad samym ruchem. Jeżeli spojrzy się na pantomimę i taniec 
„z perspektywy kolejnych warstw składających się na proces twór-
czy, okaże się, że część warstw jest wspólna z butō. Poza wpływają-
cą na świadomość ciała pracą z plastyką ciała najważniejsza jest iden-
tyfikacja, odkrywanie czy też czucie energii różnych zjawisk, rzeczy, 
ludzi etc. w ciele”17. W tym kontekście warto podkreślić, że w Studiu 
Mimów Niedziałkowskiego uczyli się nie tylko aktorzy-mimowie, ale 
i osoby zajmujące się dziś właśnie tańcem butō, jak np. Sylwia Hanff.

Niewątpliwie technika pracy Stefana Niedziałkowskiego jest efektem 
pogłębionej, artystycznej pracy oraz refleksji wokół sztuki pantomimy18. 
Niedziałkowski zdecydowanie rozwijał tę sztukę, podążając myśleniem 
XX-wiecznych eksperymentatorów i sprawiając, by była autonomicz-
na. W swoich wypowiedziach wielokrotnie podkreślał wagę instytucji 

16 S. Niedziałkowski, Świat mimu, op. cit.
17 M. zamorska Obecni ciałem…, op. cit., s. 92. 
18 [Pantomima], [w:] http://www.encyklopediateatru.pl/hasla/226/pantomima [dostęp 

2.10.2019].
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teatralnej w wykonaniu i odbiorze sztuki mimu. tylko profesjonal-
na atmosfera, sceniczne środki wyrazu, a przede wszystkim gotowość 
widzów do odbioru sztuki w konkretnie wyznaczonym na to czasie 
i przestrzeni pozwalają na jej pełny i pogłębiony odbiór. Przestrzeń insty-
tucji jest częścią dzieła, dlatego mim nigdy nie może grać w przestrzeni 
ulicznej19. Niedziałkowski w swojej pracy odcina się od wszelkich nie-
scenicznych form pantomimy. Niewątpliwie podejmuje się też opowia-
dania historii, dążąc do rozwoju samej sztuki mimu i techniki aktorskiej, 
jak i pogłębiania swojej, aktorów i widzów wiedzy o człowieku.
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aleksandra konarska
Reżyserka i scenografka. Debiutowała spektaklem „Grzeczna” według 
Gro Dahle w teatrze andersena w Lublinie. autorka scenografii do 
spektakli: „Roast” w teatrze ad Spectatores we Wrocławiu i „Wiły, 
rusałki, baby wodne i inne polki” oraz „Patti” w teatrze collegium 
Nobilium w Warszawie. asystentka Pawła Passiniego, Simon thiis 
i anny Gryszkówny. tancerka butō, debiutowała solo „Dolores”, 
wykładowczyni Free Butoh School Honzy Svaska. W swojej pracy 
badawczej i artystycznej zajmuje się dramatem antycznym. Opraco-
wała autorską metodę pracy z aktorem opartą na połączeniu narzędzi 
wypracowanych podczas projektu badawczego nad tragedią antyczną 
„Dynamika Metamorfozy” i metody choreograficznej subbody butoh 
rezonance.
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mgr Iwona Wojnicka

Działalność taneczna i choreograficzna 
Witolda Grucy

Streszczenie:
Witold Gruca (1927–2009) w latach 1952–1956 pracował jako solista war-
szawskiej opery, do której powrócił w roku 1961. tworzył widowiska baleto-
we, współpracował przy realizacji przedstawień operowych, dramatycznych, 
operetkowych, estradowych, znany był także z działalności filmowej i telewi-
zyjnej. autorka tekstu skupiła się na prezentacji sylwetki artysty, zwracając 
uwagę głównie na tworzone przez niego choreografie oraz związek ze sztu-
ką filmową.
Słowa kluczowe: Witold Gruca, teatr Wielki, taniec klasyczny w Warszawie

„Był jednym z najwybitniejszych tancerzy polskich okresu powojen-
nego”1 – napisał Witold Sadowy we wspomnieniu o Witoldzie Grucy. 
Niewątpliwie Grucę, będącego w latach 50. XX wieku solistą teatru 
Wielkiego w Warszawie, uznać można za jednego z ważniejszych tan-
cerzy, związanych z powojennym tańcem w stolicy. tańczył najważ-
niejsze partie w spektaklach innych artystów, ale też pracował jako 
choreograf, tworząc własne kompozycje ruchowe. W dalszej części 
tekstu przedstawiona zostanie sylwetka artysty, podsumowująca jego 
pracę sceniczną oraz filmową.

1 zob. W. Sadowy, Witold Gruca, http://maestro.net.pl/document/memory/ [dostęp 
15.09.2019].
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Wczesne lata życia
Witold Gruca urodził się 15 sierpnia 1927 w krakowie. to właśnie 
w tym mieście rozpoczął naukę – uczęszczał na zajęcia teatralne do 
prywatnych szkół, a następnie do Studia tańca artystycznego Ireny 
Michalczyk, gdzie uczył się nie tylko tańca klasycznego, ale uczęszczał 
na zajęcia oparte na improwizacji. W wywiadzie, który przeprowadził 
z artystą Jan Stanisław Witkiewicz, Gruca zauważył, że Michalczyk 
pracowała metodą improwizacji, tworzyła z uczniami etiudy ruchowe 
na zadany temat, dużo uwagi poświęcając także treningowi aktorskie-
mu2. Na debiut sceniczny nie trzeba było długo czekać – Gruca pojawił 
się na krakowskiej scenie jeszcze w czasie nauki w Studiu tańca arty-
stycznego, o czym pisał Jacek Marczyński w „Ruchu Muzycznym”: 
„Słynna anda kitschman grająca w jednym z krakowskich teatrzyków 
na pianinie zapytała go pewnego dnia, czy umie robić piruety, a kiedy 
odparł, że jako tako, powiedziała: upatrzyłam sobie ciebie jako zwia-
stuna wiosny. Będziesz biegał po scenie, kręcił piruety, jakoś to sobie 
ułożysz, w razie czego pomoże ci Irena Michalczyk”3.

Warto zaznaczyć, że w czasie II wojny światowej w krakowie Gruca 
wraz z kolegą zobaczył taniec Heralda kreuzberga4, który zrobił na nim 
bardzo duże wrażenie. Obejrzana choreografia posiadała narrację, widz 
nie podziwiał jedynie techniki, ale mógł zrozumieć historię „pokaza-
ną tańcem”. to właśnie podobało się kilkunastoletniemu Grucy, nie-
miecki tancerz oprócz precyzyjnej techniki potrafił także zaprezentować 
temat wykonywanego utworu5. Przypuszczać można, że Gruca zafascy-
nował się kreuzbergiem ze względu na doświadczenia teatralne i tre-
ning aktorski, którego doświadczył na zajęciach u Ireny Michalczyk.

tuż po II wojnie światowej uczył się w Studiu Baletowym Opery 
krakowskiej Janiny Strzembosz, która wykładała także w Studiu tańca 
artystycznego. Warto zaznaczyć, że oprócz lekcji tańca klasyczne-
go, które w Studiu Baletowym Opery krakowskiej pobierał od Pawła 

2 zob. J.S. Witkiewicz, Grand jété, czyli wielki skok. Rozmowa z Witoldem Grucą, 
Warszawa 2004. 

3 J. Marczyński, Tajemnica piątej pozycji, „Ruch Muzyczny”, 2019, nr 6. 
4 zob. https://www.revolvy.com/page/Harald-kreutzberg [dostęp 22.09.2019].
5 zob. J.S. Witkiewicz, Grand jété…, op. cit. 
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Dobieckiego, Gruca uczył się w tamtym czasie także improwizacji. 
W latach 1946–1947 natomiast pracował w teatrze ziemi Opolskiej, 
gdzie wystąpił jako aktor III w Hamlecie6. W tamtym czasie artysta 
zastanawiał się, czy definitywnie poświęcić się aktorstwu czy tańcowi, 
„mimo że teatry dramatyczne angażowały go niemal wyłącznie do ról 
wymagających tańca. Ostateczną decyzję podjął, gdy za sprawą Henry-
ka tomaszewskiego znalazł się w zespole baletowym Opery Wrocław-
skiej. Rzadko wychodził na scenę, ale za to codziennie miał trzy lekcje 
i wtedy, jak to określił „w nogach zaczynało się coś dziać””7. W Ope-
rze Wrocławskiej pracował jedynie w 1948 roku, w kolejnym roku 
bowiem został zatrudniony w operze poznańskiej, w której jako soli-
sta tańczył do 1952 roku. Jak wspomina Witold Sadowy: „Na tej sce-
nie tańczył porywająco Pawia w balecie Paw i dziewczyna oraz arle-
kina w Karnawale Schumanna”8.

Gruca na warszawskiej scenie
W latach 1952–1956 Witold Gruca pracował jako solista Opery War-
szawskiej. tańczył w niej m.in. w baletach: Romeo i Julia (chor. Jerzy 
Gogół) czy Jezioro łabędzie (chor. Stanisław Miszczyk). O tamtym 
okresie pracy artysty Witold Sadowy pisał: „z miejsca stał się ulu-
bieńcem publiczności. Jego wielka rola Romea w balecie Prokofiewa 
Romeo i Julia u boku równie znakomitej i niezapomnianej Barbary Bit-
tnerówny w roli Julii, na scenie Opery Warszawskiej przy ulicy Nowo-
grodzkiej, postawiła go w rzędzie najwybitniejszych tancerzy młode-
go pokolenia”9. z kolei Jerzy Waldorff pisząc o roli Błazna w Jeziorze 
łabędzim, stwierdził: „Gruca jest wesoły, ujmujący z miejsca widow-
nię, miękki, zawsze żywiołowy w ewolucjach”, zaś tacjanna Wysoc-
ka wskazała, że jest to: „urzekający pod każdym względem – świetny 
tancerz, subtelny aktor, wyjątkowo zabawny komik”10.

6 zob. E. Reinhold, Witold Gruca – pan na puentach, http://encyklopediateatru.pl/
artykuly/78492/witold-gruca-pan-na-puentach [dostęp 15.09.2019].

7 J. Marczyński, Tajemnica…, op. cit. 
8 W. Sadowy, Witold Gruca…, op. cit.
9 ibidem. 
10 zob. J.S. Witkiewicz, Grand jété…, op. cit.
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Od 1956 roku, przez kolejnych 5 lat Gruca pracował z Barba-
rą Bittnerówną11 – odnosząc sukcesy w kraju i za granicą. Wystą-
pili m.in. w Międzynarodowym konkursie tańca w Vercelli, gdzie 
zdobyli pierwszą nagrodę, a także w covent Garden w Londynie12. 
Gruca wraz z Bittnerówną stworzyli repertuar koncertowy, wzoro-
wany na stylu przedwojennym, kiedy taniec pokazywany był w wer-
sji estradowej. Wieczory, które proponowali, składały się z serii 
utworów tanecznych, z których każdy trwał od 3 do 5 minut. Pod-
czas każdego wieczoru tancerze przedstawiali bogaty repertuar, zło-
żony z innych tańców, w ich ofercie znajdował się kompletny pro-
gram. Jak pisała o nich Henryka Wach-Malicka: „krótkie utwory 
muzyki klasycznej, ale także jazzowej i tanecznej, komponowa-
li w mini-fabuły, najczęściej miłosne. Liryczny Gruca i ekspresyj-
na Bittnerówną uzupełniali się idealnie, a w sukurs często szły im 
kamery, byli bowiem pierwszymi solistami baletu, których doceniła  
telewizja”13.

W 1961 roku Gruca powrócił na deski teatru Wielkiego w Warsza-
wie, a w sezonie 1967/1968 pełnił tam także rolę kierownika baletu. 
Od 1962 roku tworzył i wystawiał własne choreografie – jako pierw-
sze powstały: Ifigenia na Taurydzie (1962) i Zaczarowana oberża 
(1962)14. O drugim ze spektakli tacjanna Wysocka pisała: „ze wszech 
miar udanym debiutem baletmistrzowskim jest kompozycja Witolda 
Grucy Zaczarowana oberża z muzyką Szałowskiego. tu wszystko jest 
w harmonii: praca choreografa, wykonawcy, dekoracje. Gruca czuje 
taniec współczesny, jego rytm, zmysłowość, tempo, napięcie, umie 

11 W 2018 roku w centrum Sztuki tańca w Warszawie zorganizowana została wystawa 
fotograficzna BASIU, ZATAŃCZYMY…, poświęcona pamięci Barbary Bittnerów-
ny oraz Witolda Grucy. zob. http://centrumsztukitanca.eu/30-10-30-11-2018-wy-
stawa-fotografii-w-cst-basiu-zatanczymy-barbara-bittnerowna-i-witold-gruca/ 
[dostęp 2.10.2019].

12 J.S. Witkiewicz, Grand jété…, op. cit.
13 H. Wach-Malicka, Był tancerzem utalentowanym i wyrazistym, http://encyklo 

pediateatru.pl/artykuly/76583/byl-tancerzem-utalentowanym-i-wyrazistym [dostęp 
2.10.2019].

14 zob. https://archiwum.teatrwielki.pl/baza/-/o/witold-gruca/169109/20181 [dostęp 
1.10.2019].
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też przekazać te cechy swym wykonawcom”15. W kolejnych latach 
Witold Gruca zrealizował w teatrze Wielkim w Warszawie ponad 40 
realizacji, wśród których były m.in.: Nokturn i Tarantela (1966), Man-
dragora (1966), Pieśni truwerów (1972), Wesele w Ojcowie (1976), 
Pan Twardowski (1973), Karnawał (1975), Rycerskość wieśniacza 
(1977), Pajace (1977)16. Pracując jako choreograf, Gruca łączył balet 
z aktorstwem, taniec z teatrem, nie zapominając o początkach swojej 
edukacji. W jednym z wywiadów zaznaczał więc: „Jako choreograf 
najwyżej cenię takich tancerzy, którzy sami wprowadzają do roli pro-
pozycje aktorskie. Rola wtedy nie jest pusta. Właśnie rola, nie partia 
taneczna. Nie tylko jako choreograf, ale i jako odbiorca uważam spra-
wę wyrazu i przekazu postaci scenicznej za ważniejszą od techniki. 
Myślący tancerz może uratować słabą choreografię”17.

Praca nad realizacjami filmowymi
Patrząc na postać Witolda Grucy, nie można myśleć o nim jedynie jako 
tancerzu czy choreografie, pracującym na scenach Wrocławia, Poznania 
czy Warszawy. Gruca wykorzystywał swoje umiejętności także na innym 
polu – na co wskazuje duża liczba filmów, przy których miał okazję pra-
cować. Publikacje czy strony internetowe zawierające biogramy artysty 
mówią głównie o jego karierze scenicznej. Dlatego też warto przywołać 
realizacje filmowe, nad którymi pracował równolegle z występowaniem 
i tworzeniem choreografii w teatrze Wielkim w Warszawie.

Życie artysty (reż. Władysław Forbert, 1960) i Balerina (reż. Stani-
sław kokesz, 1981) to filmy dokumentalne, w których wystąpił Witold 
Gruca18. W pierwszym z nich, wraz z Barbarą Bittnerówną zatańczył 
walca Johanna Straussa (syna) o tym samym tytule. z kolei drugi doty-
czył relacji mistrz-uczeń i prezentował drogę młodej baleriny. W filmie 

15 t. Wysocka, Trzy premiery baletowe, „kurier Polski”, 1962, nr 35.
16 Pełny spis choreografii Witolda Grucy dostępny jest na stronie teatru Wielkie-

go – Opery Narodowej. zob. https://archiwum.teatrwielki.pl/baza/-/o/witold-gru-
ca/169109/20181 [dostęp 1.10.2019].

17 I. Burski, Pożegnanie: Marian Witold Gruca (1927–2009), http://encyklopediateatru.
pl/artykuly/77138/pozegnanie-marian-witold-gruca-1927-2009 [dostęp 7.10.2019].

18 zob. http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=427828 [dostęp 4.10.2019].
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obok Grucy (który odpowiedzialny był też za scenariusz i choreografię) 
wystąpili m.in.: Ewa Wycichowska, Barbara Barska czy Jerzy Gąsio-
rowski19. Jeśli zaś chodzi o dzieła fabularne, Grucę można zobaczyć 
m.in.: w Trzech krokach od miłości w reżyserii Ryszarda Rydzewskie-
go (1987), gdzie zagrał baletmistrza20, a także w Jeszcze nie wieczór 
w reżyserii Jacka Bławuta (2008), którego akcja rozgrywa się w Domu 
artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie (Gruca grał samego 
siebie – w tamtym czasie przebywał bowiem w Skolimowie)21.

kariera filmowa Grucy jest bogata – stworzył choreografię do 
ponad 30 filmów, w części z nich także występując. Wśród realizacji, 
przy których pracował w latach 1960–1992, znajdują się m.in.:
• Zawadiaka mimo woli, reż. Wanda Laskowska, 1960,
• Przesada, reż. konrad Swinarski, 1960,
• Klub kawalerów, reż. Jerzy zarzycki, 1962,
• I Ty zostaniesz Indianinem, reż. konrad Nałęcki, 1962,
• Salto, reż. tadeusz konwicki, 1965,
• Trzy żywioły, reż. Robert Stando, 1967,
• Piąta rano, reż. Halina Bielińska, 1969,
• Zaczarowane podwórko, reż. Maria kaniewska, 1974,
• Trędowata, reż. Jerzy Hoffman, 1976,
• Hallo Szpicbródka czyli ostatni występ króla kasiarzy, reż. Janusz 

Rzeszewski, Mieczysław Jahoda, 1978,
• Dybuk, reż. Stanisław Szlachtycz, 1979,
• Kariera Nikodema Dyzmy (serial telewizyjny), reż. Jan Rybkowski, 

Marek Nowicki, 1980,
• Misja specjalna, reż. Janusz Rzeszewski, 1987,
• Harnasie, reż. Jan Schmidt, 1987,
• Czarne słońca, reż. Jerzy zalewski, 199222.

19 zob. http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=4222343 [dostęp 4.10.2019].
20 zob. http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=122484 [dostęp 7.10.2019].
21 zob. http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=1220353 [dostęp 7.10.2019].
22 Spis wszystkich dzieł filmowych, do których Witold Gruca stworzył choreogra-

fię, znaleźć można na stronie: http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=11358 
[dostęp 7.10.2019].
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Wśród wymienionych prac znalazł się najważniejszy film tadeusza 
konwickiego – Salto23. akcja rozgrywa się w prowincjonalnym mia-
steczku, w którym pewnego dnia zjawia się mężczyzna, przedstawia-
jący się jako kowalski-Malinowski. Mieszkańcom przedstawia różne 
wersje swojej biografii, burząc ich monotonne życie, ukazując jedno-
cześnie ich podatność na manipulacje24. W kontekście niniejszego arty-
kułu najważniejsza jest tu jednak nie fabuła filmu konwickiego, a jego 
ostatnia scena:

Gdy myśli się o jednym z najważniejszych filmów tadeusza kon-
wickiego, od razu staje przed oczyma finałowa scena tytułowego 
tańca. Główny bohater, charyzmatyczny mitoman przedstawiający 
się jako kowalski-Malinowski (w tej roli zbigniew cybulski) pory-
wa doń mieszkańców miasteczka, w którym się zatrzymał. chwy-
ta bas i szarpie go miarowo. Synkopowany rytm podejmuje zespół 
złożony ze starszych panów, grających na fortepianie, banjo, trąb-
ce i bębnach. Do wtóru tej groteskowej, jazzującej muzyki bohater 
uczy pozostałych chocholego tańca, pełnego zapamiętania i zobo-
jętnienia zarazem. krzykliwie odzywa się trąbka. kowalski-Mali-
nowski krzyczy: „To jest salto. Zapamiętajcie ten taniec!”25.

taniec ten stworzony został właśnie przez Grucę do muzyki Wojcie-
cha kilara. to jeden z najoryginalniejszych utworów w dorobku kom-
pozytora – co można by odnieść także do twórczości choreografa: Gruca 
przygotował wspaniałą choreografię, podkreślającą nastrój sytuacji. 
Początkowy obraz przedstawia jedynie kowalskiego-Malinowskiego 
przygrywającego na kontrabasie. taki obraz sugeruje, że to on jest ini-
cjatorem zdarzenia – i faktycznie po chwili porusza się już po sali świe-
tlicy, by następnie wejść w interakcję z rotmistrzem (zdzisław Makla-
kiewicz). Ich ruchy uznać można za zmechanizowane, a jednocześnie 

23 zob. R. Birkholc, Salto, https://culture.pl/pl/dzielo/salto [dostęp 7.10.2019].
24 zob. http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=121852 [dostęp 7.10.2019].
25 https://ninateka.pl/kolekcje/kilar/muzyka-filmowa/salto-tadeusz-konwicki [dostęp 

7.10.2019].
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precyzyjnie zaplanowane zgodnie z napisanymi przez kilara dźwię-
kami. Następstwem tego specyficznego duetu cybulski-Maklakiewicz 
jest hipnotyczny taniec wszystkich obecnych na sali bohaterów. kobie-
ty i mężczyźni wydają się tu niczym zahipnotyzowani, z matematyczną 
precyzją wykonują kolejne gesty. „W tym tańcu partnerzy stają naprze-
ciw siebie z daleka, nie mogą się zbliżyć, nie mogą się otworzyć, omi-
jają się podejrzliwie, jak przeciwnicy przed walką, raz po raz wyrzuca-
ją w górę ręce w patetycznych gestach”26. choreografia Grucy oparta 
jest na kilku elementach powtarzanych w rytm muzyki kilara. cho-
ciaż bohaterowie tańczą ją w parach, nie ma tu miejsca na wchodzenie 
w bliższe relacje, jedyny dotyk, który się pojawia, to trzymanie się za 
ręce i klaśnięcie w dłonie podczas zmiany partnera (zmiany te zacho-
dzą często i wyznaczane są przez rytm muzyki).

Podsumowanie
Witold Gruca zmarł 11 lipca 2009 w Skolimowie (co ciekawe przez 
pewien czas miał okazję spotykać tam Barbarę Bittnerównę27). Przez 
wiele lat pracował jako choreograf w teatrach instytucjonalnych oraz 
z niezależnymi reżyserami (nie związanymi z poszczególnymi instytu-
cjami), tworząc z nimi dzieła filmowe. Jego powojenne losy mogły uło-
żyć się zupełnie inaczej – wybór pomiędzy tańcem a aktorstwem doko-
nany w młodości sprawił, że Gruca związał się ze sceną baletową na 
długi czas. Jak zaznaczyła Ewa Reinhold: „W tańcu był niedoścignio-
nym mistrzem. I nowatorem. Odważnie łączył balet klasyczny z tańcem 
nowoczesnym. z jego sztuką mierzyć mogli się jedynie nasi najzna-
mienitsi ówcześni tancerze Gerard Wilk i Wojciech Wiesiołłowski”28.

Grucę uznać można za jednego z najważniejszych przedstawicie-
li warszawskiego środowiska tańca drugiej połowy XX wieku. O tym, 
że był on artystą znanym publiczności i ważnym, nie tylko w środowi-
sku tańca, świadczyć może tekst piosenki Inżynierowie z Petrobudowy 

26 t. Sobolewski, Polski taniec salto, https://www.dwutygodnik.com/artykul/1025 
-polski-taniec-salto.html [dostęp 7.10.2019].

27 zob. Ł. Maciejewski, Dom niespokojnej starości, „teatr”, 2012, nr 5.
28 E. Reinhold, Witold Gruca…, op. cit. 
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autorstwa Stanisława Staszewskiego29. Pojawia się w nim wers: „W War-
szawie Ptaszyn niech zdziera płuca, Niech tańczy Gruca, Holoubek 
gra”. aktualnie jego nazwisko pojawia się w opracowaniach, dotyczą-
cych głównie historii tańca klasycznego i przypisywane jest do teatru 
Wielkiego w Warszawie. Pamiętać jednak należy, że Gruca był nie 
tylko pierwszym solistą i choreografem pracującym w tej instytucji, 
lecz także twórcą, którego kojarzyć należy ze sztuką filmową, czego 
przykładem jest choreografia stworzona do Salta konwickiego.
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mgr Iwona Wojnicka
artystka niezależna, tancerka i choreografka z zamiłowaniem do aus-
druckstanz. absolwentka czteroletniego certyfikowanego kursu ana-
lizy Ruchu w Eurolab w Berlinie. Odbyła trzyletni staż zawodowy 
w codarts, w Rotterdamie. Doświadczenie sceniczne zdobywała na osi 
Niemcy – Izrael – Japonia we współpracy i z udziałem znanych tan-
cerzy, choreografów i badaczy tańca. Jej biografia taneczna obejmuje 
praktykę według trzech stylów: 1996–2001: pantomima, 2003–2010: 
butō, 2010–2017: Laban. Wszystkie fazy jej tanecznej biografii to 
treningi fizyczne, współpraca projektowa oraz produkcje, masterc-
lass oraz konferencje naukowe. Jej życiowe doświadczenia są główną 
inspiracją jej prac scenicznych. Od 2003 roku jest liderką kolektywu 
artystycznego i Stowarzyszenia Format zero oraz członkinią Eurolab 
w Berlinie. Przewodnicząca Branżowej komisji Dialogu Społeczne-
go ds. tańca, działającej przy Biurze kultury urzędu m. st. Warszawy.
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Mikołaj Mikołajczyk

„Kilka razy zaczynałem od zera” – 
Gerard Wilk na warszawskiej scenie

Streszczenie:
W historii powojennego warszawskiego baletu nazwisko Gerarda Wilka 
(1944–1995) figuruje wśród najwybitniejszych. artykuł prezentuje sylwet-
kę tancerza, zwracając uwagę na początki jego artystycznej drogi oraz pracę 
w teatrze Wielkim – Operze Narodowej. to w nim bowiem w latach 1967 
–70 tańczył najważniejsze role męskie, znajdujące się w ówczesnym repertu-
arze teatru Wielkiego, m.in. zygfryda w Jeziorze łabędzim, alberta w Giselle, 
Paola w Don Kichocie, księcia w Kopciuszku, Romea w Romeo i Julii. w tek-
ście podsumowano warszawski okres pracy Wilka, zwracając także uwagę na 
filmy baletowe, w których wystąpił oraz jego karierę telewizyjną.
Słowa kluczowe: Gerard Wilk, teatr Wielki-Opera Narodowa, taniec klasycz-
ny, balet telewizyjny

Gerard Wilk był jednym z ważniejszych tancerzy stolicy w drugiej 
połowie XX wieku. tańczył główne partie w spektaklach, realizowa-
nych w teatrze Wielkim w Warszawie, który opuścił, rozpoczynając 
pracę w Balecie XX Wieku Maurice Béjarta. Przemysław Falczyński 
napisał o nim: „Jeśli ukaże się kiedykolwiek Encyklopedia baletu, to 
w informacji o Gerardzie Wilku powinny się koniecznie znaleźć słowa: 
jeden z najwybitniejszych tancerzy polskich. Wielu Polaków zrobiło na 
zachodzie kariery, w najlepszych zespołach tańczyli Gaworczyk, ziem-
ski, Strzelbicka. ale wśród nich najwięcej osiągnął Gerard Wilk”1.  

1 P. Falczyński, Emigranckie portrety: Gerard Wilk, „tygodnik Solidarności”, 1992, 
nr 18.
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Polskiej publiczności znany był jednak nie tylko z przedstawień bale-
towych, ale przede wszystkim – z realizacji telewizyjnych. „kilka razy 
zaczynałem od zera” – mówił w filmie o tym samym tytule, w reżyse-
rii Bogdana Łoszewskiego, w którym opowiadał o swojej artystycz-
nej drodze2. W dalszej części artykułu przedstawię sylwetkę Gerarda 
Wilka, zwracając uwagę zarówno na jego pracę sceniczną, jak i na tele-
wizyjne filmy baletowe.

Nauka i wczesne lata życia
Pochodzący z Gliwic Gerard Wilk żył w latach 1944–1995. W dzie-
ciństwie zaczął uczęszczać na zajęcia kółka plastycznego i taneczne-
go w szkole. Rodzice spodziewali się, że pójdzie w kierunku sztuk 
plastycznych, nikt nie planował, że zostanie tancerzem, a o pójściu 
do szkoły baletowej zdecydował przypadek. W 1958 roku Wilk, nie 
uprzedzając rodziców, udał się wraz z koleżanką kariną Mickiewicz 
(z którą tańczył w parze) i jej mamą, na egzaminy do szkoły baleto-
wej w Bytomiu3.

Ówczesna dyrektor szkoły, Halina Hulanicka, przyjęła go na okres 
próbny, ponieważ miał już 13 lat, co jest zbyt późnym momentem roz-
poczęcia nauki tańca klasycznego. Musiał więc nadrobić zaległości 
programowe.

W 1960 roku przeniósł się do warszawskiej szkoły baletowej, trafia-
jąc pod opiekę moskiewskiego nauczyciela, aleksandra Michajłowicza 
Sobola. Przygotował on Wilka do udziału w II Ogólnopolskim kon-
kursie tańca Scenicznego w Warszawie. Według regulaminu, by wziąć 
udział w konkursie, należało zatańczyć solo oraz duet. Sobol przygo-
tował duet Na ślizgawce, który Wilk zatańczył razem z Małgorzatą 
Bukowską. Jako solo, młody Wilk zaprezentował z kolei choreogra-
fię Gypsy, w której tańczył z tamburynem do muzyki camille Saint-
-Saësa. Występami tymi zdobył nagrodę – jury przyznało bowiem dwa 
równorzędne pierwsze miejsca, dla niego oraz Janiny Galikowskiej4.

2 zob. https://www.youtube.com/watch?v=_NVPut2cEOa [dostęp 16.09.2019]. 
3 zob. z. Rudnicka, Gerard Wilk. Tancerz, Warszawa 2019, s. 20.
4 Ibidem, s. 44.
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Warto zaznaczyć, że choreografię Gypsy Wilk zatańczył także pod-
czas występu dyplomowego. W 1964 roku zdał egzaminy końcowe. 
Jego klasa w warszawskiej szkole baletowej była dopiero jedenastym 
rocznikiem, który kończył ją z pełnym wykształceniem (tancerze zda-
wali maturę z przedmiotów ogólnokształcących i równocześnie zdo-
bywali dyplom tancerza scenicznego). W tamtym czasie otrzymanie 
zatrudnienia po ukończeniu szkoły baletowej nie było trudne, zatem 
już w 1964 roku debiutował w tymczasowej siedzibie teatru Wielkie-
go w Warszawie, w gmachu teatru Roma przy ul. Nowogrodzkiej 49 
(odbudowa teatru miała się zakończyć dopiero za rok).

Solista Teatru Wielkiego
Od sezonu 1964/1965 Gerard Wilk był tancerzem teatru Wielkiego 
w Warszawie. „W ciągu sześciu lat od ukończenia szkoły przeszedł 
całą drogę w baletowej hierarchii: od członka corps de ballet, przez 
koryfeja i stanowisko drugiego solisty, aż na sam szczyt. W 1970 roku 
otrzymał tytuł pierwszego solisty”5. W ciągu sześciu sezonów zatań-
czył główne role, partnerując najważniejszym tancerkom warszawskiej 
sceny tamtego okresu.

Warto zaznaczyć, że inauguracja pierwszego sezonu teatru Wiel-
kiego po odbudowie odbyła się 20 listopada 1965 roku (trwała trzy 
dni). zaprezentowano wtedy Straszny dwór Stanisława Moniuszki, 
w choreografii zbigniewa kilińskiego. W spektaklu tym zatańczył 
cały zespół baletowy. z kolei następnego dnia zagrano Halkę z chore-
ografią Eugeniusza Paplińskiego, a trzeciego – Pana Twardowskiego 
w choreografii Stanisława Miszczyka. Jak pisała o ostatnim z wieczo-
rów zofia Rudnicka:

W scenie Olkusz tańczyły różne postacie: wiślanki, nimfy i saty-
ry, których było kilka rodzajów. Gerard należał do grupy saty-
rów amantów. Bardzo chłopaków ta rola bawiła, ale tańczyli 
ją z pełnym oddaniem. Bajkowy kostium, włochate kępki na 
trykotach, do tego brody, różki na głowie, no i specjalne pas 

5 J. Brych, Niezwykła kariera Gerarda Wilka, „Polityka”, 2016, nr 13.
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do wykonania. Byli asystą królowej Podziemi – primabaleriny 
Marii krzyszkowskiej. Podnosili ją do góry w dostojnej pozie, 
przenosili po scenie, stawiali i znów podnosili. Gerard nie mógł 
wtedy przypuszczać, że już wkrótce będzie ją podnosić sam, 
jako jej partner w baletach klasycznych6.

tak też się stało – Wilk szybko stał się partnerem nie tylko krzysz-
kowskiej, ale i Elżbiety Jaroń. to właśnie z nią przygotował się do 
pierwszej głównej roli w balecie Don Kichot w choreografii aleksie-
ja cziczinadze (1967). zanim jednak to się stało w kolejnych latach 
tańczył m.in. w Oberku, tańcu góralskim i krakowiaku w Panu Twar-
dowskim w choreografii Stanisława Miszczyka (1966), we wstawkach 
tanecznych w operze Straszny dwór z choreografią zbigniewa kiliń-
skiego (1965), jako chłopiec z Grupy czerwonej w Święcie wiosny 
alfreda Rodriguesa (1965), a także partie zygfryda, Rotbarta oraz pas 
de trois w Jeziorze łabędzim w choreografii Raissy kuzniecowej (1966).

Na stanowisko koryfeja awansował w listopadzie 1966 roku. Wystą-
pił potem w Nocy Walpurgi w operze Faust z choreografią Stanisławy 
Stanisławskiej (1966), w tańcu boga wojny w operze Aida z choreogra-
fią Witolda Grucy (1966), jako Harnaś w Harnasiach w choreografii 
Eugeniusza Papilińskiego (1966), w pas de trois w Nokturnie i Tarante-
li w choreografii Witolda Grucy (1966). Na początku 1968 roku awan-
sował do rangi drugiego solisty, co przyniosło nowe role: Myśliwego 
w Salonie warszawskim w choreografii Witolda Grucy (1968), Hrabiego 
alberta w Giselle w choreografii aleksieja cziczinadze (1968), Paolo 
we Francesce da Rimini także w choreografii aleksieja cziczinadze 
(1968), zefir we wstawce baletowej w operze Hrabina z choreogra-
fią Stanisława Miszczyka (1969), księcia w Kopciuszku w choreogra-
fii aleksieja cziczinadze (1969), a także jedną z najważniejszych – rolę 
tytułowego Spartakusa w choreografii Jewgenija czangi (1968)7.

6 z. Rudnicka, Gerard…, op. cit., s. 52–53. 
7 Pełen wykaz ról i wystawień poszczególnych spektakli znajduje się na stronie 

archiwum teatru Wielkiego, zob. https://archiwum.teatrwielki.pl/baza/-/o/gerard- 
wilk/170329/20181 [dostęp 16.09.2019]. 
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W 1979 roku w wywiadzie przeprowadzonym przez Marka Wier-
nika Gerard Wilk tak wspominał swoje występy: „Roli życia nie mam. 
Natomiast kilka bardzo cenię. z okresu warszawskiego wymieniłbym: 
Spartakusa i Giselle”8. Oba spektakle zostały dobrze przyjęte. Po pre-
mierze Giselle tacjanna Wysocka pisała: „W roli hrabiego alberta 
wystąpił młody tancerz Gerard Wilk. Postępy, które uczynił są zdu-
miewające. ten młody, dobrze zbudowany tancerz wykazał świet-
ną formę, doskonale zrozumiał odtwarzaną postać, pięknie wykonał 
swoje wariacje. Niewątpliwie scenie naszej przybył nowy i bardzo 
ciekawy danseur noble”9. z kolei sama Maria krzyszkowska w roz-
mowie z Janem Stanisławem Witkiewiczem przyznała, że był tance-
rzem o bardzo dużym temperamencie, bardzo dobrze wykonującym 
w duecie z nią partie w Giselle, ale też był wspaniały w Spartakusie10. 
Jego rola w tym spektaklu była głośna, w „monumentalnym, męskim 
balecie chaczaturiana tańczył partię trackiego niewolnika, przywódcy 
buntu gladiatorów”11. Bożena Mamontowicz-Łojek o tej roli, wymaga-
jącej dużo wysiłku od solisty, pisała:

„W pierwszej premierowej obsadzie rolę tytułową tańczył 
doskonale młody, wszechstronny i bardzo utalentowany soli-
sta Gerard Wilk […] W jego wykonaniu postać Spartakusa oka-
zała się niesłychanie dramatyczna, przekonywała psycholo-
giczną głębią i autentyzmem wewnętrznego przeżycia. Młody 
solista zaprezentował nie tylko dobrą technikę […], ale rów-
nież wyrazisty i sugestywny gest, dobrze odpowiadający akcji 
i nastrojowi”12.

Mimo że tacjanna Wysocka nie była do końca usatysfakcjonowa-
na spektaklem, gdyż odebrała go jako długi i monotonny, o odtwórcy 

8 M. Wiernik, Gerard Wilk w telewizyjnym filmie baletowym, „Słowo Powszechne”, 
1979, nr 43.

9 cyt. za: z. Rudnicka, Gerard…, op. cit., s. 107. 
10 cyt. za: J. Brych, Niezwykła…, op. cit. 
11 c, Przerwany taniec, „Dziennik Polski”, 1995, nr 201.
12 cyt. za: z. Rudnicka, Gerard…, op. cit., s. 119. 
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roli tytułowego Spartakusa napisała: „Młodzieńczy, o mocnej, pięk-
nej budowie, skupiony, dynamiczny, potrafił skoncentrować na sobie 
całą uwagę publiczności. W ciągu jednego wieczoru udowodnił, że 
stoi w najpierwszych szeregach naszych tancerzy solistów”13. z kolei 
Witold Sadowy wspominał: „każdy spektakl z jego udziałem sta-
wał się wielkim wydarzeniem. Rzadko w balecie pojawiają się tego 
rodzaju indywidualności. Porywał publiczność i zachwycał maestrią 
wykonania”14.

Przytoczone wypowiedzi wskazują na docenienie Wilka przez kry-
tyków i widzów, a także zaznaczają, że na scenie potrafił przyciągać 
uwagę i zachwycać. Miał jednak ku temu doskonałe warunki fizyczne. 
Był „bardziej krępy niż smukły, bardziej mocny w budowie niż mięk-
ki w ruchach, o urodzie posępnej i twarzy z ściśle zarysowaną szczęką 
[…] intrygował swą osobowością, w której kryła się jakby twardość 
jego imienia – Gerard, i dzikość nazwiska – Wilk”15. Na scenie był 
charakterystyczny, prezentował się jako indywidualność, silna osobo-
wość, tworząca rolę zgodnie ze swoim charakterem. zdecydowanie nie 
był tancerzem uniwersalnym, ale za to wszechstronnym, miał potrzebę 
wyrażania myśli i emocji poprzez taniec. Jak pisał o nim Jan Berski:

Gerard Wilk nie jest z typu nobliwie szanowanych „klasycznych 
tancerzy”; wprawdzie często tańczy klasyczne partie w baletach 
klasycznych, jednak w gruncie rzeczy pozostaje zawsze sobą. 
Mówić o technice jego tańca znaczyłoby przestać mówić o nim 
w ogóle. Jego taniec jest właściwie poza techniką – samoistnie 
przekracza tę barierę dzielącą sztukę od rzemiosła, której nie 
może przekroczyć wielu innych tancerzy niekiedy nawet spraw-
niejszych technicznie i bardziej precyzyjni niż on16.

13 ibidem. 
14 W. Sadowy, Gerard Wilk – wspomnienie, „Gazeta Wyborcza – częstochowa”, 2006, 

nr 6.
15 c, Przerwany…, op. cit. 
16 J. Berski, Gerard Wilk – współczesny idol, „Ruch Muzyczny”, 1970, nr 12.
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Mimo że uwielbiał taniec klasyczny, interesował się też innymi 
technikami, nie chcąc pracować rutynowo. zdolności ruchowe, które 
posiadał oraz temperament pozwalały mu tańczyć w wielu stylach. 
Mówiono także, że miał znakomity gust oraz wrodzoną delikatność, 
chronioną przez piękne męskie ciało. Jednocześnie elegancki i subtel-
ny, był ucieleśnieniem harmonii i koordynacji ruchowej17. Nic więc 
dziwnego, że wśród warszawskiej publiczności zdobył uznanie.

Gerard Wilk nie pozostał jednak na długo w zespole teatru Wiel-
kiego w Warszawie. W 1970 roku został pierwszym solistą, w tym 
samym roku zatańczył swoją ostatnią warszawską rolę. Był to Romeo, 
w Romeo i Julii w choreografii aleksieja cziczinadze, w którym Julię 
tańczyła Maria krzyszkowska. Rola ta wymagała od niego połącze-
nia delikatności i żywiołowości, co przy „jego męskich warunkach 
fizycznych robiło to wielkie wrażenie na publiczności”18. Po premie-
rze, która odbyła się pod koniec sezonu artystycznego 1969/1970, opu-
ścił nie tylko teatr Wielki, ale i Warszawę, stając się tancerzem Bale-
tu XX Wieku Maurice’a Béjarta.

Kariera telewizyjna
Gerard Wilk nie byłby znany szerszej publiczności (nie tylko warszaw-
skiej, ale i ogólnopolskiej), gdyby nie telewizyjne filmy baletowe oraz 
teledyski, w których można było go zobaczyć. znamienna jest także 
jego współpraca z krystyną Mazurówną, która w latach 60. otwo-
rzyła zespół taneczny o nazwie Fantom, do którego zaprosiła Wilka. 
Wraz z zespołem pojechali na festiwal jazzowy do Pragi, gdzie zdoby-
li pierwszą nagrodę. Wtedy też posypały się propozycje kontraktów. 
W tamtym czasie wszelkie wyjazdy należało załatwiać z agencją arty-
styczną o nazwie Pagart, której dyrektor – Szymon zakrzewski obiecał 
załatwić zagraniczne wyjazdy i kontrakty. Większość tancerzy, w tym 
Wilk pracowała wtedy w teatrze Wielkim, zakrzewski poradził jed-
nak, by złożyli wymówienia, a on będzie załatwiał im występy za gra-
nicą. Po tym jednak, jak Wilk to uczynił, otrzymał jednak wezwanie do 

17 zob. z. Rudnicka, Gerard…, op. cit., s. 70. 
18 Ibidem, s. 136. 
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wojska. Przydzielono go jako tancerza do pracy w centralnym zespo-
le artystycznym Wojska Polskiego, gdzie spędził kilka miesięcy. co 
ciekawe w repertuarze zespołu były m.in. choreografie Eugeniusza 
Paplińskiego, znanego Wilkowi z teatru Wielkiego.

z krystyną Mazurówną zatańczył jeszcze nie raz:

Wyjątkowość Wilka polegała nie tylko na znakomitej technice 
i maestrii wykonania. zwracał uwagę także wyglądem, nie przy-
pominał dotychczasowych tancerzy, nie był zwiewnym efebem, 
tylko solidnie zbudowanym, owłosionym facetem z mocno 
zarysowaną szczęką. Nie ograniczał się do klasyki, mimo kry-
tyki swoich pedagogów brał udział w licznych programach tele-
wizyjnych i ówczesnych teledyskach, gdzie razem z krystyną 
Mazurówną tańczył do takich przebojów jak „kochać” Piotra 
Szczepanika19.

W programie telewizyjnym Maskarada w 1967 roku zaprezento-
wali się do muzyki jazzowej. Oboje ukazywali się na szczycie szero-
kich schodów, usytuowanych pod mostem Poniatowskiego, a charak-
terystycznym motywem ich tańca było kołysanie biodrami. Gerard 
Wilk występował także w programie Muzyka lekka, łatwa i przyjemna, 
w którym balet odgrywał ważną rolę (występowały tu także tancerki 
pracujące na co dzień w teatrze Wielkim). W odcinku, który przygoto-
wany został na inaugurację nowego studia telewizyjnego, zatańczył na 
dwumetrowym podeście do utworu Oh, Darling the Beatles. Po tych 
występach także pojawiały się recenzje, np. Marek Gaszyński uznał, 
że „na wyróżnienie zasługuje Gerard Wilk, z temperamentem i rzadko 
spotykanym wyczuciem rytmu tańczący Hey Jude z płytowej wersji 
toma Jonesa. Nareszcie pokazano nam nowoczesny taniec do muzyki 
beatowej, a nie smętne kręcenie się przy nudnawej muzyce”20.

19 k. tomasik, Gerard Wilk. Jednocześnie twardy i miękki, https://queer.pl/arty-
kul/193872 [dostęp 16.09.2019].

20 Ibidem, s. 74. 
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W latach 60. nagrywano także pierwsze polskie filmy baletowe, 
w których także występował Wilk. Pojawił się w Fantomach w reży-
serii Ryszarda Plucińskiego i choreografii krystyny Mazurówny oraz 
Mimetyzmie, czyli zniknięciu Honoriusza Subrac Stefana Szlachtycza. 
W 1970 roku wystąpił w filmie Gry w reżyserii Grzegorza Lasoty. 
Była to jedna z jego ostatnich aktywności zawodowych w Polsce. cho-
reografię stworzył tu conrad Drzewiecki, a u boku Wilka wystąpiła 
Danuta kisiel-Drzewińska. Film zdobył nagrodę Prix Italia we Floren-
cji, a Wilk – „kojarzony dotąd z tańcem klasycznym i nowoczesnym – 
zaczął być postrzegany jako tancerz współczesny”21.

W 1970 będąc u szczytu swojej kariery w Polsce, Gerard Wilk pod-
jął decyzję o wyjeździe i pracy w zagranicznym zespole. Propozycja 
przyszła od Maurice’a Béjarta, twórcy Baletu XX Wieku z siedzibą 
w Brukseli, który zaproponował mu współpracę i stanowisko solisty 
w swoim zespole (spędził w nim 11 lat). W 1978 roku Wilk powrócił 
jednak do Polski, by zrealizować kolejne w swojej karierze telewizyj-
ne przedsięwzięcie. „Po ośmiu latach pobytu za granicą po raz pierw-
szy otrzymałem zaproszenie do udziału w koncercie telewizyjnym 
w Poznaniu”22. W 1979 roku wystąpił także w filmie Podróż magiczna 
do muzyki andrzeja zielińskiego, w reżyserii andrzeja Wasylewskie-
go. „W pamięci pozostał jedynie taniec Gerarda Wilka, który – pomi-
mo choreografii – zaprezentował sporo własnej inwencji i wielki talent 
wyrazowy. Jego tańce solowe – w kompozycji swej zastosowanych 
środkach i interpretacji ruchu – były na wskroś Béjartowskie. Stały się 
niewątpliwie walorem filmu”23 – pisano potem w recenzji. Był to jed-
nak już ostatni film baletowy z jego udziałem. Warto wspomnieć, że 
Wilk wystąpił też w komediach muzycznych Stanisława Barei: Mał-
żeństwo z rozsądku oraz Przygoda z piosenką.

21 J. Brych, Niezwykła…, op. cit.
22 k.J. Newman, Rozmowy „Przekroju”: z Gerardem Wilkiem solistą „Baletu 

XX wieku”, „Przekrój”, 1978, nr 726.
23 pch, Gerard Wilk w Studio 2, „Życie Warszawy”, 1979, nr 52.
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Zakończenie
Gerard Wilk do Polski powrócił jeszcze w listopadzie 1994 roku, by dla 
teatru Wielkiego w Warszawie wyreżyserować operę Julesa Massene-
ta Werther. Nie chciał jednak reżyserować czy zajmować się zawodo-
wo choreografią. W jednym z wywiadów, na pytanie, czy nie chciał-
by posiadać własnego zespołu, odpowiedział: „Nie. Nie mam aż takich 
ambicji. Może jestem za bardzo wygodny i za bardzo chcę być wolny. 
Nie lubię nawet zbyt długo pracować z jednym zespołem”24. Wolał 
pozostać tancerzem, wykonującym stworzone przez innych choreogra-
fie i być najlepszym w tej profesji, którego domeną był „temperament, 
sceniczność, aura zmysłowości”25. Swoją decyzję tłumaczył także zbyt 
długą współpracą z jednym twórcą, która ukształtowała jego myśle-
nie o tańcu:

choreograf to ktoś, kto tworzy cały spektakl wraz z jego prze-
słaniem, a nie tylko układa figury taneczne. Jeśli chodzi o mnie, 
to rzeczywiście myślałem o tym – bardzo krótko zresztą – by 
zająć się tego typu twórczością. Odrzuciłem jednak ten pomysł 
jako niefortunny. zbyt długo tańczyłem pod kierunkiem Béjar-
ta, by nie zdominował on mojego sposobu myślenia o balecie. 
Gdybym spróbował realizować spektakle baletowe na własny 
rachunek – z pewnością zupełnie podświadomie, starałbym się 
go naśladować. a to całkowicie mi nie odpowiada…”26.

każdy artysta swoją pracą pozostawia po sobie wspomnienia, prze-
życia, emocje. Gerard Wilk świadomie do końca życia pozostawał 
tancerzem – kojarzonym przede wszystkim z kreacjami scenicznymi 
(a w Polsce także z telewizyjnymi realizacjami). Był świetnym soli-
stą i wykonawcą tytułowych ról, nie miał jednak predyspozycji lidero-
wania, jakie przypisać by można choreografom. W pamięci pozosta-
nie więc jako odtwórca ról Spartakusa, alberta, Romea, a także tancerz 

24 k. Sobolewski, Gerard Wilk, „kurier Polski”, 1993, nr 233.
25 ibidem.
26 G. Lasota, Przetańczył niejedno lato, „Wiadomości kulturalne”, 1995, nr 37.
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kojarzony z teledyskami czy baletami telewizyjnymi. Bez wątpienia 
był ważną postacią w obrębie tańca klasycznego w stolicy w drugiej 
połowie XX wieku – co jest zasługą zarówno talentu, jak i osobowo-
ści i stylu życia.
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Mikołaj Mikołajczyk
tancerz, choreograf. ukończył Państwową Szkołę Baletową w Pozna-
niu, pracował we Wrocławskim teatrze Pantomimy we Wrocła-
wiu, Polskim teatrze tańca w Poznaniu, teatrze Wielkim w Pozna-
niu, Badisches Staatstheater w karlsruhe oraz z takimi artystami jak 
m.in. H. tomaszewski, M. Ek, B. cullberg, E. Wycichowska, t. kuja-
wa, B. Wachowicz, k. Meissner. twórca choreografii i spektakli dra-
matycznych, m.in.: „Orawa”, „tomaszów”, „Sen o blondynkach”, 
„Żegnaj Polsko”, „Okłamuj mnie, pocałuj też”, „kronika zapowiedzia-
nej śmierci”, „Strofy na sopran i głos recytujący”, autobiograficzny 
„tryptyk” („Waiting”, „z tobą chcę oglądać świat”, „Plasir d’amour”), 
„poLY-RHYtm”, „Wszystko jutro, czyli lalki wybawione”, „Projekt: 
tomaszewski”, projekty zrealizowane we współpracy z Domem Pol-
skim w zakrzewie (m.in. „teraz jest czas”, „Projekt Jezioro łabędzie”), 
„Śmierć w Wenecji, czyli czego najbardziej żałują umierający”. Sty-
pendysta Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015), uhono-
rowany także odznaką „zasłużony dla kultury Polskiej” (2014).
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mgr Ewa Kretkowska

„Oto dlatego jestem primabaleriną” – 
portret Marii Krzyszkowskiej w świetle 

recenzji z epoki1

Streszczenie:
Maria krzyszkowska (1925–2014) zapisała się na kartach polskiej historii 
tańca jako tancerka, kierowniczka zespołów baletowych, jurorka najważniej-
szych konkursów baletowych oraz autorka tekstów. Jej długoletnia i imponu-
jąca kariera bardzo często przedstawiana jest przez pryzmat skrajnych ocen 
i personalnych animozji, co w efekcie prowadzi do pominięcia rzeczywi-
stego znaczenia, jakie miała ona dla polskiej sceny baletowej, głównie jako 
tancerka. Referat stanowi próbę przyjrzenia się karierze Marii krzyszkow-
skiej, przede wszystkim wybranym kreacjom scenicznym z lat 50.–60., jej 
specyficznym uwarunkowaniom historycznym oraz cechom wyróżniającym  
na tle epoki.
Słowa kluczowe: Maria krzyszkowska, teatr Wielki, balet w Polsce, balet 
w Warszawie

Na początku należy zaznaczyć, że tytuł niniejszego tekstu jest pro-
wokacyjny. Odnosi się on do jednego z najlepiej słyszalnych obec-
nie sposobów mówienia o krzyszkowskiej, czyli osobie bezwzględ-
nej, budującej swoją pozycję w warszawskim balecie (najpierw Opery 
Warszawskiej, następnie baletu teatru Wielkiego) nie tyle talentem, 
co posunięciami zakulisowymi mającymi wyeliminować rzekomo 

1 Pierwotnie tytuł tekstu brzmiał: „Oto dlatego jestem primabaleriną” – portret 
Marii Krzyszkowskiej.
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zdolniejsze konkurentki2. Od tego sposobu mówienia chcę odejść, 
nie kierując się jednak w stronę „obrony” – gorzkie słowa pod adre-
sem bohaterki mojego tekstu wypowiadały przede wszystkim osoby 
w swoim poczuciu bardzo skrzywdzone (Barbara Bittnerówna3) i nie 
zamierzam tego poczucia w żaden sposób dezawuować – ale próbu-
jąc przyjrzeć się karierze krzyszkowskiej poprzez kategorie właści-
we historii i krytyce tańca. Stąd też podstawą do nakreślenia portre-
tu tancerki były teksty recenzji publikowanych w trakcie trwania jej 
kariery zarówno w prasie codziennej (m.in. „kurier codzienny”, „try-
buna Ludu”), jak i periodyków tematycznych („Ruch Muzyczny”, 
„teatr”). Na badany materiał złożyły się recenzje wybranych spek-
takli i wzmianki prasowe z lat 1944–1970. uzupełnieniem są wypo-
wiedzi dotyczące techniki, metod pracy Marii krzyszkowskiej i jej 
tańca zawarte w książkach wspomnieniowych. celowo pomijam tek-
sty odnoszące się do kwestii takich jak charakter Marii krzyszkow-
skiej czy też jej wybory życiowe, niezwiązane bezpośrednio z karierą 
sceniczną. Ocena Marii krzyszkowskiej, zwłaszcza jako osoby, w żad-
nym razie nie jest celem mojego tekstu.

Gwoli wyjaśnienia tytułu: słowa w nim zacytowane wbrew pozo-
rom wcale nie są buńczuczną samooceną Marii krzyszkowskiej, lecz 
częścią dłuższej opinii wypowiedzianej przez Witolda Grucę, którą 
zacytuję: „Wszyscy czekali na bardzo znane grand pas de deux [Gruca 
mówi tu o Don Kichocie w choreografii aleksieja cziczinadze; pre-
miera 1967, teatr Wielki w Warszawie], które tańczyła bezbłędnie 
Marysia krzyszkowska – zresztą w tym balecie primabalerina Maria 
krzyszkowska miała okazję do pokazania całego kunsztu, jakby chcia-
ła powiedzieć, patrzcie, oto dlatego jestem primabaleriną”4.

Maria krzyszkowska tańczyła od połowy lat 40. do połowy lat 70., 
a następnie stanęła jako kierowniczka na czele baletu teatru Wielkiego 

2 Dobitnie ten ton wybrzmiał w trakcie dyskusji (w wypowiedziach Barbary Sier-
-Janik i Wacława Gaworczyka) po wygłoszeniu referatu 21 września 2019 w trakcie 
konferencji „taniec w Warszawie. Sztuka tańca i choreografii w XX i XXI wieku”.

3 B. Bittnerówna, Nie tylko o tańcu, Warszawa 2004, s. 68–69.
4 J.S. Witkiewicz, Grand jeté, czyli wielki skok. Rozmowa z Witoldem Grucą, War-

szawa 2004, s. 80.
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w Warszawie, w latach 90. zaś podjęła się tworzenia zespołu baleto-
wego w warszawskim teatrze Roma, była jurorką wielu międzynaro-
dowych konkursów i autorką tekstów o balecie5. Można powiedzieć, 
że w jej przypadku tytuł książki wspomnieniowej – Życie dla tańca6 – 
jest rzeczywiście bardzo trafny.

urodzona w 1925 roku7 krzyszkowska należała do pokolenia arty-
stów, któremu wojna odebrała bardzo wiele, m.in. możliwość systemo-
wego kształcenia, w wielu przypadkach elementarne zapoznanie się 
z baletem (tj. oglądanie spektakli baletowych), stopniowego zdobywa-
nia pozycji w hierarchii zespołu, świadomego budowania repertuaru. 
Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku krzyszkowskiej (i oczywi-
ście nie tylko) wojna i zmiany społeczne, jakie nastąpiły bezpośrednio 
po jej zakończeniu, w pewnym sensie umożliwiły jej karierę. Późne 
dziecko, upragniona córka wysoko postawionego urzędnika państwo-
wego o arystokratycznym pochodzeniu, Stanisława krzyszkowskiego, 
mogła oczywiście uczyć się tańca, ale było mało prawdopodobne, że 
podąży ścieżką kariery scenicznej. Sama krzyszkowska w rozmowie 
ze Stanisławem Witkiewiczem we wspomnianej książce wyznaje, że 
matka posyłała ją na lekcje tańca w tajemnicy przed ojcem (ziszczając 
tym samym własne niespełnione marzenie o aktorstwie), a ten gotów 
był pogodzić się co najwyżej z tym, że córka zostanie pianistką, ale na 
pewno nie tancerką. Warto też zauważyć, że nawet związek małżeń-
ski z Leonem Wójcikowskim, krzyszkowska mimo zmienionych już 
realiów zalegalizowała dopiero po śmierci ojca (1952).

taneczna edukacja Marii krzyszkowskiej zaczęła się wcześnie, 
w wieku 5 lat przyszłej baleriny, ale jak już zaznaczyłam – miała 
formę prywatnych lekcji. Pierwszą nauczycielką była Irena Szymańska 

5 ze względu na ograniczenia objętości tekstu nie obejmuje on okresu pracy 
M. krzyszkowskiej po zakończeniu kariery scenicznej.

6 J.S. Witkiewicz, Życie dla tańca. Rozmowy z Marią Krzyszkowską, Warszawa 1998.
7 Niekiedy podawany jest również rok 1927. zob. R. Gozdowska, Pożegnania. Maria 

Krzyszkowska-Nowicka, [w:] „Biuletyn Informacyjny zaSP”, 32/2014, s. 56; 
J.S. Witkiewicz, Maria Krzyszkowska. Taniec był moim życiem, Warszawa 2015 
i in.; http://encyklopediateatru.pl/osoby/3279/maria-krzyszkowska, http://www.e-
-teatr.pl/pl/osoby/3279.html [dostęp 10.08.2019].
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(1899–1981), absolwentka szkoły baletowej działającej przy warszaw-
skim teatrze Wielkim, wieloletnia primabalerina tegoż teatru. Jak 
relacjonuje krzyszkowska, to za jej namową matka już po wybuchu 
wojny posłała ją na lekcje do Leona Wójcikowskiego, które ten oto-
czony nimbem sławy tancerz Balletes Russes prowadził w szkole zofii 
Pflanz-Dróbeckiej.

Na afiszu z 1941 roku w językach polskim i niemieckim można znaleźć 
informacje, że szkoła ta mieściła się przy ul. Mokotowskiej 63 w War-
szawie, a wykładali w niej: „Dyr. z. Pflanz-Dróbecka, Dyr. Stanisław 
Pianowski, Dyr. Leon Wójcikowski, teresa Dobrowolska, Gena 
kuczyńska”8. W programie nauczania znalazły się następujące przed-
mioty: balet, plastyka [ruchu], tańce hiszpańskie (jak wiadomo były 
specjalnością Wójcikowskiego), akrobatyka, tańce salonowe. Szko-
ła przyjmowała dzieci, które ukończyły sześć lat. Nie była to jedyna 
placówka tego typu w Warszawie. Prywatne lekcje prowadzili arty-
ści zamkniętej opery (oprócz Wójcikowskiego m.in.: Mieczysław Pia-
nowski, Paweł Dobiecki, Irena Szymańska), w czasie okupacji dzia-
łała również legalnie Miejska Szkoła Baletowa, której Wójcikowski 
był kierownikiem artystycznym9. krzyszkowska wyjaśnia, wspomina-
jąc okupacyjną edukację, że niekiedy uczestniczyła w lekcjach, które 
Wójcikowski prowadził w Miejskiej Szkole Baletowej, ale nie była jej 
uczennicą. W pewnej sprzeczności z tym pozostaje prasowa wzmian-
ka z 1944 roku o tejże szkole, w której można przeczytać: „Na ostat-
nim poranku oglądaliśmy przede wszystkim świetną tancerkę Marię 
krzyszkowską, której technika jest naprawdę niezwykła. Jej walc kla-
syczny i taniec cygański były wyjątkowo efektowne”10.

W tym miejscu należy postawić pytanie o moment debiutu sce-
nicznego. Sama artystka uznawała za swój debiut występ z 1 lutego 
1946 roku na scenie teatru Muzycznego w Łodzi (Mazurek henryka 

8 https://polona.pl/item/afisz-inc-ballettschule-zofii-pflanz-drobeckiej-moskotowska
-63-inc,OtE5MtI4Nju/#info:metadata, [dostęp 10.08.2019].

9 zob. I. turska, Przetańczone życie. Rzecz o Leonie Wójcikowskim, kraków 2006, 
s. 129–130.

10 b. a., Poranek baletowy, „7 Dni”, 1944, nr 21, s. 6. cyt. za: t. Mościcki, Teatry War-
szawy 1944–1945. Kronika, Warszawa 2013, s. 305. 



149

Wieniawskiego w choreografii Leona Wójcikowskiego). autorka bio-
gramu tancerki w archiwum teatru Wielkiego Opery Narodowej, 
Joanna Sibilska-Siudym podaje tylko datę roczną 194411.

Najwcześniejszą wzmiankę o występie Marii krzyszkowskiej zna-
lazłam na afiszu z 1942 roku, zapowiadającym na 28 czerwca Drugi 
poranek baletowy w sali teatru komedia przy ul. kredytowej 1412. 
Na plakacie jako solista wymieniony został Leon Wójcikowski, a jako 
solistki jego partnerka Nina Rajewska oraz Stanisława Selmówna 
(uczennica Wójcikowskiego). Nazwisko krzyszkowskiej znajduje-
my wśród członkiń zespołu. Rozbieżności we wskazaniu daty debiutu 
i chęć samej krzyszkowskiej przesunięcia jego daty na czas powojen-
ny, a zatem odmówienie ważności występom w czasie wojny, wyni-
kają zapewne z uwarunkowań epoki. taniec w czasie okupacji nie był 
powodem do chluby z co najmniej dwóch ściśle powiązanych powo-
dów: po pierwsze występy tego typu były traktowane nie jako dzia-
łalność artystyczna, lecz rozrywkowa, stąd już blisko do oskarżenia 
o brak patriotyzmu, a po drugie były rozrywką często schlebiającą 
naprawdę niskim gustom13.

Informacji o karierze krzyszkowskiej w trakcie okupacji dostar-
czają przede wszystkim druki ulotne – afisze z lat 40. oraz krótkie 
omówienia w prasie okupacyjnej. te początki wiązały się oczywiście 
z działalnością Leona Wójcikowskiego. Recenzje z poranków baleto-
wych i popisów uczniowskich, choć nie dostarczają rzetelnej wiedzy 
na temat charakteru tańca krzyszkowskiej, to pozwalają się zoriento-
wać, jaki repertuar kształtował ją na początku drogi twórczej, a rów-
nież zawierają spostrzeżenia dotyczące tancerki, które można odnaleźć 
w późniejszych latach. W zacytowanym fragmencie recenzent zwró-
cił uwagę na technikę krzyszkowskiej. W tym samym periodyku rok 

11 J. Sibilska-Siudym, Maria Krzyszkowska, https://archiwum.teatrwielki.pl/baza/-/o/
maria-krzyszkowska/169259/20181 [dostęp 12.09.2019].

12 https://polona.pl/item/afisz-inc-niedziela-28-go-czerwca-b-r-o-godz-12-ej-drugi-
poranek-baletowy,Nzk1NjM0Mtk/#info:metadata, [dostęp 18.09.2019].

13 Obrazuje to np. występ Niny Rajewskiej i Leona Wójcikowskiego w warszawskiej 
restauracji „adria”, zob.https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/24289/7c77c5ed803a-
e8f9d6ad15869f94c9d6/, [dostęp 10.08.2019].
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wcześniej można było przeczytać: „Maria krzyszkowska, klasyczka, 
wejdzie do teatru jako groźna konkurentka karczmarewicz, Nowaków-
ny i Selmówny. kultura i muzykalność pozwala jej na całkowite opa-
nowanie techniki i sceny”14. taką opinię sformułowała autorka recenzji 
po obejrzeniu walca pt. Tchnienie wiosny, Wariacji klasycznej i Tańca 
cygańskiego15. zapewne w podobnym repertuarze prezentowała się 
krzyszkowska regularnie, w 5. numerze „7 Dni” z 1944 roku czyta-
my: „Poranki baletowe w zaw. Szkole Baletu zofii Plfanz-Wróblew-
skiej [sic!] cechuje zawsze staranne przygotowanie i wysoki poziom. 
Na ostatnim poranku oglądaliśmy przede wszystkim świetną tancer-
kę Marię krzyszkowską, której technika jest naprawdę niezwykła”16.

W oczach ówczesnych recenzentów tym, co wyróżniało taniec 
krzyszkowskiej była techniczna sprawność wykonawczyni. Oczy-
wiście można poddawać w wątpliwość kompetencje osób piszących 
w oficjalnej prasie zwanej „gadzinówką” lub też podejrzewać, że 
mamy do czynienia z powtarzaniem raz przyklejonej etykietki. Jed-
nak właściwie we wszystkich recenzjach, pochodzących z okresu doj-
rzałej kariery, kwestia technicznej nienaganności będzie podnoszona.

Występy szkolne coraz częściej są przeplatane recitalami dla 
widowni lokali rozrywkowych: warszawskie Jar (Senatorska 29), 
Varieté Janusz (przy ul. tłomackie 13), Varieté Maxim (pl. Napole-
ona), ale też wyjazdowe występy w krakowie (w czerwcu 1944)17. 

14 H.W., Scena – estrada – ekran, „7 Dni”, 1943, nr 11; w tym samym numerze jest 
mowa o tym, że krzyszkowska nie wzięła udziału w poranku baletowym Godzina 
tańca, autor tego teksu pisze o niej jako „utalentowanej Marii krzyszkowskiej”, 
zob. a. Mur. Godzina tańca, „7 Dni”, 1943, nr 11.

15 ibidem.
16 b.a., Poranek baletowy, „7 Dni”, 1944, nr 21, s. 6.
17 L. Wójcikowski z zespołem teatru Jar występował gościnnie w krakowie. Program 

przedstawienia z 1944: na okładce Wielkie fantastyczne widowisko… Balet 30 osób/ 
20–25 czerwca 1944, nazwisko krzyszkowskiej było na głównym afiszu: wyróż-
nione razem z nazwiskami Rajewskiej, Wójcikowskiego i Borkowskiego. Spek-
takl składał się z dwóch części. część pierwsza: Wiosna w lasku, balet w 1 akcie, 
choreografia Fortunato (?), muzyka na motywach J. Straussa. W rolach głównych: 
M. krzyszkowska, W. Borkowski, H. Baranowski, t. andrzejewski, M. Winter 
oraz L. Sołomska, k. Gruszkówna, J. Jastrzębska, M. Żelazowska, J. Lenard i inni. 
Święto w Sewilli, „fantazja choreograficzna w 1 akcie”, chor. L. Wójcikowski, muz. 
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W tym okresie Leon Wójcikowski tańczy jeszcze ze swoją partnerką 
sceniczną i jednocześnie życiową – Niną Rajewską, jednak jak wynika 
z analizy afiszy, znaczenie krzyszkowskiej stopniowo wzrasta.

Repertuar, który prezentuje nieoficjalny zespół Wójcikowskie-
go, mimo niezbyt wysokiej rangi miejsc, w których występuje, 
wydaje się dobierany z rozwagą. Oprócz konieczności przyciągnię-
cia widzów o niespecjalnie wyrobionym smaku baletowym, Wójci-
kowski musiał się również liczyć z ograniczeniami cenzury (takimi 
jak np. zakaz wykonywania utworów chopina, zakaz propagowa-
nia dorobku kultury rosyjskiej/radzieckiej). Ślad tego możemy roz-
poznać np. w tytule Zabawy Połowczan, które najpewniej były ada-
ptacją Tańców Połowieckich, w których Wójcikowski tańczył wraz 
z zespołem Diagilewa. Mimo tych przeciwności widać namysł nad 
programem, tworzenie choreografii w oparciu o dobre wzorce. taką 
postawę docenił autor monografii Teatr czasu wojny. Polskie życie 
teatralne w latach II wojny światowej 1939–1945 Stanisław Mar-
czak-Oborski, pisząc:

Jedynym jaśniejszym punktem rewii były produkcje baleto-
we. W większych teatrzykach występował komplet rzeczywi-
ście wyśmienitych tancerzy, prawdopodobnie uważali oni, że 
nie obowiązuje ich zakaz zaSP, ponieważ przeważnie nie byli 
jego członkami. Nie przyjmowali też do wiadomości sugestii 

R. Huguet tagell; w rolach głównych: N. Rajewska, L. Wójcikowski, Hiszpan-
ki: M. krzyszkowska, k. Gruszkówna, L. Sołomska, J. Lenard, M. Żelazowska, 
J. Jastrzębska i inni [sic!], Hiszpanie: H. Baranowski, N. Novel; Zabawa Połow-
czan, balet w 1 akcie, chor. L. Wójcikowski, muz. a. Borodin; „Starszy” Połowczan 
– L. Wójcikowski, Główna młoda Połowczanka: Nina Rajewska, Maria krzysz-
kowska tańczyła jedną z niewolnic; na drugą część składało się siedem występów 
solowych – wśród nich Diana do muz. S. Lindego Marii krzyszkowskiej; przy żad-
nym numerze nie podano nazwiska choreografa, zatem należy założyć, że wszystkie 
były autorstwa Wójcikowskiego; https://polona.pl/item/afisz-inc-od-dnia-20-do-25-
-czerwca-br-o-godzinie-18-tej-wielkie-fantastyczne,NzM0OtQxOtI/0/#info:metad
ata, [dostęp 12.09.2019]. krótka recenzja tego spektaklu wystawianego w Warsza-
wie ukazała się w krakowskim „Ilustrowanym kurierze Polskim”: b.a., Ze scen 
i estrad, [w:] „Ilustrowany kurier Polski”, 18 czerwca 1944, nr 25, b.n.
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o obniżeniu poziomu, przyzwyczajeni do występów w rozma-
itych warunkach…18.

krzyszkowska w rozmowie z Witkiewiczem nie wspomina żadnego 
z tych występów. O jej krytycznym nastawieniu do klubowych/kawiar-
nianych recitali możemy dowiedzieć się dopiero, gdy wraca pamięcią 
do roku 1947, na który to rok datuje swój pierwszy występ z Wójcikow-
skim (Na perskim rynku do muzyki ketelbeya; 14 maja 1947, „Gospo-
da u aktorów”)19. Mija się jednak z prawdą, gdyż pierwsze powojenne 
występy miały miejsce w krakowie już w roku 1946. krzyszkowska 
szybko wróciła na scenę po traumatycznych wydarzeniach (powsta-
nie warszawskie, śmierć ukochanego brata, pobyt w obozie w Ravens-
brück). W prasie krakowskiej można znaleźć zapowiedzi występów 
Wójcikowskiego i krzyszkowskiej w lokalach nocnych. Niekiedy 
miały one nawet charakter charytatywny, jak np. reklamowany w „Echu 
krakowa” koncert w „night clubie „casanova” pt. Otrzyj łezkę siero-
cie, w trakcie którego śpiewała m.in. Wiera Gran (22 czerwca 1946)20.

Jak przyznaje sama krzyszkowska, jej ówczesna pozycja ściśle 
wiązała się z pozycją Wójcikowskiego. to on wciąż budził zainte-
resowanie jako tancerz Diagilewa. ale twierdzenie, że to wyłącznie 
magia nazwiska partnera, a później męża, uczyniła Marię krzyszkow-
ską primabaleriną, jest dużym nadużyciem. Wrócę tu do wątku techni-
ki, jaką dysponowała krzyszkowska. Wójcikowski nie był jej pierw-
szym nauczycielem, lecz z pewnością najistotniejszym – na okres 
nauki u niego przypadł właśnie jej debiut sceniczny i bardzo istot-
ny, początkowy etap kariery. Wójcikowski z kolei, absolwent szkoły 
przy warszawskiej Operze, już jako nastolatek zetknął się z metody-
ką, która legła u podstaw XX-wiecznego tańca klasycznego. Mam tu 
na myśli stworzoną, a następnie skodyfikowaną przez spadkobierców 
metodę Enrico cecchettiego, baletmistrza zespołu Diagilewa. celem 

18 S. Marczak-Oborski, Teatr czasu wojny. Polskie życie teatralne w latach II wojny 
światowej 1939–1945, Warszawa 1967, s. 62.

19 „tańczyliśmy to nieszczęsne Na perskim rynku, gdzie byłam prawie naga…”: 
S.J. Witkiewicz, Życie dla tańca..., op. cit., s. 116. 

20 „Echo krakowa”, 23 [sic!] czerwca 1946, nr 102, s. 4.
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cecchettiego w kształceniu tancerzy było rozwijanie jednocześnie 
ich siły i elastyczności, które stawały się podstawą do kreowania ról 
i umożliwiały uzyskanie pełni wyrazu artystycznego.

krzyszkowska wielokrotnie podkreślała, jak wielkie znaczenie ma 
dla niej codzienna lekcja. zdawała też sobie sprawę z wyjątkowości 
lekcji dawanych przez Wójcikowskiego. W przywoływanej rozmo-
wie Witkiewicz mówi: „No i pojechała pani do krakowa za Wójci-
kowskim”. krzyszkowska odpowiada: „za Wójcikowskim i za jego 
lekcjami naturalnie (…) Gdybym nie pojechała nie zostałabym tan-
cerką”21. W innym fragmencie rozmowy dodaje: „Leon Wójcikow-
ski dawał lekcje trudne i jego układy również były trudne. trudny 
układ zaś daje możliwość robienia postępów. (…) W związku z tym 
mogłam robić postępy szybciej niż inni”22. W wywiadzie radiowym 
w 1958 roku mówiła: „Ćwiczę codziennie pod jego [Wójcikowskiego] 
kierunkiem, w operze, normalne ćwiczenia kondycyjne, zawsze pół-
torej godziny dziennie”23. ta dyscyplina w standardowych warunkach 
raczej nie powinna dziwić, ale krzyszkowska podkreśla, że Wójcikow-
ski dbał o nią w każdej sytuacji: „Wtedy [w czasie angażu w teatrze 
Nowym w Warszawie] mieliśmy bardzo ciężkie warunki do pracy – 
lekcje Leon dawał w szatni, gdzie podłoga była tak śliska, że rozcho-
dziły się nogi podczas ćwiczeń. zamiast drążka trzymałam się blatu, 
na który publiczność kładła ubrania”24.

krzyszkowska miała świadomość, jak istotny jest doświadczony, 
czy w tym konkretnym przypadku nawet wybitny pedagog, jak rów-
nież znała wartość swojej własnej pracowitości:

Byłam osobą wytrwałą, codziennie pracowałam jednakowo 
(…) i nie wyobrażałam sobie, że można wyjść wcześniej z lek-
cji albo markować. Gdy zdejmowałam kostium, był tak mokry 

21 J.S. Witkiewicz, Życie dla tańca…, op. cit., s. 54.
22 Ibidem, s. 82–83.
23 Ty powinnaś wyjeżdżać, bo ja już przejechałem cały świat…, fragment audy-

cji archiwalnej, 16.05.1958, https://polskieradio24.pl/39/156/artykul/2265194, 
[dostęp 7.08.2019].

24 J.S. Witkiewicz, Życie dla tańca…, op. cit., s. 69.
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jak po praniu (…). Pracowałam bardzo intensywnie, a inni, jak 
mówił Leon – w pół nóżki… (…) Miałam też jeszcze jedną 
dobrą cechę – ćwiczyłam przede wszystkim to, co mi źle wycho-
dziło. Od lat obserwując tancerzy zauważyłam, że na ogół ćwi-
czą to, co im wychodzi najlepiej. a powinni powtarzać to, co 
im nie wychodzi25.

tę solidność i rzetelność wspomina także Witold Gruca: „…Maria 
krzyszkowska, zanim wyszła na scenę, zawsze robiła lekcję, rozćwi-
czała [sic!] się. Nigdy nie widziałem, by Maria wychodziła prosto 
z garderoby na scenę!”26.

Dbałość o zachowanie formy, a przede wszystkim rozwijanie tech-
niki w latach tuż powojennych nie było łatwe. Początkowo bieg karie-
ry krzyszkowskiej nie różni się od tego, co zaczęło się w trakcie wojny 
– występy recitalowe na scenach lokali rozrywkowych27. W komplet-
nie zniszczonej Warszawie nie ma warunków, zatem wraz z Wójci-
kowskim występuje głównie w krakowie, następnie w Łodzi, jedynie 
sporadycznie w stolicy. O tym donosi na przykład „Gazeta Ludowa” 
z 1 sierpnia 1946 w tekście Balet warszawski dziś i w przyszłości pod-
pisanym inicjałami F.c. krótki artykuł jest w gruncie rzeczy minire-
cenzją ze spektaklu Piotra zajlicha (ówczesnego kierownika warszaw-
skiego baletu), wystawionego w Operze przy Marszałkowskiej 8, poza 

25 Ibidem, s. 84.
26 J.S. Witkiewicz, Grand jeté…, op. cit., s. 61. 
27 „Maria krzyszkowska, Leon Wójcikowski od dziś w nowym programie w Mar-

lenie al. Jerozolimskie 6”, [w:] „Życie Warszawy”, 12 marca 1947, nr 70 (856), 
s. 6; „18 maja 1947 – Roma, koncert Uśmiech wiosny. Maria krzyszkowska, Stel-
la Pokrzywińska, Leon Wójcikowski”, [w:] „Gazeta Ludowa”, 15.05.1947, s. 8; 
30 października 1947. koncert muzyki operetkowej w warszawskiej Romie, Maria 
krzyszkowska wymieniona jako „duet taneczny” z Leonem Wójcikowskim, kon-
kretów występów brak – wzmianka w dzienniku „Gazeta Ludowa”, s. 6; w sierpniu 
1947 występ krzyszkowskiej i Wójcikowskiego w krakowskiej kawiarni-dancingu 
„Feniks” zapowiadany jest jako występ „znakomitej pary baletowej”: „Po raz ostat-
ni w krakowie przed wyjazdem do Operetki warszawskiej; Wstęp wolny, począ-
tek programu o 23.00”, https://polona.pl/item/afisz-inc-sierpnien-1947-znakomit-
a-para-baletowa-m-krzyszkowska-leon,Otu3MtgzNjQ/#info:metadata, [dostęp 
12.09.2019].
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sezonem (w lipcu; premiera 17 lipca 1946), w którego skład weszły 
Chopiniana, Divertissement, Wesele w Ojcowie. autor pisze o krzysz-
kowskiej, zestawiając ją ze Stellą Pokrzywińską: „Pod tym względem 
[tj. techniki] postawił bym wyżej p. M. krzyszkowską, talent niewąt-
pliwy; technika tutaj jest wybitna, nawet wielka; w ruchach niewątpli-
wie wdzięcznych, chciałoby się czuć więcej swobody niewymuszo-
nej, bezpośredniej”28.

kiedy nadarza się okazja powrotu do ukochanego miasta na stałe, 
a przede wszystkim oferta angażu w teatrze – krzyszkowska korzysta 
z niej, choć teatr Nowy pod dyrekcją Janusza Warneckiego (kierownik 
artystyczny) i Juliana tuwima (kierownik literacki) nie jest typowym 
teatrem muzycznym. krzyszkowska ma okazję wystąpić tutaj jedy-
nie we wstawkach baletowych, ale i te miniatury nie umykają oczom 
krytyków i są skrzętnie odnotowywane przez prasę. W 1948 teatr 
Nowy wystawia Jadzię wdowę, komedię wg Ryszarda Ruszkowskiego. 
W programie znajduje się informacja, że w pierwszym akcie „walc kla-
syczny” tańczy balerina Maria krzyszkowska, solistki: Freda klesz-
czówna i Halina Baurska oraz Wanda Mączkówna i alina Janowska; 
w akcie drugim „duet klasyczny”: Maria krzyszkowska i Leon Wójci-
kowski, choreografia Leon Wójcikowski. W pochlebnej recenzji całego 
spektaklu Maria krzyszkowska zostaje wymieniona z nazwiska: „Pani 
krzyszkowska ładnie zatańczyła walc klasyczny…”29. karolina Bey-
lin stwierdzała: „ze scen baletowych ślicznych, choć całkiem oderwa-
nych od samej komedii należy wyróżnić prawdziwy talent i urok Marii 
krzyszkowskiej. każdy jej taniec to przyjemność dla widza”30. w tym 
samym roku można było oglądać taniec krzyszkowskiej w przedsta-
wieniu Dom otwarty i znów w prasie pojawiły się pochlebne recenzje, 
podkreślające znaczenie tych zaledwie ozdobników w przedstawie-
niu właściwym: „Wbrew obyczajom recenzenckim, zacznę od bale-
tu p. Wójcikowskiego, gdyż uważam, że wkład baletu w tę sztukę jest 

28 F.c., b.t., [w:] „Gazeta Ludowa”, 1 sierpnia 1946, s. 14.
29 Żyw., Nasza ocena, [w:] „Wieczór”, 11 czerwca 1948, 159/608, s. 3.
30 k. Beylin, b.t., [w:] „Express Wieczorny”, 22.11.1948. cyt. za: J.S. Witkiewicz, 

Maria Krzyszkowska…, op. cit., s. 26.
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nieproporcjonalnie wielki. P. Wójcikowski przeszedł tym razem same-
go siebie, a p. krzyszkowska „przetańczyła samą siebie””31.

W teatrze Nowym krzyszkowskiej został nadany tytuł primaba-
leriny32, a o jej rozpoznawalności świadczy angażowanie do innych 
przedsięwzięć, np. w lipcu (konkretnie 21–24) 1949 tańczy w plenero-
wym widowisku Noc Czterech Wieszczów – będącym formą uczczenia 
Roku Mickiewiczowskiego i Słowackiego. Spektakl odgrywany był na 
tratwach na Wiśle. krzyszkowska tańczyła solo do Etiudy rewolucyj-
nej chopina. choreografię całego spektaklu ułożył Leon Wójcikow-
ski. Nieco szczegółów tego przedsięwzięcia przybliża opis w „Życiu 
Warszawy”, podpisany (wr), który taniec krzyszkowskiej podsumo-
wuje jednym zdaniem: „Porywającym fragmentem jest Etiuda rewo-
lucyjna odtańczona przez primabalerinę Marię krzyszkowską w pło-
miennej szacie”33.

Pierwszą operą, na której deskach przyszło tańczyć krzyszkowskiej, 
była opera w Poznaniu: „W Operze Poznańskiej tańczyłam w latach 
1950–1952, a wrażenia utrwaliły mi się w pamięci szczególnie mocno, 
gdyż był to okres mego debiutu na operowej scenie”34. Dopiero tutaj 
zaczęła tańczyć pełnospektaklowe balety. Niezmiennie współpracowa-
ła z Wójcikowskim jako choreografem, w takich spektaklach jak: Pory 
roku (muz. P. czajkowski), Suita hiszpańska (muz. Granados), Swante-
wit (muz. P. Perkowski), Coppelia (muz. L. Delibes). W części wysta-
wień wciąż partneruje jej Wójcikowski, ale pojawiają się również inni 
tancerze np. konrad (conrad) Drzewiecki, Witold Gruca i Stanisław 
Szymański. Recenzenci wszystkie te występy oceniali pozytywnie:

31 Żyw., Dom otwarty, „Wieczór”, 6.11.1948. cyt. za: J.S. Witkiewicz, Maria Krzysz-
kowska…, op. cit., s. 26.

32 „Julian tuwim i tadeusz Sygietyński w dokumentach z teatru Nowego napisali mi, 
że byłam zaangażowana w charakterze primabaleriny. I tam to się zaczęło – rze-
czywiście bardzo wcześnie”, s. 82; tytuł ten pojawia się w programach z 1949 roku 
– teatr Nowy, Zemsta nietoperza – „tańce układu Leona Wójcikowskiego. akt 
drugi: walc i galop: primaballerina: Maria krzyszkowska, solistki: Freda klesz-
czówna, Halina Baurska, soliści: Stanisław cywiński, Stanisław Szymański, zbi-
gniew Strzałkowski”.

33 „Życie Warszawy”, 27 lipca 1949, nr 204 (1706), s. 3.
34 Opera Poznańska 1919–1970, red. J. Waldorff, Poznań 1970, s. 73.
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…Maria krzyszkowska (…) w tańcu klasycznym zabłysła doj-
rzałą skalą swego kunsztu, wydobywając najsubtelniejsze niu-
anse zwiewności i prawdziwie motylej lekkości. Precyzja pal-
cówek i piruetów, nienaganny układ rąk i pełna wyrazu gra są 
niewątpliwie wynikiem wytrwałej pracy i dowodzą, że przed pri-
mabaleriną krzyszkowską otworem stoją wielkie możliwości35.

Na prawdziwie wielkie role przyszedł jednak czas dopiero po kolej-
nym powrocie do Warszawy. W sezonie 1952/1953 Leon Wójcikowski 
objął stanowisko choreografa w Operze Warszawskiej, a Maria krzysz-
kowska została zaangażowana jako solistka. to w Warszawie, naj-
pierw przy Nowogrodzkiej, następnie w odbudowanym gmachu przy 
pl. teatralnym, krzyszkowska będzie rozwijać swoją właściwą karierę.

Okres warszawski rozpoczyna od powtórzenia roli Swanildy 
w Coppelii w choreografii Wójcikowskiego. krótki balet należący 
do światowego kanonu wymaga od tancerki nie tylko umiejętności 
technicznych, ale również talentu aktorskiego – komicznego, którego 
sądząc po zdjęciach, krzyszkowskiej nie brakowało36.

Wówczas też natykamy się na bardziej konkretne i profesjonalne 
informacje o technice krzyszkowskiej. tacjanna Wysocka pisała:

kto dobrze pamięta krzyszkowską w roli Swanildy w spekta-
klu zeszłorocznym, ten nie mógł nie być uderzony postępami, 
które robi nasza młoda balerina. Że krzyszkowska miała i ma 
szerokie jétes, bardzo pewne fouettes, wiemy nie od dziś. (…) 
Nie wystarcza to krzyszkowskiej, nie poprzestaje na tym, pra-
cuje i udoskonala swą formę artystyczną. Otóż ta wyrazistość 
rąk, miękkość ich linii jest cechą nową, świetnie uzupełniającą 
techniczne wyrobienie tancerki. Mimika też jest stosowna…37.

35 Premiera baletu „Swantewit” Perkowskiego w Operze Poznańskiej, [w:] „kurier 
codzienny”, 1 maja 1951. cyt. za: J.S. Witkiewicz, Maria Krzyszkowska…, op. cit., 
s. 42.

36 zob. J.S. Witkiewicz, Maria Krzyszkowska..., op. cit., s. 49 i in.
37 t. Wysocka, Wznowienie „Coppélii” w Operze Warszawskiej, „teatr”, 1–15 wrze-

śnia 1955. cyt. za: J.S. Witkiewicz, Maria Krzyszkowska…, op. cit., s. 53. 
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W latach 50. krzyszkowska staje przed wyzwaniem zatańczenia 
w Jeziorze łabędzim. W całej swojej karierze tańczyła w trzech insce-
nizacjach tego baletu. W pierwszej w 1956 roku, w choreografii Stani-
sława Miszczyka została obsadzona w roli Odetty. Jerzy Waldorff tak 
oceniał tę kreację:

Na czoło solistów [w tej inscenizacji tańczyli również: Olga 
Glinkówna – Odylia, zbigniew Strzałkowski – zygfryd, Witold 
Gruca – Błazen, Stanisław Szymański – Rudowłosy] wybiła się 
rewelacyjna jako Odetta, Maria krzyszkowska. Do jej dawnych 
mankamentów należały: nie dość swobodna praca rąk i brak 
wyrazu dramatycznego. W Jeziorze zaskoczyła znawców. Nie-
zrównanie precyzyjnej funkcji nóg odpowiadały piękne, płyn-
ne ręce. Jej majsterstwo [sic!] techniczne osiągało niekiedy 
szczyty (przykład jeden z wielu: tours chaines z ukrytej pre-
paracji w IV akcie). ale to wszystko stanowiło tylko jak gdyby 
tło dla gry dramatycznej, doskonale wyrazistej, czego kulmi-
nacją była opowieść mimiczna o zdradzie księcia na początku 
IV aktu. krzyszkowska zyskałaby dziś uznanie Moskwy czy 
Londynu…38.

Słowa życzliwego recenzenta to jedno, prawdziwym docenieniem 
było dla krzyszkowskiej stanięcie na scenie z największą gwiaz-
dą baletu tamtych czasów. W 1956 Maria krzyszkowska zatańczyła 
w jednym spektaklu z Margot Fonteyn, która występowała w Warsza-
wie kilkukrotnie. Brytyjska primabalerina wystąpiła z warszawskim 
zespołem w Jeziorze łabędzim:

Nie dorobiliśmy się jeszcze wtedy – pisze krzyszkowska 
w posłowiu do biografii Fonteyn – uświęconej tradycją, rosyj-
skiej wersji choreograficznej tego baletu […]. Widowisko insce-
nizował na scenie Opery Warszawskiej Stanisław Miszczyk, 

38 J. Waldorff, Opera pełna łabędzi, „Świat”, 20 maja 1956. cyt. za: J.S. Witkiewicz, 
Maria Krzyszkowska…, op. cit., s. 57.
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wzorując się zaledwie na wersji oryginalnej. Przedstawienie 
wypełnił własnymi rozwiązaniami reżyserskimi i choreograficz-
nymi. Szczególnie akty I i IV naszego Jeziora łabędziego różniły 
się od oryginału. […] W IV akcie trzeba było […] zastąpić Mar-
got Fonteyn; zabrakło już czasu na zapoznanie jej z warszawską 
wersją choreograficzną całego baletu. I tak doszło do jedynego 
w swoim rodzaju przedstawienia Jezioro łabędziego z udziałem 
Margot Fonteyn. Ona, po raz pierwszy bodaj i jedyny podzieli-
ła partię Odetty/Odylii z inną tancerką. Ja, miałam przyjemność 
wystąpić z nią w jednym przedstawieniu. Magia talentu i nazwi-
ska angielskiej gwiazdy baletu była przytłaczająca”39.

W pewnym sensie słowa Waldorffa o światowych scenach ziściły 
się, ale nieco później, ponieważ z tym spektaklem warszawski zespół 
miał okazję pokazać się zagranicą: w Stanach zjednoczonych w 1957 
i później, w 1959, w Monte carlo, natomiast znajomość z Margot Fon-
teyn w przyszłości przyniosła krzyszkowskiej między innymi zapro-
szenie na występy w Londynie40.

kolejne Jezioro łabędzie, w 1961 roku, wystawiono już w oparciu 
o tradycyjną wersję Mariusa Petipy i Lwa Iwanowa. Maria krzysz-
kowska wspominała, że choć oficjalnie za choreografię odpowiadała 
radziecka baletmistrzyni Natalia konus, to partię Odetty-Odylii (już 
podwójną) przekazała jej Maja Plisiecka41.

39 M. krzyszkowska, Polskie epizody biografii Margot Fonteyn, [w:] M. Fonteyn, 
Autobiografia, przeł. M. Beyer, Warszawa 1984, s. 395.

40 b.a., Śpiew i taniec w wydaniu warszawskim [zapowiedź występu]: „Już wkrótce, 
7 bm, wystąpią w teatrze „Rozmaitości” wybitni soliści opery warszawskiej a m.in. 
Maria krzyszkowska i Henryk Giero (…) – dalej gazeta przypomina – Na uwagę 
zasługuje fakt, że M. krzyszkowska i H. Giero w listopadzie ub. roku – na zapro-
szenie prezesa [M. Fonteyn; oprócz M. krzyszkowskiej i H. Giero pojechali alicja 
Boniuszko i zygmunt Jasman z Opery Bałtyckiej – dopisek mój, Ek] królewskiej 
akademii tańca w Londynie – wzięli udział w galowym koncercie Gala Perfor-
mance”, [w:] „Echo krakowa”, 5.01.1962, nr 4/5129, s. 5.

41 „…układ całego baletu pokazała mi osobiście Maja Plisiecka. Było to dla mnie 
wielkie szczęście. Przyjechała akurat do Polski, by wykurować chore kolano. (…) 
Wtedy w Moskwie nie było potrzebnych do tego aparatów. Plisiecka więc leczy-
ła kolano i jednocześnie przychodziła na próby i przekazywała mi ten układ. Nie 
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trzecia realizacja z 1966 roku, zaledwie pięć lat po poprzedniej, 
w choreografii Raissy kuzniecowej nie we wszystkich recenzentach 
wzbudziła zachwyt – zarzucano jej m.in. anachronizm42, niedostatki 
choreograficzne i brak precyzji wykonawczej43. Sama krzyszkow-
ska przed premierą mówiła: „Po raz trzeci będę tańczyć jako Odet-
ta-Odylia. każdy choreograf wprowadza pewne zmiany. […] Mnie 
interesują właśnie te różnice w układzie. cieszę się z tej pięknej 
roli, choć chciałabym także odtworzyć i jakąś postać, która mogłaby 
wzbogacić mój repertuar”44. trudno się dziwić – zgodnie ze spisem 
wystawień teatru Wielkiego Opery Narodowej – krzyszkowska do 
1966 roku tańczyła w Jeziorze łabędzim ponad sto razy45. Najwię-
cej ze wszystkich spektakli, które wówczas znajdowały się w reper-
tuarze teatru Wielkiego. to zniechęcenie musiało być rzeczywi-
ście widoczne, ponieważ autorzy chwalący krzyszkowską nawet 
w ostrych recenzjach, tym razem odnotowywali: „czołowa dwójka 
solistów: Maria krzyszkowska (Odetta-Odylia) i zbigniew Starzł-
kowski (książę) dźwigała ciężar swoich popisowych ról z widocz-
nym wysiłkiem”46; „cóż z tego, że primabalerina Maria krzysz-
kowska dowiodła raz jeszcze, że jest doskonałą techniczką, kiedy 
w tańcu jej brak żarliwości, nie ma liryzmu w odtwarzaniu Odet-
ty, ani dynamizmu w roli Odylii”47. Skrajnie różną opinię miała  
tacjanna Wysocka, która nie szczędząc gorzkich słów choreografce48,  
krzyszkowską była zachwycona:

muszę mówić, jak niezwykle ważne było dla mnie to, iż tej roli uczyłam się od 
tancerki, która najlepiej ją tańczyła”. J.S. Witkiewicz, Życie dla tańca…, op. cit.,  
s. 96

42 zob. t. kaczyński, Nie do historii, [w:] „Sztandar Młodych”, 19 stycznia 1966, 
nr 15.

43 zob. S. Beda, Przejażdżka po „Jeziorze… łabędzim”, [w:] „Dziennik Ludowy”, 
20 stycznia 1966, nr 16.

44 „Jezioro łabędzie” w Teatrze Wielkim, [w:] „Express Wieczorny”, 13 stycznia 1966, 
nr 11.

45 zob. J. Sibilska-Siudym, Maria Krzyszkowska. Wystawienia, https://archiwum.
teatrwielki.pl/baza/-/o/maria-krzyszkowska/169259/20181, [dostęp 8.09.2019].

46 t. kaczyński, Nie do historii, op. cit.
47 S. Beda, Przejażdżka po „Jeziorze…, op. cit.
48 t. Wysocka, „Jezioro łabędzie”, [w:] „kultura”, 20 lutego 1966, nr 8.
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Maria krzyszkowska, gdyby nawet nie odtwarzała roli kró-
lewny, ale tylko kopciuszka, byłaby i tak królową, górując swą 
piękną postacią i nienagannym wykonaniem nad swym otocze-
niem. W postępach, które czyni krzyszkowska, w jej dojrza-
łości artystycznej, możemy zaobserwować to, co tak wyraźnie 
daje się zauważyć na przykład w wykonaniu znacznie przecież 
starszej Margot Fonteyn. znakomita angielska ballerina [sic!] 
przez ostatnie pięć lat wzniosła się na jeszcze wyższy poziom 
artystyczny i, jak widać z jej codziennego, usilnego treningu, 
nie rezygnuje z czynienia dalszych postępów. tą drogą kroczy 
również krzyszkowska. Pamiętamy ją jako Odettę w roku 1956. 
Mieliśmy wtedy zastrzeżenia, co do ujęcia przez nią postaci bia-
łego łabędzia. Dziś, pozostając pełną godności królewną, nadaje 
ona Odetcie miękkość, liryzm i głęboki wyraz rodzącego się dla 
księcia uczucia. Adagio wykonane było bardzo czysto i pięknie. 
akt III to triumf krzyszkowskiej – jest to popis rzadko spotyka-
nego brio w tańcu, a również olśniewająco wykonanych fouet-
tés dawno nie widzieliśmy na naszej scenie49.

Również Jerzy Waldorff taniec krzyszkowskiej w tej inscenizacji 
Jeziora zaliczał do nielicznych atutów: „Obronną nie tyle ręką, co nogą 
wyszła z ponurej imprezy Maria krzyszkowska, jak zawsze pewna 
i majestatyczna…”50.

Między kolejnymi wersjami Jeziora łabędziego krzyszkowska tań-
czyła inne wielkie role klasyczne – Julię w Romeo i Julii (1959), Gisel-
le (premiera 19 marca 1960), kitri w Don Kichocie (premiera 9 kwiet-
nia 1964), ale nie tylko. Jubileusz Leona Wójcikowskiego przyczynił 
się do wystawienia na warszawskiej scenie baletów z repertuaru Balle-
tes Russes: Pietruszki i Szeherezady. W pierwszym krzyszkowska tań-
czyła Balerinę, w drugim zobeidę.

49 Eadem, „Jezioro łabędzie” w Teatrze Wielkim, [w:] „tygodnik Demokratyczny”, 
1 lutego 1966, nr 5.

50 J. Waldorff, Cuda różne, [w:] „Świat”, 6 lutego 1966, nr 6.
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Wśród tych klasycznych pozycji znalazło się również miejsce dla 
bardziej awangardowych przedsięwzięć, np. baletu Czerwony płaszcz 
do muzyki Luigiego Nona. krzyszkowska po zakończeniu karie-
ry wyznała, że: „…wtedy, w tamtych latach, byłam przede wszyst-
kim tancerką klasyczną. Gdybym teraz zaczynała, na pewno tańczy-
łabym także w innych technikach…”51. Czerwony płaszcz, którego 
libretto osnute jest na podstawie Miłości Don Perlimplina do pięk-
nej Belizy Federica Garcii Lorki, to jednoaktowy balet, który wysta-
wiono w 1962 roku. Balet prezentowano również w ramach festiwalu 
muzyki współczesnej „Warszawska Jesień”. choreografię Czerwone-
go płaszcza stworzyła, podobnie jak pozostałych jednoaktówek skła-
dających się na wieczór baletowy (oprócz Czerwonego płaszcza: Trój-
kątny kapelusz, muz. Maunel de Falla i Cztery temperamenty, muz. 
Paul Hindemith), francuska choreografka Françoise adret. Czerwo-
ny płaszcz był wyzwaniem dla tancerzy przede wszystkim ze wzglę-
du na muzykę Luigiego Nona i o ile krzyszkowska wspominając 
pracę nad tym baletem, podkreślała swoje muzyczne wykształcenie52 
(uczyła się grać na fortepianie, uczęszczała na lekcje śpiewu operowe-
go), o tyle partnerujący jej Gruca zapamiętał ten okres jako kopalnię 
anegdot53. Patrząc na recenzje tego spektaklu, można przypuszczać, 
że był on wyzwaniem również dla krytyków. zgodnie odnotowywa-
no konieczność wystawiania na scenie warszawskiej współczesnych 
baletów, ale te konkretne nie zyskały uznania – Piotr Rytel w „kurie-
rze Polskim” o Czterech temperamentach pisał: „całość robiła wraże-
nie niezbyt pozytywne. Więcej włożono pracy niż osiągnięto rezulta-
tów”, a o muzyce Nono w tym samym tekście „Wielka to słabizna”54; 
andrzej Rowiński zaś w „Expressie Wieczornym”: „Spodziewać 
się też można było większej inwencji choreografa [choreografki] 
(…) zwłaszcza w Płaszczu, w którym ciekawie opracowana została 
jedynie rola Belizy. znalazła ona znakomitą interpretatorkę w Marii 

51 J.S. Witkiewicz, Życie dla tańca…, op. cit., s. 102.
52 zob. ibidem, s. 95.
53 zob. J.S. Witkiewicz, Grand jeté…, op. cit., s. 74, 77.
54 P. Rytel, Wieczór baletowy, [w:] „kurier Polski”, 6 października 1962.
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krzyszkowskiej, na której tańcu głównie opiera się ten balet”55. Jedy-
nie w krótkiej wzmiance w „Przekroju” można było przeczytać o „cie-
kawym, nowoczesnym balecie”56.

Wróćmy jednak do ról z klasycznego kanonu. technika klasycz-
na była bowiem znakiem rozpoznawczym krzyszkowskiej, właści-
wie od czasu stawiania pierwszych kroków na scenie. Niezaprzeczal-
nie jej wielką rolą była Odetta, a następnie Odetta-Odylia w kolejnych 
wersjach Jeziora łabędziego. Drugą rolą, którą sama tancerka zwy-
kła wskazywać jako ulubioną, a nawet najlepszą w swoim dorobku, 
była tytułowa rola z Giselle57. krzyszkowska była pierwszą w Warsza-
wie odtwórczynią tej roli po wojnie – w inscenizacji przygotowanej 
w 1960 roku. za choreografię, a konkretnie za przekazanie tradycyjne-
go układu coralliego/Petipy, odpowiadali Rosjanie: Natalia Dudińska 
i konstanty Sergiejew. Irena turska, recenzując premierę, podkreślała, 
jak istotne dla podnoszenia poziomu zespołu jest wystawianie klasycz-
nych baletów. Według opinii krytyczki dotyczyło to również krzysz-
kowskiej: „Maria krzyszkowska miała możność udoskonalić technikę 
klasyczną nóg i poprawić niedostateczną dotychczas miękkość korpu-
su i rąk”58. Rola Giselle to również sprawdzian zdolności aktorskich, 
zwłaszcza w słynnej scenie szaleństwa. tę w wykonaniu krzyszkow-
skiej doceniła nie tylko turska, ale również pozostali recenzenci m.in. 
tacjanna Wysocka, pisząc: „Scenę obłąkania przeprowadza krzysz-
kowska z umiarem i prostotą wzruszającą widza”59, Marian Fuks: 
„Patrząc na ten piękny taniec, na głębię przeżyć nieszczęśliwej Gisel-
le, widz zapomina o naiwności fabuły, a cały zostaje pochłonięty wspa-
niałą kreacją, zarówno taneczną, jak i aktorską…”60 czy Jerzy koman: 
„krzyszkowska jest pełną wdzięku rozbawioną wiejską dziewczyną, 

55 a. Rowiński, Trzy współczesne balety, [w:] „Express Wieczorny”, 6 października 
1962.

56 b. a., b.t., „Przekrój”, 1963, nr 20.
57 J.S. Witkiewicz, Życie dla tańca…, op. cit., s. 92, 103.
58 I. turska, Dlaczego właśnie Giselle?, [w:] „Ruch Muzyczny”, 1960, nr 7, s. 7.
59 t. Wysocka, Giselle w Operze Warszawskiej, [w:] „tygodnik Demokratyczny”, 23 

marca 1960. cyt. za: J.S. Witkiewicz, Taniec był moim życiem, op. cit., s. 110.
60 M. Fuks, Giselle, [w:] „trybuna Mazowiecka”, 9–10 marca 1960. cyt. za: ibidem, 

s. 119. 
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wzruszająco odtwarza scenę obłąkania, a potem staje się pełną liryzmu 
i subtelności zjawą…”61.

W roli Giselle powróciła krzyszkowska w roku 1968. W tej wer-
sji za przekaz tradycyjnego układu odpowiadał cziczinadze, a balet 
do muzyki adolpha adama wystawiano razem z jego autorską cho-
reografią do muzyki Piotra czajkowskiego Francesca da Rimini. Ten 
dość niezwykły pomysł inscenizacyjny – połączenie pełnospektaklo-
wego, fabularnego baletu z jednoaktówką – krytyka oceniła negatyw-
nie62. Romantyczny balet w wykonaniu warszawskiego zespołu jednak 
chwalono. krzyszkowska tańczyła w pierwszej obsadzie, a partnerował 
jej młody Gerard Wilk (z którym zatańczyła również w Romeo i Julii, 
ostatniej premierze Wilka w teatrze Wielkim przed wyjazdem z Polski).

Czerwony płaszcz w choreografii adret nie był jedynym baletem 
współczesnym w repertuarze krzyszkowskiej. Warto zaznaczyć przy 
tym, że tego typu próby – wystawianie baletów do muzyki współczesnej 
(XX-wiecznej) – rodzimych choreografów były przyjmowane nieco 
bardziej łaskawie, a na pewno oceniano je z większym znawstwem, 
gdyż muzyka była zdecydowanie bliższa tradycyjnie nastawionym kry-
tykom. Na początku roku 1962 Maria krzyszkowska wystąpiła w Świ-
teziance (muz. Eugeniusz Morawski) w choreografii Jerzego Gogó-
ła. ten jednoaktowy balet, podobnie jak Czerwony płaszcz, był częścią 
wieczoru baletowego, na który składały się dwie inne kompozycje pol-
skich XX-wiecznych autorów: Wierchy artura Malawskiego (cho-
reografia Eugeniusz Papliński) oraz Zaczarowana oberża antoniego 
Szałowskiego (choreografia Witold Gruca). ta ostatnia pozycja – cho-
reograficzny debiut Grucy – była najbardziej chwalona, natomiast na 
Świteziankę, w której tańczyła krzyszkowska, posypały się recenzenc-
kie gromy. Jerzy Waldorff w tekście zatytułowanym Wanna z rusałka-
mi, nie owijając w bawełnę, pisał: „Następny balet, Świtezianka Moraw-
skiego, był potworny!”63. Nie był w swojej opinii odosobniony, choć 

61 J. koman, b.t., [w:] „Przyjaźni”, 10 kwietnia 1960. cyt. za: ibidem.
62 L. Erhardt, Rozrywki wspaniałej Warszawy; J. Waldorff, Gizella, czyli rozsądne 

zwariowanie, [w:] „Świat”, 5 maja 1968, nr 18.
63 J. Waldorff, Wanna z rusałkami, [w:] „Świat”, 18 lutego 1962.
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trzeba przyznać, że pozostali krytycy nie formułowali swoich opinii, 
aż tak dosadnie64. Jednocześnie zaznaczyć należy, że prawie w każdej 
recenzji doceniano kreację krzyszkowskiej. Waldorff we wspomnia-
nym tekście odnotowywał: „Primabalerina Maria krzyszkowska bar-
dzo pięknie robiła, co mogła, aby uprawdopodobnić nieprawdopodobną 
postać Świtezianki”65. Podobny ton odnajdujemy w tekście Ireny tur-
skiej: „Starannie wypracowana technika Marii krzyszkowskiej, maxi-
mum [sic!] jej wysiłków, by w tym niekorzystnym kostiumie i takim 
układzie tanecznym odnaleźć postać rusałki, szlachetność sylwetki 
i gestu Henryka Giero (…), dynamizm Hanny zawadzkiej – to atuty 
Świtezianki”66. W innej krytycznej recenzji czytamy: „z kilkudziesię-
ciu wykonawców tego wieczoru wyróżnili się przede wszystkim Maria 
krzyszkowska (…), pokazując nawet w niewielkiej roli swoje wielkie 
umiejętności, olbrzymią kulturę, prawdziwe piękno tańca…”67. Ludwik 
Erhardt chwalił krzyszkowską nie tylko za technikę, ale także wyraz 
artystyczny, porównując ją przy tym z innymi tancerkami:

Maria krzyszkowska w roli tytułowej w Świteziance tań-
czyła bardzo pięknie, z bezbłędną techniką, lekko, spokojnie 
i dokładnie. Wysoko cenię jej umiar, powściągliwość czy nawet 
pewien chłód, które bardzo korzystnie odbijają od żywiołowości 
innych tancerek, nazbyt „przeżywających” swe role, choć bar-
dzo dobrze tańczących, jak np. Hanna zawadzka (Dziewczyna) 
czy Olga Glinkówna (Samotna)68.

z podobną rezerwą, jak wieczór złożony z jednoaktowych baletów 
w choreografii Françoise adret, oceniano wystawione ponad dekadę 

64 zob. J. kański, Wieczór polskich baletów, [w:] „trybuna Ludu”, 10 lutego 1962; 
al. Rowiński, Trzy balety, [w:] „Express Wieczorny”, 12 lutego 1962; I. turska, 
Zaczarowana oberża, [w:] „Ruch Muzyczny”, 1962, nr 6.

65 J. Waldorff, Wanna z rusałkami…, op. cit.
66 I. turska, Zaczarowana oberża, op. cit.
67 al. Rowiński, Trzy balety…, op. cit.
68 L. Erhardt, Wierchy, Świtezianka, Zaczarowana oberża, [w:] „Sztandar Młodych”, 

10 lutego 1962.
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później trzy balety do muzyki francuskich kompozytorów: Berlioza, 
Ravela i Debussy’ego, do których choreografię stworzył Witold Bor-
kowski. tym razem jednak krytycy nie tyle srożyli się na muzykę, ale 
właśnie na użycie tej konkretnej jako muzyki baletowej69. krzyszkow-
ska wystąpiła w Bolerze Ravela i była to jedna z ostatnich przygoto-
wanych przez nią ról. tym razem recenzenci różnili się jednak, co do 
oceny tej kreacji. Borkowski zaproponował interpretację nawiązującą 
do tradycji, czyli pierwszej choreografii autorstwa Bronisławy Niżyń-
skiej (premiera Paryż 1928) – centralną postacią uczynił tancerkę, w tej 
właśnie roli Maria krzyszkowska, powtórzył pomysł scenograficzny 
z tańcem na stole. W jego Bolerze widać jednak wyraźnie inspirację 
wersją Maurice’a Béjarta (Bruksela 1961), przede wszystkim mam 
tu na myśli podkreślanie erotyzmu pulsującego w muzyce Ravela, 
jeśli zaufamy przynajmniej niektórym recenzjom. Jerzy Jaroszewicz 
stwierdzał bowiem, że „…choreografia ravelowskiego [sic!] Bolera 
nie jest szczególnie interesująca. Solistką jest tu Maria krzyszkowska 
[…]. z narastaniem napięcia muzyki nie idzie w parze wzrost napięcia 
tańca: rośnie jedynie liczba tancerzy partnerujących primabalerinie”70. 
Jego zdanie podzielała zapewne teresa Grabowska, pisząc: „Jest też 
sprawą do dyskusji, czy tak charakterystyczny i pełen orgiastyczne-
go niemal napięcia hiszpański taniec jak bolero, może obejść się… 
bez tańca w dosłownym tego słowa znaczeniu?”71. trzeba przyznać, 
że są to zarzuty dość mocne, choć wciąż kierowane raczej w pierw-
szej kolejności do choreografa, a nie wykonawczyni. Najbardziej kry-
tyczna wobec krzyszkowskiej w Bolerze była chyba Bożena Mamon-
towicz-Łojek, która zarzucała Borkowskiemu złe obsadzenie głównej 
roli – do tego stopnia uważała je za chybione, że w swoim artykule 
pisze wprost, którą tancerkę (Helenę Strzelbicką) zamiast krzyszkow-
skiej choreograf winien uczynić wykonawczynią Bolera. Jak gdyby 

69 zob. H. Swolkień, Co grać, a co tańczyć?, [w:] „kurier Polski”, 15 marca 1971; 
B. Mamontowicz-Łojek, Wieczór baletów francuskich, [w:] „Ruch Muzyczny”, 
1971, nr 9.

70 J. Jaroszewicz, Wieczór baletów francuskich, [w:] „Głos Pracy”, 16 marca1971, 
nr 63.

71 t. Grabowska, Triumf pięknej muzyki, [w:] „trybuna Ludu”, 25 marca 1971.
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niepomna drogi twórczej krzyszkowskiej (wszak tańców hiszpańskich 
uczył ją Wójcikowski, do końca swojej kariery pedagogicznej uznawa-
ny za mistrza w tym stylu) recenzentka wyjaśnia:

Oczywiście ideałem wykonawczyni Bolera jest tancerka typo-
wo charakterystyczna, wyspecjalizowana w tańcach hiszpań-
skich. tancerka o predyspozycjach klasycznych zazwyczaj nie 
sprawdza się w tej roli. […] zarówno układ jak i wykonanie 
Bolera sprawiły […] zawód. Był to taniec zbyt chłodny, bez-
namiętny, ruchowo nierozwinięty, niewspółgrający z tempem, 
rytmem i nastrojem muzyki, nie utrzymany bynajmniej w cha-
rakterystycznym stylu hiszpańskim ani w hiszpańskim tempera-
mencie i dynamice ruchowej. Do obniżenia efektu scenicznego 
Bolera przyczyniły się również nieszczęśliwe pomysły kostiu-
mologiczne – dość niezwykły kostium Dziewczyny, jej rozpusz-
czone blond włosy72.

Nie wszyscy krytycy na hasło „Hiszpania” oczekiwali odzewu „fal-
bany, czarne pukle”, na przykład Lucjan kydryński entuzjastycznie 
oznajmiał: „Najbardziej […] odpowiadało mi Bolero. tańczone przez 
Marię krzyszkowską i 30 (mniej więcej) tancerzy, w konwencji tańca 
estradowego raczej, lecz na najwyższym poziomie, tańca eksponujące-
go seks […] krzyszkowska w czerwonym kostiumie, z burzą jasnych 
włosów, była nie w stylu bolera, lecz za to bardzo w stylu Ravela. 
a o to przecież idzie!”73. krzyszkowską chwalili również Narcyz kriza 
(„najlepszą z balerin była primabalerina Maria krzyszkowska w Bole-
rze Ravela”74), tadeusz kaczyński75 oraz recenzent „Słowa Powszech-
nego”, ukrywający się za inicjałami z. cz.76.

72 B. Mamontowicz-Łojek, Wieczór…, op. cit.
73 [L.] kydryński, Kurier Warszawski, [w:] „Przekrój”, 28 marca 1971, nr 1355.
74 N. kriza, Nowe balety w Teatrze Wielkim, [w:] „Barwy Warszawy”, 1971, nr 8.
75 t. kaczyński, Drugi wieczór francuski, [w:] „Sztandar Młodych”, 19 marca 1971, 

nr 66. 
76 z. cz., Nowa premiera w Teatrze Wielkim. Feeria muzyki, świateł, barw i ruchu, 

[w:] „Słowo Powszechne”, 16 marca 1971, nr 63.
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ta niewielka rola była właściwie pożegnaniem ze sceną. Od 
1970 roku krzyszkowska łączyła stanowisko nominalnej primabale-
riny i kierowniczki baletu teatru Wielkiego77. Jej schodzenie ze sceny 
było stopniowe – poważne role oddawała innym, młodszym tancer-
kom, sama tańczyła niewiele: do 1971 w potrójnej roli w Panu Twar-
dowskim (chor. Stanisław Miszczyk, premiera 1965), do 1973 (ostatni 
raz w styczniu) jako Julia w Romeo i Julii (chor. aleksiej cziczinadze, 
premiera 1970), kilka razy we wznowionym z okazji jubileuszu Wój-
cikowskiego Pietruszce, a najdłużej, do 1977, we wstawce baletowej 
w operze Carmen.

z tego końcowego okresu kariery tanecznej pochodzi również 
występ w programie telewizyjnym autorstwa Bogusława kaczyń-
skiego Operowe qui pro quo (odc. 3, 1975)78. Formuła programu – na 
poły poważna, edukacyjna, na poły rozrywkowa, wręcz komediowa – 
zakładała zarówno prezentowanie fragmentów występów gwiazd scen 
polskich i zagranicznych, jak również rozmowy z nimi. krzyszkow-
ska pojawia się w odcinku karnawałowym. Wraz z partnerem (Miłosz 
andrzejczak) wykonuje taniec hiszpański (chor. krystyna Grusz-
kówna, zgodnie z napisami końcowymi79), po czym znika bez słowa 
komentarza.

trudno po latach dociec, dlaczego wielki admirator talentu krzysz-
kowskiej, Bogusław kaczyński, nie poświęcił jej całego monogra-
ficznego odcinka. ten krótki taniec można potraktować jako bardzo 
symboliczny gest samej artystki, jak gdyby pragnienie potwierdzenia 
słów Grucy – krzyszkowska-tancerka odchodzi, mówiąc: „oto dlatego 
jestem primabaleriną, potwierdza to wyłącznie mój taniec”.

77 Ocena pracy krzyszkowskiej na tym stanowisku w moim odczuciu również doma-
ga się rewizji wielu krzywdzących i powielanych opinii, np. na temat zamykania 
warszawskiego baletu pod jej rządami na współpracę z choreografami i twórcami 
z zachodu.

78 https://poznan.tvp.pl/28641855/operowe-qui-pro-quo-odc3-1975-r. [dostęp 4.08.2019].
79 Por. J. Sibilska-Siudym, Maria Krzyszkowska, op. cit.



169

Bibliografia:
Będą S., Przejażdżka po „Jeziorze… łabędzim”, [w:] „Dziennik Ludo-

wy”, 20 stycznia 1966, nr 16.
Beylin karolina, b.t., [w:] „Express Wieczorny”, 22 listopada 1948.
Bittnerówna Barbara, Nie tylko o tańcu, Prószyński i S-ka, Warsza-

wa 2004.
F.c., b.t., [w:] „Gazeta Ludowa”, 1 sierpnia 1946.
Fuks Marian, Giselle, [w:] „trybuna Mazowiecka”, 9–10 marca 1960.
L. Erhardt Ludwik, Wierchy, Świtezianka, Zaczarowana oberża, [w:] 

„Sztandar Młodych”, 10 lutego 1962.
Gozdowska Ryszarda, Pożegnania. Maria Krzyszkowska-Nowicka, 

[w:] „Biuletyn Informacyjny zaSP”, 2014, nr 32.
Grabowska teresa, Triumf pięknej muzyki, [w:] „trybuna Ludu”, 

25 marca 1971.
Jaroszewicz Jerzy, Wieczór baletów francuskich, [w:] „Głos Pracy”, 

16 marca 1971, nr 63.
„Jezioro łabędzie” w Teatrze Wielkim, [w:] „Express Wieczorny”, 

13 stycznia 1966, nr 11.
kaczyński tadeusz, Drugi wieczór francuski, [w:] „Sztandar Mło-

dych”, 19 marca 1971, nr 66.
kaczyński tadeusz, Nie do historii, [w:] „Sztandar Młodych”, 19 stycz-

nia 1966, nr 15.
kański Józef, Wieczór polskich baletów, [w:] „trybuna Ludu”, 10 lute-

go 1962.
kriza N., Nowe balety w Teatrze Wielkim, [w:] „Barwy Warszawy”, 

1971, nr 8.
krzyszkowska Maria, Polskie epizody biografii Margot Fonteyn, [w:] 

Margot Fonteyn, Autobiografia, przeł. Monika Beyer, Wydawnic-
twa artystyczne i Filmowe, Warszawa 1984.

koman Jerzy, b.t., [w:] „Przyjaźni”, 10 kwietnia 1960.
kydryński Lucjan, Kurier Warszawski, [w:] „Przekrój”, 28 marca 

1971, nr 1355.
Marczak-Oborski Stanisław, Teatr czasu wojny. Polskie życie teatral-

ne w latach II wojny światowej 1939–1945, PIW, Warszawa  
1967.



170

Mamontowicz-Łojek Bożena, Wieczór baletów francuskich, [w:] 
„Ruch Muzyczny”, 1971, nr 9.

Mościcki tomasz, Teatry Warszawy 1944–1945. Kronika, Fundacja 
Historia i kultura, Warszawa 2013.

Opera Poznańska 1919–1970, red. Jerzy Waldorff, Wydawnictwo 
Poznańskie, Poznań 1970.

Poranek baletowy, [w:] „7 Dni”, 1944, nr 21.
Premiera baletu Swantewit Perkowskiego w Operze Poznańskiej, [w:] 

„kurier codzienny”, 1 maja 1951.
Rowiński aleksander, Trzy współczesne balety, [w:] „Express Wie-

czorny”, 6 października 1962.
Rowiński aleksander, Trzy balety, [w:] „Express Wieczorny”, 12 lute-

go 1962.
Rudnicka zofia, Witkacy. Balet i jazz, [w:] „Wiadomości zaikS-u”, 

czerwiec 2019, nr 23.
Swolkień Henryk, Co grać, a co tańczyć?, [w:] „kurier Polski”, 

15 marca 1971.
Śpiew i taniec w wydaniu warszawskim, [w:] „Echo krakowa”, 5 stycz-

nia 1962, nr 4/5129.
turska Irena, Almanach baletu polskiego 1947–1975, PWM, kraków 

1983.
turska Irena, Dlaczego właśnie Giselle?, [w:] „Ruch Muzyczny”, 

1960, nr 7.
turska Irena, Przetańczone życie. Rzecz o Leonie Wójcikowskim, Pol-

skie Wydawnictwo Muzyczne, kraków 2006.
turska Irena, Przewodnik baletowy, PWM, kraków 1989.
turska Irena, Zaczarowana oberża, [w:] „Ruch Muzyczny”, 1962, nr 6.
Waldorff Jerzy, Cuda różne, [w:] „Świat”, 6 lutego 1966, nr 6.
Waldorff Jerzy, Gizella, czyli rozsądne zwariowanie, [w:] „Świat”, 

5 maja 1968, nr 18.
Waldorff Jerzy, Opera pełna łabędzi, [w:] „Świat”, 20 maja 1956.
Waldorff Jerzy, Wanna z rusałkami, [w:] „Świat”, 18 lutego 1962.
Witkiewicz Jan Stanisław, Grand jeté, czyli wielki skok. Rozmowa 

z Witoldem Grucą, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2004.



171

Witkiewicz Jan Stanisław, Maria Krzyszkowska. Taniec był moim 
życiem, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2015.

Witkiewicz Jan Stanisław, Życie dla tańca. Rozmowy z Marią Krzysz-
kowską, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1998.

Wysocka tacjanna, Giselle w Operze Warszawskiej, [w:] „tygodnik 
Demokratyczny”, 23 marca 1960.

Wysocka tacjanna, „Jezioro łabędzie”, [w:] „kultura”, 20 lutego 
1966, nr 8.

Wysocka tacjanna, „Jezioro łabędzie” w Teatrze Wielkim, [w:] „tygo-
dnik Demokratyczny”, 1 lutego 1966, nr 5.

Wysocka tacjanna, Wznowienie Coppélii w Operze Warszawskiej, [w:] 
„teatr”, 1–15 września 1955.

z. cz., Nowa premiera w Teatrze Wielkim. Feeria muzyki, świateł, 
barw i ruchu, [w:] „Słowo Powszechne”, 16 marca 1971, nr 63.

Ze scen i estrad, [w:] „Ilustrowany kurier Polski”, 18 czerwca 1944, 
nr 25.

Żyw., Nasza ocena, [w:] „Wieczór”, 11 czerwca 1948, 159/608.

Źródła internetowe:
Maria Krzyszkowska, http://encyklopediateatru.pl/osoby/3279/maria-

-krzyszkowska [dostęp 10.08.2019].
Maria Krzyszkowska, http://www.e-teatr.pl/pl/osoby/3279.html [dostęp 

10.08.2019].
Operowe qui pro quo, program telewizyjny, odc. 3 1975, https://

poznan.tvp.pl/28641855/operowe-qui-pro-quo-odc3-1975-r 
[dostęp 4.08.2019].

Sibilska-Siudym Joanna, Maria Krzyszkowska, https://archiwum.
teatrwielki.pl/baza/-/o/maria-krzyszkowska/169259/20181 [dostęp 
12.09.2019].

Ty powinnaś wyjeżdżać, bo ja już przejechałem cały świat…, fragment 
archiwalnej audycji radiowej, 16.05.1958, https://polskieradio24.
pl/39/156/artykul/2265194 [dostęp 7.08.2019].



mgr Ewa kretkowska
absolwentka filologii polskiej na Wydziale Polonistyki uniwersytetu 
Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu historii sztuki 
(collegium civitas) i teorii tańca (uniwersytet Muzyczny im. F. cho-
pina). autorka recenzji („taniec”, dwutygodnik.com) oraz artykułów 
naukowych poświęconych zagadnieniom teorii i historii tańca („Studia 
choreologica”). W roku akademickim 2016/2017 prowadziła warszta-
towe zajęcia z krytyki baletowej w ramach podyplomowych studiów 
teorii tańca na uMFc. Współpracuje z rocznikiem „Studia choreolo-
gica” jako redaktorka. członkini Polskiego Forum choreologicznego. 
uczy języka polskiego w 21 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym 
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Podsumowanie i wnioski z dyskusji

Blok Osobowości drugiej połowy XX wieku to propozycja zwrócenia 
uwagi na cztery sylwetki artystów, związanych z Warszawą. Są to jedy-
nie wybrane postaci warszawskiej sceny tańca – trzy z nich (Maria 
krzyszkowska, Witold Gruca i Gerard Wilk) związane były z teatrem 
Wielkim, z kolei Stefan Niedziałkowski jest przedstawicielem panto-
mimy, a jego Studio Mimów mieści się w Mazowieckim Instytucie 
kultury, w którym odbyła się tegoroczna konferencja. czwórka auto-
rów starała się zaprezentować poszczególnych bohaterów, korzysta-
jąc z dostępnych źródeł oraz opracowując swoje artykuły według wła-
snych koncepcji.

Docenić należy pracę wykonaną przez wszystkich autorów, jednak-
że w podsumowaniu niniejszego bloku zauważyć należy, iż podczas 
dyskusji konferencyjnej pojawiły się komentarze krytyczne dotyczące 
referatu o Marii krzyszkowskiej – i to im poświęcone zostanie to pod-
sumowanie. Wacław Gaworczyk i Barbara Sier-Janik – dawniej tan-
cerze warszawskiego teatru Wielkiego, dziś – przedstawiciele Sekcji 
tańca i Baletu związku artystów Scen Polskich opowiedzieli o swo-
ich doświadczeniach i wspomnieniach, dotyczących krzyszkowskiej 
(w których pojawili się także Gruca oraz Wilk). Poniżej przywołane 
zostały ich wypowiedzi, które pojawiły się podczas dyskusji – świa-
dectwo członków warszawskiego środowiska tańca.

Wacław Gaworczyk: Nie mogę nie zabrać głosu, ponieważ jestem 
świadkiem pewnej epoki. Pamiętam dokładnie lata 60. XX wieku. Nie 
było tak, że pani krzyszkowska bardzo gładko i szybko stała się pri-
mabaleriną. Gdyby tak łatwo się tę rolę otrzymywało, połowa tancerek 
zatrudnianych w teatrze Wielkim powinna ten tytuł otrzymać. Żyliśmy 
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w takich czasach, że w wielu branżach, nie tylko artystycznych, nale-
żało mieć dobre znajomości. Niektórzy potrafili je mieć – jak pani 
krzyszkowska, inni mniej. Przede wszystkim czynnikiem, który miał 
wpływ na jej pozycję, była Polska zjednoczona Partia Robotnicza. 
Pani krzyszkowska sama nie należała do partii, jednak jej ostatni mąż 
był pierwszym sekretarzem teatru Wielkiego. Nie można więc bez 
refleksji mówić, że była ona po prostu zdolna. znam opinie krytyków 
na temat krzyszkowskiej i wszystkie ich koligacje i połączenia. to był 
okres bardzo ciekawy, w którym wydarzyło się bardzo wiele znaczą-
cych rzeczy, o których do tej pory się nie mówi. uważam, że należy 
odmitologizować pewne fakty, najwyższy czas, żeby odsłonić kurtynę.

Na początku lat 60. dyrektorem Opery Warszawskiej został pan 
Bohdan Wodiczko, który wpadł na pomysł, żeby zapraszać do teatru 
Wielkiego zachodnich choreografów. Mieli oni tworzyć poszczegól-
ne choreografie, przy zachowaniu prawa do decydowania o tym, kto 
znajdzie się w obsadzie. Jako pierwszy do Warszawy przyjechał alfred 
Rodrigues, który w 1962 roku pracował nad Świętem wiosny. z uwagi 
na swoją pozycję Maria krzyszkowska była obsadzana we wszystkich 
premierach. W przypadku Święta wiosny trwały wybory do obsadzenia 
tancerzy w rolach solistów poszczególnych grup: czerwonej, czarnej, 
białej. krzyszkowska przez cały czas wyborów nie siedziała z resztą 
tancerzy, a gdy zakończyły się one, przebiegła zamaszystym krokiem 
przez salę, wychodząc z niej. Jak się potem okazało, pobiegła wprost 
do gabinetu dyrektora, z pretensjami, że wybory się skończyły, a ona 
nie otrzymała roli. zgodnie z umową z choreografem, to on podej-
mował decyzję, na którą dyrektor nie miał wpływu. Następnego dnia, 
kiedy została wywieszona kartka z obsadą, pojawiła się na niej jesz-
cze jedna postać – rolę Dziewczyny Ofiarnej otrzymała Elżbieta Jaroń, 
która od tego momentu stała się oficjalną rywalką Marii krzyszkow-
skiej. ale alfred Rodrigues był mężczyzną i postąpił jak gentleman 
w stosunku do pani krzyszkowskiej – stwierdził, że w jakimś utwo-
rze musi ją obsadzić, zatańczyła więc w Soirees et matinees musica-
les, gdzie przebierała się 11 razy. Przy kolejnej premierze, którą przy-
gotowywała pani Francoise adret już tak gładko nie poszło. Pani adret 
w ogóle nie chciała obsadzić pani krzyszkowskiej, twierdząc, że ta 
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ma dwie drewniane nogi. Po interwencji dyrektora Opery Warszaw-
skiej, obsadziła ją w Czerwonym płaszczu, gdzie tańca było niewiele. 
zadaniem dyrektora Wodiczki było także stworzenie grupy tanecznej, 
która reprezentowałaby balet narodowy na zewnątrz. Poprosił panią 
adret o przygotowanie choreografii na otwarcie. zostały stworzone 
2 pełne wieczory, w których pani krzyszkowska nie została obsadzo-
na – w rezultacie nie doszło do premiery, żaden z wieczorów nie został 
zrealizowany. takich informacji nie znajdziemy w żadnych materia-
łach na jej temat.

Pamiętam, że przed premierą Kopciuszka pan aleksiej cziczina-
dze rozmawiał z Elżbietą Jaroń, której chciał obiecać rolę. 2 dni póź-
niej została wywieszona obsada i nie było w niej Elżbiety Jaroń – jej 
rolę miała tańczyć jednak Maria krzyszkowska. Nigdy nie byłem jej 
partnerem, jako mężczyzny nie dotyczyła mnie też konkurencja jeśli 
chodzi o role, ale staram się obiektywnie spojrzeć na sytuację. Muszę 
zaprzeczyć, że miała ona duże zasługi – w latach 60. na pewno nie.

Barbara Sier-Janik: zaprezentowany obraz Grucy, Wilka i Niedział-
kowskiego pokazuje osoby z krwi i kości, zasłużone dla sztuki tańca. 
W przypadku krzyszkowskiej przedstawiona została laurka, zabrakło 
ukazania jej nie tylko jako artystki, ale i człowieka. Nie zgodzę się, że 
ma ona zasługi dla sztuki tańca. Proszę porównać tu Grucę i Bittne-
równą – ich Romeo i Julia przeszło do historii jako arcydzieło wyko-
nawcze. Pani krzyszkowska była pochlebnie opisywana przez kryty-
ków, z którymi na ogół była związana, co nie było trudne. trudniej 
byłoby zostać dobrze opisanym przez osoby, które oglądają nas po 
raz pierwszy, albo przejść do historii stwarzając wielką rolę, istotną 
dla sztuki tańca. W przypadku młodszego pokolenia – byliśmy bardzo 
dobrze wyszkoleni jak na tamte czasy, mieliśmy lekcje z pedagoga-
mi radzieckimi oraz sprowadzonymi z zachodu, uczyliśmy się innych 
technik i wiedzieliśmy, że są potrzebne. Bardzo rozpowszechniony był 
styl Marty Graham, pobieraliśmy też lekcje tańca jazzowego. Maria 
krzyszkowska była od tego bardzo daleko – może miała pewien rodzaj 
zdolności, natomiast nie powiedziałabym, że to był talent. Pomysł uka-
zania Marii krzyszkowskiej poprzez recenzje pisane wówczas nie jest 



trafiony, ciężko znaleźć obiektywne, ale i krytyczne opinie o niej. 
W taki sposób napisała o krzyszkowskiej Irena turska, ale dopiero 
w książce wydanej w latach 90., a najbardziej krytyczną recenzją jest 
ta z Bolera autorstwa Bożeny Mamontowicz-Łojek.

Wacław Gaworczyk: Nie wolno było pisać o pani krzyszkowskiej 
źle.

Barbara Sier-Janik: Nie można było także nadać tytułu primabaleri-
ny innym tancerkom, przez wiele lat mieliśmy w balecie warszawskim 
tylko jedną primabalerinę – Marię krzyszkowską. z kolei w przypad-
ku Grucy, wspominam go jako wspaniałego choreografa. Był to czło-
wiek obdarzony wielką fantazją, można mu było pozazdrościć inwen-
cji. z Gerardem Wilkiem mieszkałam w internacie, to on zainicjował 
sobotnie lub niedzielne słuchanie audycji kydryńskiego w radio. 
Wspominam go jako osobowość niepowtarzalną, podobnie jak Bitt-
nerównę, jego nie można naśladować ani odtworzyć jego stylu bycia.

Wacław Gaworczyk: Witold Gruca zasługiwał na większą karierę, 
jednakże życie prywatne (alkohol) to uniemożliwiło. Odnośnie feno-
menu Gerarda Wilka – nie tylko kariera i teatralne przyniosły mu popu-
larność, była to przede wszystkim zasługa telewizji.

Mówiąc o poszczególnych bohaterach życia tanecznego drugiej 
połowy XX wieku, nie można zapominać o rzetelności opracowywa-
nia ich sylwetki, z przyjrzeniem się źródłom na ich temat, ale i – jeśli 
istnieje taka możliwość – wysłuchaniem osób, które pamiętają tam-
ten okres. Należy mieć na uwadze, że nie zawsze w opracowaniach 
pojawią się wszystkie informacje o danej osobie, a nierzadko są one 
pisane z perspektywy subiektywnej – tym bardziej wysłuchanie wspo-
mnień tancerzy tamtego okresu jest bezcenne. Wypowiedzi Barbary 
Sier-Janik i Wacława Gaworczyka uzupełniły przygotowane prezen-
tacje na temat Witolda Grucy i Gerarda Wilka, ale przede wszystkim 
ukazały inny obraz Marii krzyszkowskiej, nadając jej postaci bardziej 
ludzki wymiar.



Projekt site-specific „dance while walking – street of presence”, anna Pio-
trowska, fot. Marta ankiersztejn



Projekt site-specific „dance while walking – street of presence”, anna  
Piotrowska, fot. Marta ankiersztejn 





Spektakl „ciało, na głos”, alicja czyczel, fot. Marta ankiersztejn



Spektakl „absolwenci”, agnieszka Borkowska, fot. Marta ankiersztejn



Spektakl „Black SQR”, Dawid Żakowski, sztuka nowa, fot. Marta ankiersztejn



BLOK III: OSOBOWOŚCI PRzEłOMu 
WIEKóW
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mgr Sonia Nieśpiałowska-Owczarek

Teatr Mały. Scena Impresaryjna 
Pawła Konica

Streszczenie:
teatr Mały – jako scena kameralna teatru Narodowego – został utworzony 
w podziemiach Domów towarowych centrum w Warszawie w 1973 roku, za 
dyrekcji adama Hanuszkiewicza. Od 1994 roku szefem artystycznym tej sceny 
był Paweł konic, aż do końca 2003 roku, gdy został dyrektorem teatru telewi-
zji. teatr Mały zakończył działalność w 2009 roku, dwa lata po nagłej śmierci 
Pawła konica. W artykule przedstawiam sylwetkę Pawła konica i profil kiero-
wanej przez niego najważniejszej sceny impresaryjnej, na którą zapraszał arty-
stów tańca współczesnego z Polski i z zagranicy oraz gościł wieczory tańca 
organizowane przez warszawskie środowisko tańca. Spektakle tańca wpisane 
były w kontekst jego kuratorskich poszukiwań na obrzeżach teatru, wokół któ-
rych budował w teatrze Małym publiczność.
Słowa kluczowe: Paweł konic, teatr Mały, taniec w Warszawie

Dla badania obecności tańca w Warszawie w ostatnich trzech deka-
dach istotne jest dostrzeganie kontekstu miejsc, w których był on 
pokazywany. te z nich, które już nie istnieją, jak m.in. teatr Mały, 
kinoteatr tęcza czy teatr Wytwórnia1 wydają się być szczególną 
częścią najnowszej historii warszawskiej i szerzej polskiej sceny 

1 Działający w latach 1989–1997, na ulicy Suzina 6 w Warszawie, kultowy klub 
w budynku, który przekazano akademii Ruchu programował Jarosław Żwirblis. 
teatr Wytwórnia mieścił się na rogu ulic Markowskiej i Białostockiej, w budynku 
należącym do kompleksu Wytwórni Wódek koneser, założony przez grupę drama-
turgów i reżyserów: Janusza Owsiany, Małgorzatę Owsiany, Radka Dobrowolskie-
go, Jacka Papisa i Monikę Powalisz. Funkcjonował w latach 2005–2010.
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tańca współczesnego. teatr Mały – jako scena kameralna teatru 
Narodowego – zainaugurował działalność w podziemiach Domów 
towarowych centrum w Warszawie w 1973 roku, za dyrekcji adama 
Hanuszkiewicza. Od 1994 roku szefem artystycznym tej sceny był 
Paweł konic, aż do końca 2003 roku, gdy został dyrektorem teatru 
telewizji. Sam teatr Mały zakończył działalność w 2009 roku, 
dwa lata po nagłej śmierci Pawła konica. Na podstawie dostęp-
nych w archiwach Instytutu teatralnego ulotek repertuarowych 
oraz wywiadów z Pawłem konicem oraz moich rozmów z artystami 
tańca, których zapraszał na tę scenę w latach 1994–2003, w dalszej 
części artykułu przedstawię sylwetkę Pawła konica oraz profil stwo-
rzonej przez niego sceny impresaryjnej. zapraszał na nią artystów 
tańca współczesnego z Polski i z zagranicy, organizowane były także 
wieczory tańca warszawskiego środowiska. taniec współczesny od 
inauguracji programu konica wpisany był w kontekst jego kurator-
skich poszukiwań, wokół których zbudował w teatrze Małym wier-
ną publiczność.

Opowiadając o człowieku i o powiązanych ze sobą nierozerwal-
nie miejscu i programie, które stworzył – chcę także poruszyć temat 
archiwów i modelu teatru impresaryjnego. Spis polskich i zagranicz-
nych spektakli będący próbą rekonstrukcji proponowanego przez 
konica repertuaru tanecznego na tej scenie znajduje się na końcu 
artykułu, należy jednak pamiętać, że współistniały one w progra-
mie na równi z pozycjami repertuarowymi, jak spektakle teatrów 
dramatycznych i niezależnych, lalkowych, koncerty, spotkania  
i projekcje.

Współpraca Marszycki – Konic
kiedy w 1985 roku spłonął teatr Narodowy, zespół otrzymał tym-
czasową siedzibę w teatrze na Woli, a teatr Mały zaczął pełnić rolę 
sceny równorzędnej. W 1991 roku Minister kultury i Sztuki, Iza-
bella cywińska, powołała Instytut teatru Narodowego, który miał 
za zadanie odbudować teatr, ale też prowadzić szeroką działalność. 
Jedną z inicjatyw Rady Instytutu była likwidacja teatru Rzeczypo-
spolitej (programu, który dziś porównać można do „teatr Polska” 
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Instytutu teatralnego2) i powołanie w jego miejsce sceny impre-
saryjnej3. W latach 1992–1993 teatr Mały był drugą sceną teatru 
Współczesnego, jednak wraz z końcem 1993 roku Minister kultury 
i Sztuki, kazimierz Dejmek, mianował Mieczysława Marszyckie-
go dyrektorem zarówno Instytutu teatru Narodowego (istniał jesz-
cze przez kolejne 2 lata) jak i dyrektorem naczelnym teatru Małego. 
Marszycki w latach 1965–1991 związany był z teatrem Dramatycz-
nym, m.in. jako dyrektor administracyjny, stał także za organizacją 
27. edycji Warszawskich Spotkań teatralnych, przeglądu spektakli 
z całego kraju. Do tworzenia programu Marszycki zaprosił Pawła 
konica, który współpracował z teatrem Dramatycznym od połowy 
lat osiemdziesiątych jako członek komisji Warszawskich Spotkań 
teatralnych, a w latach 1990–1992 był kierownikiem literackim tego 
teatru4. O tej decyzji Paweł konic mówił: „Od razu mi powiedział, 
że nie ma mowy o teatrze repertuarowym. Powiedział mi też chyba, 
choć nie jestem tego do końca pewny, że taka jest wola i decyzja 
ministra Dejmka”5.WSt, w tamtym okresie najważniejszy przegląd 
teatralny w kraju, był doświadczeniem nie bez znaczenia dla wspól-
nej pracy Marszyckiego i konica w teatrze Małym, który rozpo-
czął swoją działalność impresaryjną w sezonie 1994/1995. Obecność 
konica na festiwalach i jego ciekawość nowych form poza teatrem 
repertuarowym sprawiła, że wyszukiwał i zapraszał do teatru Małe-
go zespoły z całej Polski jak teatr Dada von Bzdülöw, który przy-
jechał do Małego ze spektaklem Człowiek, który kłamał, na przy-
kład Heiner Muller niedługo po Łódzkich Spotkaniach teatralnych.

2 „teatr Polska” to program, w ramach którego poszczególne zespoły teatralne otrzy-
mują środki finansowe na prezentację spektakli poza siedzibą. zob. https://teatrpol 
ska.pl/ [dostęp 14.10.2019].

3 Na podst. dokumentów z archiwum teatru Małego, dostępnych w Instytucie 
Teatralnym.

4 Paweł konic zaczynał pracę jako archiwista, później jeden z głównych recenzentów 
dwutygodnika „teatr”, w 1988 roku przeszedł do redakcji miesięcznika „Dialog”, 
gdzie pracował w dziale zagranicznym do 1995 roku. W latach 1994–2004, równo-
legle z pracą w Małym, był kierownikiem literackim teatru im. Jaracza w Łodzi. 

5 kazimierz Dejmek był Ministrem kultury i Sztuki w latach 1993–1996.
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Źródła
Podczas przygotowań do napisania niniejszego tekstu rozmawiałam 
z: Leszkiem Bzdylem, Witoldem Jurewiczem, Jackiem Owczarkiem 
i anką Jankowską-Wiśnios oraz Pawłem Pniewskim, związanym 
z teatrem tańca Nei i organizującym ze Stowarzyszeniem Scena 96 
wieczory z okazji Międzynarodowego Dnia tańca (dwa z nich odbyły 
się w teatrze Nowym przy ul. Puławskiej, a dwa w teatrze Małym).
uzyskałam informacje także od: aleksandry Machnik, Joanny czaj-
kowskiej, Jacka Łumińskiego, Janusza Marka, aleksandry Dziurosz 
i Małgorzaty Matuszewskiej.

Początkowo sądziłam, że wszystkie ulotki repertuarowe znaleźć 
można w archiwum teatru Narodowego, okazało się jednak, że znaj-
dują się one w archiwum Instytutu teatralnego, choć jedynie do roku 
2000. Instytut teatralny wydawał także jubileuszowe broszury doty-
czące historii tej sceny, istnieje także wydana przez Instytut teatral-
ny publikacja Teatr Mały 1994–20036, obejmująca lata kierowania 
tą sceną przez Pawła konica. Niestety nie ma w niej części tytułów 
spektakli prezentowanych w teatrze Małym, a poszczególne wieczo-
ry potraktowane są zbiorczo jako jedno wydarzenie, nawet jeśli pod-
czas jednego wieczoru pokazywanych było kilka krótszych form7. nie 
znajdziemy także informacji o wykonawcach. Szczegółowe odtwo-
rzenie programu instytucji z lat 2000–2003 (i dalej do 2009) było-
by więc możliwe wyłącznie z pomocą archiwów artystów, niezależ-
nych kuratorów i organizatorów, współpracujących w tamtym okresie 
z Pawłem konicem. Problemem jest także brak opracowanych i ogól-
nodostępnych archiwów artystów niezależnych, teatrów tańca i nieza-
leżnie organizowanych festiwali, które pomogłyby w zrekonstruowa-
niu szczegółowego programu działalności Pawła konica. z powodu 
wskazanych braków źródłowych utrudnione było szczegółowe opra-
cowanie spisu kończącego niniejszy tekst, szczególnie programów 

6 Teatr Mały 1994–2003, red. Monika krawul, Warszawa 2015.
7 Przez ten fakt dokonane podsumowanie liczby spektakli tańca pokazanych 

w teatrze Małym w tym okresie jest zaniżone, ponieważ wieczór był zawsze liczo-
ny jako jedno wydarzenie, nawet gdy zawierał kilka prezentacji, natomiast pokazy 
prac zespołów tańca z zagranicy wliczały się do działu „zagranica”.
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Warszawskich Wieczorów tańca oraz organizowanego przez Sandrę 
Wilk i katarzynę czarnecką Solo aneks Festiwalu i ich programu kura-
torskiego Republika tańca (2002–2003)8. Ich pojawienie się w teatrze 
Małym jako niezależnych kuratorek było symptomem pewniej zmia-
ny, jaka zaszła w programowaniu tańca w teatrze Małym. Paweł konic 
stopniowo zaczął oddawać to pole partnerom zewnętrznym, takim jak 
wspomniane autorki Republiki tańca czy Edyta kozak i Janusz Marek. 
Spowodowane to było między innymi koniecznością szukania możli-
wości umieszczania tańca w programie coraz mniej dotowanej sceny 
oraz rosnącą aktywnością środowiska tańca, które organizowało coraz 
więcej wydarzeń. konic w wyraźny sposób utrzymał obecność tańca 
w programie, o czym świadczy współistnienie zapraszanych przez 
niego spektakli tańca z propozycjami zewnętrznych kuratorów (cho-
ciażby w ostatnim roku jego pracy w teatrze Małym).

Miejsce
Oprócz samego repertuaru, warto także poświęcić uwagę same-
mu miejscu, w którym pracował Paweł konic. Scena teatru Małego 
powstała przy ul. Marszałkowskiej 104/122, w miejscu niewykorzysty-
wanego przez poprzednie dwa lata Night clubu Orbisu, w podziemiach 
kina „Relax” z holem wejściowym do Domu towarowym „Junior” od 
ul. Marszałkowskiej. zaprojektowana została przez architekta zbignie-
wa Wacławka we współpracy ze zbigniewem Gąsiorem. Sala teatralna 
była nowoczesna, z mobilną sceną o wymiarach 12 x 4 metry, z moż-
liwością przedłużenia, umożliwiająca wiele ustawień widowni, która 
maksymalnie mogła pomieścić 232 widzów.9 Wszyscy artyści, z któ-
rymi rozmawiałam, doskonale pamiętali przestrzeń teatru Małego 
i podkreślali jej profesjonalne warunki techniczne. aleksandra Dziu-
rosz, która występowała na tej scenie kilkukrotnie z Joe alter Dance 

8 Sandra Wilk i katarzyna czarnecka były aktywnymi kuratorkami tańca w Warsza-
wie, tworzyły także pierwszy polski portal taneczny: Wolna Strefa, Strefa tańca 
i czasopismo „Strefa tańca”.

9 Najlepsze zdjęcia autorstwa Grażyny Rutowskiej pokazujące przestrzeń (ze zde-
montowanym przedłużeniem sceny) znajdują się w Narodowym archiwum cyfro-
wym, zob. https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/249880/h:409/ [dostęp. 30.09.2019).
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Group, podkreśliła „dobry, bo w miarę bliski kontakt z publicznością 
i wygodną przestrzeń sceny”10. z uwagi na specyficzne parametry oraz 
kameralność przestrzeni wydawała się ona idealna do takiego spotka-
nia z widzem, jakie projektował Paweł konic. W wywiadzie przepro-
wadzonym przez Julię Hoczyk w 2004 roku mówił:

W ciągu 10 lat parokrotnie nam proponowano, żeby przenieść 
się gdzie indziej, że tutaj strasznie kosztuje. to było dla mnie 
zupełnie nie do przyjęcia. ta sala, ta scena, z ich możliwościami 
i ograniczeniami, wyznaczały kierunek – nie możemy zapraszać 
dużych przedstawień, ale pokazujemy kameralne szkice rozma-
itych rozwiązań, raczej ślady ciekawego myślenia niż myśle-
nie już spełnione. Mam przekonanie, że miejsce współokre-
śla program, więc stworzenie nowego takiego miejsca nie jest 
chyba możliwe. […] Miałem świadomość prowizoryczności 
tego miejsca, związanej z pewnym programem artystycznym, 
widziałem nas idących pod prąd, bowiem scena w tym punkcie 
miasta zawsze mi się wydawała wymarzona dla zwolenników 
„warszawskiego Broadwayu” (mam oczywiście na myśli nie 
widowiska muzyczne tylko solidny oparty na wielkich nazwi-
skach, przyciągający mieszczańską teatralną publiczność), ale ja 
starałem się zrobić wszystko, żeby tym się nie stała”11.

Program
Wracając do początków tworzenia koncepcji programowej, czy też 
klucza selekcji spektakli warto przytoczyć wypowiedź konica, który 
w wywiadzie dla „Sceny” mówił: „W bardzo dużym stopniu zawsze 
zaczynałem od pytania, co chciałbym zobaczyć, czego posłuchać. Nato-
miast równie ważna była druga myśl, mnie się może nie podobać, ale 
mam poczucie, że ludzie którzy to robią, mówią coś we własny, odręb-
ny sposób albo mówią coś intrygującego, oryginalnego”12. z kolei 

10 cytat z prywatnej rozmowy z aleksandrą Dziurosz.
11 J. Hoczyk, Żegnaj, Mały, „Scena”, 2004, nr 3(34), s. 17–18.
12 Ibidem, s.17.
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w rozmowie z katarzyną czarnecką w 2003 roku zapytany o taniec 
i dokonywane wybory programowe mówił: „Ja się nie znam na tańcu. 
Ja się znam na teatrze. a taniec dla mnie był i prawdopodobnie zawsze 
będzie rodzajem teatru. W związku z tym kieruję się, mówiąc najogól-
niej, oceną opartą na pytaniu, czy jest to ciekawy i intensywny teatr. 
W gruncie rzeczy zadaję widowisku tanecznemu czy teatralno-tanecz-
nemu podobne pytania, jak spektaklowi teatralnemu”13. Jako artystów, 
których twórczość szczególnie cenił, wymieniał: DV8 Physical the-
atre, Pinę Bausch, Gillesa Jobina i Jonathana Burrowsa, mówił także 
o swojej współpracy z British council i brytyjskiej platformie tańca, po 
której dostrzegł, jak wiele strategii może w tańcu zaistnieć. Podkreślał 
także, że polski taniec trzeba przede wszystkim wspierać i czuł się za 
niego współodpowiedzialny. Pierwszymi choreografami zaproszonymi 
do przestrzeni teatru Małego byli Ewa Wycichowska i Jacek Łumiń-
ski. twórcy ci, z kierowanymi przez nich teatrami tańca, byli wielokrot-
nie zapraszani na warszawską scenę także w kolejnych latach. Paweł 
konic był w kolejnych latach zapraszany przez Jacka Łumińskiego na 
Międzynarodową konferencję tańca Współczesnego i Festiwal Sztu-
ki tanecznej w Bytomiu, został także w 2003 roku laureatem Srebr-
nych Masek Śląskiego teatru tańca, przyznawanych od 1994 roku, za 
wspieranie tańca współczesnego w Polsce14. taniec był jednym z rów-
norzędnych modułów programowych już od momentu przedstawie-
nia założeń podczas konferencji programowej teatru Małego we wrze-
śniu 1994 roku. konic rozwijał także wiele regularnych cykli, choć nie 
były one w żaden sposób wyróżnione czy też oddzielone programo-
wo. Obok prezentacji spektakli były to m.in.: teatr autora, Dramatur-
gia Współczesna, Spotkania z teatrem telewizji, klub chopinowski, 
Dramaturgia Najnowsza, organizowane były także wieczory jazzowe 
i koncerty (m.in.: Osjan, Leszek Możdżer, urszula Dudziak, koncerty 
„Jazz Forum”, Mikołaj trzaska i Łoskot, Marcin Masecki trio), debaty, 

13 k. czarnecka, Być outsiderem, „Wolna Strefa”, 2003, nr 5, s. 24.
14 Nagrody te były wręczane rokrocznie kilku osobom. W 2003 roku wręczeniu nagród 

towarzyszyła prezentacja spektaklu Noc rosy, w wykonaniu Śląskiego teatru tańca, 
w choreografii Jacka Łumińskiego.
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wieczory literackie, wieczory z piosenką literacką, polskim teatrem lal-
kowym, recitale, prezentacje najciekawszych dyplomów Ogólnokształ-
cącej Szkoły Baletowej im. R. turczynowicza lub akademii teatral-
nej im. a. zelwerowicza. Rozpoczął także współpracę z festiwalami, 
m.in. z: Międzynarodowym Festiwalem teatrów dla Dzieci i Młodzie-
ży korczak (obecnie), Warszawskimi Spotkaniami teatralnymi, Festi-
walem kontakt w toruniu. Dzięki aktywności oraz oglądaniu prac 
artystów tworzących poza Warszawą konic zapraszał do stolicy spek-
takle teatrów repertuarowych i awangardowych, jak np.: teatr Provi-
sorium, kompania teatr, teatr Pieśń kozła, teatr Mikołaja Grabow-
skiego, teatr Wiliama Horzycy z torunia, teatr Groteska z krakowa, 
teatr kaNa ze Szczecina, teatr Polski z Poznania, Narodowy teatr 
Stary i teatr Słowackiego, teatr Wybrzeże, teatr Śląski, towarzy-
stwo “Wierszalin”, teatr Współczesny ze Szczecina, Białostocki teatr 
Lalek, Operę Śląską w Bytomiu, Scholę teatru Wiejskiego Węgajty, 
teatr cinema z Michałowic, Porywaczy ciał, teatr Polski w Bydgosz-
czy, komunę Otwock, teatr Biuro Podróży, teatr im. Bogusławskiego 
w kaliszu, teatr im. Jana kochanowskiego w Opolu, teatr Dramatycz-
ny im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. W wywiadzie przeprowa-
dzonym przez Julię Hoczyk o możliwościach jakie otrzymał, mówił:

„Los sprawił, że w pewnym momencie dane mi było znaleźć się 
w miejscu, które w Polsce jako jedno z pierwszych przeniosło 
na grunt teatru zawodowego rozmaite doświadczenia teatrów 
żywych, nieoficjalnych – i z Polski, i z zagranicy. ta scena, którą 
adam Hanuszkiewicz wykoncypował, którą nadzorował, i którą 
kierował, była odbierana w latach 70. jako rzeczywiście ekspe-
rymentalna, awangardowa. I choć w typie repertuaru i publicz-
ności daleka była od teatrów studenckich i teatru Grotowskie-
go to niewątpliwie przełamywała pewien stereotyp. Dla mnie 
było ogromną przyjemnością pracować w miejscu, które daje 
takie możliwości, które daje się dość dowolnie formować. Jest 
przestrzenią, która nie tworzy żadnych psychicznych barier”15.

15 J. Hoczyk, Żegnaj…, op. cit, s. 17.
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Paweł konic pokazywał teatr źródeł, prace dotąd w Warszawie 
niepokazywane, a które wpływały na operę, balet i teatr dramatycz-
ny w tamtym czasie. te pokazy miały wpływ na warszawskie śro-
dowisko artystyczne. zapraszał spektakle i zdarzenia sceniczne 
w wykonaniu zagranicznych artystów, jak np.: taniec butō, jedno-
aktówki komiczne (Shigheyama kyogen troup z kyoto), tradycyj-
ne tańce świątynne z wysp Bali (Made Dijmata z zespołem), taniec 
japoński z kręgu kabuki (kanchi Hanyagi z zespołem), afrobrazy-
lijski taniec candomblé (augusto Omolú16 z zespołem w spektaklu 
Eugenio Barby). Odbywały się spotkania poświęcone tym zjawi-
skom, a także spotkania autorskie, m.in. z prof. Leszkiem kolankie-
wiczem na temat książki Samba z bogami. konic kilkukrotnie zapra-
szał do teatru Małego także teatr Derevo, m.in. ze spektaklami: 
Jeździec, Poszukiwania żeńskiej linii (1995), Czerwona Strefa, Połu-
dnie. Granica (1996), Pewnego razu dawno, dawno temu, Południe. 
Granica oraz Jeszcze raz o miłości (1997). Wtedy właśnie teatr ten 
po raz pierwszy zobaczyła anna Jankowska-Wiśnios17, czego kon-
sekwencją było nawiązanie przez nią współpracy z nim oraz miało 
wpływ na jej dalszą drogę artystyczną. to tylko jeden z przykładów 
artystów, dla których spektakle oglądane w teatrze Małym miały 
wpływ na dalszy rozwój oraz pracę zawodową, wskazuje jednak, jak 
duże znaczenie miał program konstruowany przez konica i zapra-
szanie przez niego zagranicznych twórców.

16 augusto Omolú (1962–2013) urodzony w Salwadorze tancerz i aktor, związany 
z International School of theatre anthropology (1994–2002) i jako aktor z Odin 
teatret (od 2002). 

17 anka Jankowska-Wiśnios (Janowska), aktorka, tancerka, choreograf, projektant-
ka świateł. ukończyła School On Wheels teatru Derevo, studiowała metodę Odin 
teatret w Holstebro. Przez 1o lat współtworzyła z Heini Nukari berliński teatr 
tRaVa, z którym występowała na najważniejszych scenach Berlina, na wielu pol-
skich oraz międzynarodowych festiwalach i kilkukrotnie w teatrze Małym. Peda-
gog teatru, autorka ruchu scenicznego do spektakli dramatycznych. W latach 2005–
2009 współtworzyła Grupę artystyczną kONcENtRat z Rafałem Dziemidokiem 
i Ewą Garniec. 
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Model teatru impresaryjnego
Paweł konic korzystając z przeróżnych kontaktów teatralnych i poza-
teatralnych szukał modelu teatru permanentnego, będącego zaprze-
czeniem festiwalu (odbywającego się raz w roku), który pasował-
by do tego szczególnego miejsca w podziemiach Domów centrum. 
W wywiadzie w 2005 roku tak uzasadniał swoje decyzje:

teatry, przynajmniej w Polsce, są albo państwowe – grają 
codziennie zmienny repertuar, albo nieregularne, na wariac-
kich papierach, niezależne. My chcieliśmy stworzyć instytucję 
– małą, nierozrośniętą – która miałaby maksymalnie dużo wyjść 
i wejść w rzeczywistość, w kulturę, w sztukę. Otwartą, chwy-
tającą jak najwięcej. […] u nas wierzy się bardziej w festiwa-
le, które do pewnego stopnia przypominają teatr impresaryjny, 
tylko różnica jest jedna: festiwal jest świętem. teatr impresaryj-
ny świętem nie jest. Po prostu istnieje po to, żeby można było 
w dowolnym momencie wybrać się na coś. Nie po to, żeby przez 
cały rok szykować się na festiwal, a potem wyczerpać energię 
i leżeć przez resztę roku. Po to, by nieustannie namawiać widza, 
raz do tego, raz do tamtego”18.

konic wiedział, że: we Francji, w Niemczech, Szwajcarii, Hiszpa-
nii, krajach Beneluksu istnieją innego typu instytucje kultury, prefe-
rujące prezentowanie wielu sztuk jak we Francji, gdzie są to „domy 
kultury, w których dzieją się różne rzeczy na okrągło, są po świecie 
rozsiane takie teatry, w których są grane różne widowiska muzycz-
ne, teatralne, taneczne, performanse, spotkania literackie”19. Odwoły-
wał się też do idei brytyjskich Lunchtime theatres i teatrów w pubach, 
a także do jednego z polskich przykładów instytucji otwartej na wiele 
sztuk, podając za przykład program kuratorski warszawskiej Galerii 
Foksal.

18 a. Radulska-cieliczko, Miejsce, op. cit.
19 ibidem.
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Publiczność i relacje z artystami
Mówiąc o teatrze Małym, Paweł konic nie zapominał także o publicz-
ności. W wywiadzie przeprowadzonym przez annę Radulską-cieliczko 
już po przejściu do teatru telewizji mówił: „ważne jest też to, czego się 
tam (w teatrze Małym) nauczyłem, tworzenia programu czy tej pewnej 
aury zjednującej widzów, budującej wyraźną płaszczyznę porozumie-
nia”20. Przez 8 sezonów starał się oswajać widzów ze swoim progra-
mem, który nie był podobny do tego, znanego z warszawskich teatrów 
dramatycznych. Widzów, których przez 8 sezonów oswoił ze swoim 
programem, wyobrażał sobie nie jako „publiczność”, ale jako osoby. 
chciał by teatr zwracał się do poszczególnych ludzi, nie do jakieś ogól-
nie pojętej publiczności. W 2005 roku tak to uzasadniał:

[…] myślałem tak dlatego, że o wiele wygodniej było mi sobie 
wyobrażać człowieka […], po pierwsze jako model osoby, którą 
chciałbym widzieć w tym teatrze, po drugie ludzi widzianych 
nie jako masa, tylko jako indywidua, indywidualności. Do tego 
sobie założyłem takie przekonanie […], że potrzeby kultural-
ne są naturalnymi potrzebami człowieka, że cała sfera kultury 
nie jest żadną sferą luksusu duchowego, intelektualnego, czymś 
nadzwyczajnym, wyjątkowym, tylko czymś naturalnym, nie-
malże zwyczajnym, czymś czemu człowiek – ten mój człowiek 
– poświęca swoją uwagę. Po prostu. […] I wyobraziłem sobie 
takiego człowieka – jak on się może zachowywać. Prawdziwy 
realistyczny człowiek, a nie „publiczność”. Stworzyłem sobie 
taki model człowieka, który nie jest malowany, nie jest teatro-
manem, nie jest wytrawnym czytelnikiem Bóg wie jakich ksią-
żek, ale nie jest też przeżuwaczem produktów kultury masowej. 
[…] Mój człowiek, kierując się nie do końca świadomym impul-
sem czy też instynktem, chodzi sobie po rozmaitych wyspach, 
które nazywają się kulturą. Odwiedza te wyspy. Dlaczego? Nie 
ma na to dobrej odpowiedzi, tak jak nie ma dobrej odpowiedzi, 
dlaczego idzie się na spacer. a dodajmy jeszcze, że ten człowiek 

20 J. Hoczyk Żegnaj…, op. cit., s. 17.



196

ma dziecko i z tym dzieckiem też by chciał na te swoje wyspy 
się udać. […] Prawdę mówiąc, polegało to na mojej nadziei – 
a może mojej i mojej żony nadziei – że tacy ludzie poza nami 
są. Niemożliwe, żeby ich nie było […] Lepiej wychodziło to, na 
czym mi zależało, żeby poprzebijać i poniszczyć ścianki mię-
dzy rozmaitymi publicznościami: muzyczną, teatralną, literac-
ką. Żeby nastąpił przepływ tych publiczności. I ten przepływ 
od biedy następował. […] Mam wrażenie, że ta zmienność była 
szczególnym znakiem firmowym tego miejsca – pewien prze-
pływ zjawisk, do którego widzowie się przyzwyczaili, którego 
wyczekiwali.21

Pytany z kolei o znaczenie sceny, którą tworzył i zapraszał na nią 
artystów i teatry spoza Warszawy, odpowiadał:

Starałem się, jak mogłem, unikać pewnej arogancji charaktery-
stycznej dla Warszawy, centrum kulturalnego, stolicy. zawsze 
starałem się być w roli takiego kogoś, kto chciałby dopomóc, 
żeby pana lub pani wybitny teatr znalazł się w naszej skrom-
nej piwnicy. Ludzie, którzy przyjechali, musieli (mieli, przyp. 
aut.) poczuć się ważni. to było ciągle istotne dla lokalnych śro-
dowisk, że przyjechali, grali. ale z drugiej strony oni dowiady-
wali się, że jest takie miejsce i kontaktowali się przez to miej-
sce z innymi teatrami. […] Festiwale to są takie mgławice, które 
się tworzą i rozpływają. a takie miejsca jak Mały, to coś stałe-
go i możesz powiedzieć: tak, byłem w tym roku w Warszawie 
w teatrze Małym i zostałem zaproszony z następną rzeczą22.

kontynuację już rozpoczętej współpracy widać w kolejnych zapro-
gramowanych przez Pawła konica sezonach. Po pierwszej prezentacji 
z nowymi spektaklami do teatru Małego wracał: Polski teatr tańca, 
Śląski teatr tańca, teatr Dada von Bzdülöw, Joe alter Dance Group, 

21 a. Radulska-cieliczko, Miejsce, op. cit
22 ibidem.
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Gdański teatr tańca, theatergroup trava, ale też artyści tworzący 
solowe prace, jak Ilona trybuła.

artyści w rozmowach wspominali komfort pracy w teatrze, spo-
kój, ale też dyskretne zaangażowanie Pawła konica, gdy trzeba było 
przeforsować pewne zmiany harmonogramu ekipy technicznej, a także 
równe traktowanie wszystkich artystów – zarówno polskich, jak 
i zagranicznych. teatr oferował choreografom i tancerzom gościnność, 
nowoczesne warunki prezentacji i widoczność na kulturalnej mapie 
Warszawy. (teatr korzystając z doświadczenia i wypracowanych kana-
łów komunikacji, dbał o obecność zapowiedzi w mediach, drukowa-
ne były także ulotki repertuarowe, z charakterystycznym, niezmien-
nym przez lata motywem, często osobne do poszczególnych spektakli).

Zakończenie
Roman Pawłowski, po śmierci Pawła konica jesienią 2005 roku, pisał, 
że środowisko kultury „kilkukrotnie stawało w obronie teatru Małe-
go, któremu groziła likwidacja. udawało się do chwili, kiedy Paweł 
sam uznał, że jego misja dobiega końca”23. Po roku 2000 konic sam 
wyczuwał, że stopniowo ograniczane środki nie pozwolą na taką czę-
stotliwość wydarzeń, jaka była konieczna do zachowania owego „prze-
pływu” zjawisk i publiczności. Wielokrotnie podkreślał, że funkcjo-
nowanie tej sceny nie wymaga wysokich nakładów finansowych, 
potrafił też doskonale wchodzić we współpracę z różnymi instytucja-
mi, co widać w ulotkach repertuarowych, gdzie były one wymienia-
ne przy każdym spektaklu. Przez kilka lat toczyły się także rozmo-
wy o ewentualnym oddzieleniu teatru Małego od teatru Narodowego 
i powołaniu odrębnej instytucji, nigdy jednak formalnie nie rozpoczę-
to procedowania takiej zmiany. Od 2003 roku funkcję dyrektora arty-
stycznego teatru Narodowego miał objąć Jan Englert, który plano-
wał, by na scenie teatru Małego prezentować przez część miesiąca 
repertuarowe spektakle teatru Narodowego. W takiej sytuacji Paweł 
konic nie widział już możliwości utrzymania wypracowanego, spój-
nego charakteru sceny. Doradcą artystycznym teatru Małego był do 

23 R. Pawłowski, Zmarł Paweł Konic, „Gazeta Wyborcza”, 2005, nr 263.
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końca grudnia 2003 roku, 1 stycznia 2004 roku objął z kolei funkcję 
dyrektora teatru telewizji24, jednak jego pracę na tym stanowisku nie-
długo później uniemożliwiła choroba. Po odejściu z teatru mówił:

Staraliśmy się tworzyć teatr Mały jako miejsce o specyficz-
nym charakterze, wynikającym także z tego, że pojawiają się 
tutaj rozmaite świadectwa i ślady oryginalnej twórczości teatral-
nej, muzycznej czy kulturalnej z kraju i spoza kraju, że to two-
rzy jakiś melanż, który nam się wydawał wdziękiem tego miej-
sca. Proponowany układ (przez nową dyrekcję, przyp. aut.) 
całkowicie – w moim poczuciu – zmieniał ów charakter […] 
to, co myśmy robili nie polegało na umożliwieniu gościnnych 
występów innych zespołów, tylko na próbie tworzenia miejsca, 
a w rezultacie – pewnego typu uczestnictwa w kulturze teatral-
nej. Miejsce plus to, co się działo i narastająca wokół aura – to 
tworzyło specyficzną całość25.

konic miał także plany, by teatr Mały stał się ośrodkiem otwar-
tym na międzynarodową współpracę zwłaszcza, że prezentowane były 
w nim spektakle zagranicznych artystów. Niestety nie zostały one zre-
alizowane. Drugim rozczarowaniem konica było to, że teatr Mały nie 
był w stanie produkować wydarzeń. zarówno przez brak środków, jak 
i biurokrację, nawet małe, ambitne produkcje, których realizację rozpo-
czął z Dariuszem Gajewskim i Xawerym Żuławskim w ramach cyklu 
„Próbowanie dramatów”, napotkały zbyt wiele przeszkód.

taniec był obecny w teatrze Małym, dopóki scena ta mieściła się 
przy ul. Marszałkowskiej26. Po odejściu konica do teatru telewizji, 

24 Już od połowy lat 90. był związany z firmą apple Film Production, realizującą spek-
takle dla teatru telewizji, po tym jak Dyrektor Marszycki zdobył dla teatru ekran 
kinowy, były w teatrze Małym prezentowane m.in. premiery teatru telewizji.

25 J. Hoczyk, Żegnaj…, op. cit., s. 17. 
26 Na początku sezonu 2001/2002, gdy Mieczysław Marszycki odszedł na emery-

turę, funkcję pełnomocnika ds. teatru Małego objął Euzebiusz kośla. W sezonie 
2002/2003 dyrektorem artystycznym teatru Narodowego został mianowany Jan 
Englert i od 2003 roku teatr Mały został integralną sceną repertuarową teatru 
Narodowego, częściowo prezentującą wydarzenia impresaryjne, funkcjonując tak 
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nadal odbywały się w tym miejscu prezentacje taneczne, kontynuowana 
była m.in. współpraca z teatrem Dada von Bzdülöw. W latach 2004–
2006 odbywał się tu program +++ tańca Edyty kozak.27 kilkukrotnie 
w teatrze Małym gościły także spektakle Międzynarodowych Spotkań 
Sztuki akcji Rozdroże, programowane przez Janusza Marka28

anna Radulska-cieliczko pisała o opublikowanym przez Instytut 
teatralny zbiorze tekstów Pawła konica: „Napisał blisko 150 tekstów. 
zdecydowaną większość stanowią recenzje z przedstawień zarówno 
teatrów w stolicy i wielkich ośrodkach, jak i tak na zwanej prowin-
cji. Sposób, w jaki uprawiał zawód recenzenta, dał mu silną pozycję 
w środowisku teatralnym […] Oprócz krytyki zajmował się również 
obserwowaniem i refleksją na temat tego, co określa się często mianem 
obrzeży życia teatralnego: młodym teatrem, poszukiwaniami i ekspe-
rymentami, festiwalami, rozmowami z artystami”29. Sądzę, że nie myli-
ła się anka Jankowska-Wiśnios, mówiąc, że Paweł konic swoją wizją, 
szczególnie łączenia na jednej scenie różnych form teatru i działań per-
formatywnych, wyprzedził swój czas o 25 lat.30,

Wracanie do miejsca, które stworzył przy wsparciu dyrektora Mar-
szyckiego, do pamięci artystów o tym, jak je tworzył, do tekstów 
i wywiadów z nim, wydaje się szczególnie istotne w aktualnej, toczą-
cej się owe 25 lat po inauguracji Małego debacie o potrzebie stworze-
nia w Warszawie scen impresaryjnych i o centrach tańca, lecz także 
szerzej o programowaniu tańca, budowaniu publiczności, kontekstach 
prezentacji. Być może odbywające się w tamtym czasie festiwale tańca 

aż do zamknięcia w czerwcu 2009 roku. Impresariat rozszerzono na wszystkie 
sceny Narodowego. zob. Teatr Mały 1993–2003, op.cit. 

27 Edyta kozak pokazała m.in. w 2005 roku: Made in Polska W&M Physical the-
atre, What a Body You Have, Honey Esther Salomon, Whatever You Wish towarzy-
stwa Gimnastycznego, No Money, No Love Jochena Rollera, 2moreless theater-
group trava, Juicy Flesh teatru Dada von Bzdülöw, Slam [in] teatru Bretoncaffe 
i w 2006 roku Dans.Kias Saskii Hölbling.

28 zarówno w czasie, gdy za program odpowiadał Paweł konic (1999, 2000, 2001), 
jak i w kolejnych latach: w 2005 roku ze spektaklami Hella! Helle! w wyk. the-
atergroup trava anki Jankowskiej i Heini Nukari i Suite 303 w chor. Virpi Pahkinen 
oraz w 2007 roku ze spektaklem Light! w chor. Nicole Mossoux i Patricka Bonte. 

29 P. konic, Na obrzeżach, red. a. Radulska-cieliczko, Warszawa 2017.
30 Wypowiedź anki Jankowskiej-Wiśnios na potrzeby niniejszego tekstu. 
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pokazały więcej spektakli, jednak model impresaryjnego teatru perma-
nentnego, zaproponowany przez Pawła konica, był punktem odniesie-
nia dla wielu artystów, producentów i kuratorów, którzy na nim budo-
wali wyobrażenie o tym, jak mogłyby wyglądać tego typu sceny i jak 
taniec mógłby być na nich prezentowany.

SPEktakLE tańca W tEatRzE MaŁYM 1994–2003 / PRÓBa 
rekonsTrukcJi

SEZON 1994/1995
20.09.1994: Śpiąca królewna, teatr arka, Wrocław
7–8.05.1995: Pół dnia północy, Już się zmierzcha, Polski teatr tańca, 
Poznań

SEZON 1995/1996
17.09.1995: Takie Nic, Śląski teatr tańca, Bytom
18.09.1995: Bez Dna, Śląski teatr tańca, Bytom
3.11.1995: Głowa kobiety – Ptaka (taniec butō), Daisuke Yoshimo-
to, Japonia
12.11.1995: Carmen, Polski teatr tańca, Poznań
5.05.1996: Odejścia, Gdański teatr tańca
13.06.1996: Potrzaskana Orkiestra / Europa Wschodnia 96, Yoshiko 
chuma & School of Hard knocks, Nowy Jork
15.06.1996: Pieśni Rabindrantha Tagore, the Battery Dance compa-
ny, Nowy Jork

SEZON 1996/1997
8.12.1996: Album z tego świata, Polski teatr tańca, Poznań
21.02.1997: Drganie obrazów, Śląski teatr tańca, Bytom
22.02.1997: Melodia do wicia rózgi, Śląski teatr tańca, Bytom
4.03.1997: Now, muz. Mateusz Pospieszalski, wyk. Ilona trybuła, 
Warszawa
25–26.04.1997: Album z tego świata, Polski teatr tańca, Poznań
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SEZON 1997/1998
10.10.1997: Nie było, nie będzie, czyli nie ma oraz Człowiek, który 
kłamał, na przykład Heiner Müller, teatr Dada von Bzdülöw, Gdańsk
22.11.1997: Chuligani, Kołysanka, teatr the Shammans, Bułgaria
7.12.1997: Transss… nieprawdziwe zdarzenie progresywne, Polski 
teatr tańca, Poznań
17–18.01.1998: Goście zawsze przynoszą nam szczęście, Ricochet 
Dance company, Birmingham
15.02.1998: Zapiski z teczki Gua-Va, Śląski teatr tańca, Bytom
27.02.1998: Miasto kobiet – impresje, Eksperymentalne Studio tańca 
Iwony Olszowskiej, kraków
19.05.1998: Przyjecie, teatr Yvette Bozsik, Węgry
30.05.1998: Jedna z dwóch, teatr compania Pendidente, Hiszpania
26.06.1998: Tropy leśne, Dansgroep krisztina de châtel, Holandia

SEZON 1998/1999
4.10.1998: Pawana na cześć miłości, teatr Dada von Bzdülöw, Gdańsk
8.10.1998: Znaj swojego wroga!, Betontanz, Słowenia
19.11.1998: Improwizacje, Magpie Music and Dance / katie Duck, 
Holandia
17.01.1999: Zapiski z teczki Gua-Va, Śląski teatr tańca, Bytom
9.03.1999: Szepty, Gdański teatr tańca
29.04.1999: Na nowo, Ilona trybuła, Warszawa
16.05.1999: Niewinne marzenia o schyłku, Śląski teatr tańca, Bytom
15.06.1999: W drodze do…, Polski teatr tańca, Poznań
22.06.1999: Skizo, tima Feldmanna i WIDLa Dance Productions, 
Dania

SEZON 1999/2000
10.10.1999: Niewinność (taniec butō), Daisuke Yoshimoto, Japonia
12–13.11.1999: The very seat of honour, chor. Jan Fabre, wyk. Renee 
copraij / troubleyn vzw, Belgia
(w ramach Międzynarodowych Spotkań Sztuki akcji Rozdroże)
15.11.1999: Całując przez szybę, Joe alter Dance Group Polish 
Project,uSa
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7.12.1999: Łapiti kontra reszta świata, Apartament numer 7, teatr 
Dada von Bzdülöw, Gdańsk
12.03.2000: Pustynie miłości, Polski teatr tańca, Poznań
16.04.2000: Wewnątrz ciała, chor. avi kaiser, wyk. aurora Lubos, 
Melissa Monteros, Magdalena Reiter, Leszek Bzdyl, Mariusz Jędrze-
jewski, Wojciech kolesiński, Wojciech Mochniej, Bałtycki uniwersy-
tet tańca, Gdańsk
29.04.2000: III Warszawski Wieczór teatru tańca i Ruchu organizo-
wany przez Pawła Pniewskiego i Stowarzyszenie Scena 96
14.05.2000: Na krawędzi dnia i snu, Śląski teatr tańca, Bytom
11.06.2000: Przekraczając Granice, Gdański teatr tańca i Jojo Dance, 
finlandia
20.06.2000: Ręka wkopana w piach, teatr tańca alter, kalisz

SEZON 2000/2001
26.09.2000: Kamień (taniec butō), atsushi takenouchi, Japonia
29.10.2000: Wewnątrz ciała, Bałtycki uniwersytet tańca, Gdańsk
4–5.11.2000: Last Train to Philly, the Stuff of Recoiling I Wrech, Doug 
Elkins Dance company, Nowy Jork (w ramach Międzynarodowych 
Spotkań Sztuki akcji Rozdroże)
17–18.11.2000: Ocean Skin Like a House on Fire I Flesh TXT, carol 
Brown Dances, WielkaBrytania
1.12.2000: a jeśli?, Joe alter Dance Group, Nowy Jork
2.12.2000: Amnesia, Śląski teatr tańca, Bytom
13.01.2001: Hahmomania, theatergroup trava, Berlin
25.03.2001: Stop-non-stop, Polski teatr tańca, Poznań
27.04.2001: 4 x solo, katarzyna chmielewska, aurora Lubos, Marta 
Pietruszka, Rafał Dziemidok
29.04.2001: IV Warszawski Wieczór teatru tańca i Ruchu organizowa-
ny przez Pawła Pniewskiego i Stowarzyszenie tancerzy Niezależnych; 
spektakle: Głowoteka (fragment), teatr tańca Dystans, chor. anna Pio-
trowska, taniec: anna kruk, katarzyna Łukasik, Sonia Nieśpiałow-
ska, Patrycja Piotrowska, kasia Stefanowicz, Piotr Strzęboszewski, 
Eliza trzęślewicz; Na drodze do opus, chor. i taniec anna Godowska; 
Solo Compas, teatr tańca NtF, kier. art. Małgorzata Matuszewska, 
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taniec: anna Ibiszer, Maciej Hartfel, Małgorzata Matuszewska, Mag-
dalena Gnatowska; To tu, chor. i taniec: Ilona trybuła; Sny o wełnia-
nej rzece, chor. i taniec: Rafał Dziemidok i Magdalena Jędra; Nok-
turn (fragment), teatr Scena 96, reż. Sławek krawczyński, chor. anna 
Godowska, taniec: anna Godowska, Marta Suzin, Ilona trybuła, Woj-
ciech kolesiński, Jacek Owczarek, Paweł Pniewski
22.05.2001: Aria spina, teatr tańca Deja Donne, Praga
10.06.2001: His est Caritas of thebe love z nich zaś miłość, Joe alter 
Dance Group, uSa i Polski teatr tańca, Poznań
4.07.2001: Dialogus in conventione31, teatr Dada von Bzdülöw, Gdańsk

SEZON 2001/2002
9–10.11.2001: Edge 01 (taniec butō), ko Murobushi, Japonia
(w ramach Międzynarodowych Spotkań Sztuki akcji Rozdroże)
25.11.2001: humpty-dumpty, thingsezisee’m dance/theater uSa
11.12.2001: Lśnienie, Ilona trybuła, Warszawa
3.02.2002: Wirtualna rekonstrukcja zdarzeń lipcowych, Śląski teatr 
tańca, Bytom
7.04.2002: PLIK 01 exhibition, Made Inc. – Edyta kozak i Mirek 
kowalczyk, Warszawa
27.04.2002: Teatr Dada von Bzdülöw, Gdańsk, w ramach cyklu „Repu-
blika tańca” (wg Leszka Bzdyla prawdopodobnie były to spektakle: 
Uff…! Leszka Bzdyla i aurory Lubos oraz Wszystkie a propos Magda-
leny Reiter i katarzyny chmielewskiej)
13.05.2002: Przystanek końcowy Zaspa, teatr Wybrzeże i Bałtycki 
uniwersytet tańca, Gdańsk
15.06.2002: to nic, theatergroup trava, Niemcy, w ramach cyklu 
„Republika tańca”
20–21.06.2002: Battery Dance company, uSa
2.07.2002: Rina Schenfeld Dance theater, Izrael
3.07.2002: kokoro Dance, kanada

31 zob. http://teatrdada.pl/pl/dada/kalendarium-premier [dostęp 14.10.2019].
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SEZON 2002/2003
25.10.2002: Wo-man w pomidorach, Polski teatr tańca, Poznań
10.11.2002: Forward Motion & Capture – maraton filmów o tańcu bry-
tyjskim lat 90.
11.11.2002: This is modern, New art club, Wielka Brytania
16.11.2002: Magdalena Jędra, Rafał Dziemidok, w ramach cyklu 
„Republika tańca”
26.01.2003: Wo-man w pomidorach, Polski teatr tańca, Poznań
1–2.02.2003: anex Solo Festiwal III
2.03.2003: Spectrum, Śląski teatr tańca, Bytom
4.04.2003: Aromaty, Art cafe, teatr Okazjonalny, w ramach cyklu 
„Republika tańca”
13.04.2003: Lustro. Byliśmy tam któregoś dnia, lecz zdążyliśmy zapo-
mnieć, teatr Bretoncaffe, Warszawa
11.05.2003: mw… czyli Muzeum Wyobraźni, wyk. Wojciech Mochniej 
i aurora Lubos, w ramach cyklu „Republika tańca”
5–7.06.2003: taniec.pl, I Polska Platforma tańca
22.06.2003: Wieczór Współczesnego teatru tańca z Izraela
27–28.06.2003: XL w ramach V Międzynarodowego Festiwalu tańca 
Współczesnego ciało/umysł

SEZON 2003/2004
15.11.2003: Kropla błękitnego nieba (taniec butō), Daisuke Yoshimo-
to, Japonia
22–23.11.2003: anex Solo Festiwal IV / 10 spektakli, m.in. Strategia 
Leszka Bzdyla, współpraca reżyserska Piotr cieplak; Matylda Jacka 
krawczyka oraz solo Juschki Weigel

Bibliografia:
czarnecka katarzyna, Być outsiderem, „Wolna Strefa”, 2003, nr 5.
Hoczyk Julia, Żegnaj, Mały, „Scena”, 2004, nr 3(34).
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Pawłowski Roman, Zmarł Paweł Konic, „Gazeta Wyborcza”, 2015, 
nr 263.

Radulska-cieliczko anna, Miejsce, „Dialog”, 2007, nr 2.
Teatr Mały 1994–2003, red. Monika krawul, Instytut teatralny im. 

zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2015.

Źródła internetowe:
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mgr Sonia Nieśpiałowska-Owczarek
Jako tancerka zajmowała się tańcem współczesnym i kontakt impro-
wizacją. ukończyła studia w Instytucie kultury Polskiej uniwersyte-
tu Warszawskiego. Od 2009 roku pracuje w Muzeum Sztuki w Łodzi, 
gdzie produkuje wystawy i publikacje. z Joanną chitruszko programo-
wała „Ruch w samym centrum uwagi” w ramach Sceny tańca Studio 
2018. Stworzyła z Jackiem Owczarkiem Międzynarodowy Festiwal 
kino tańca w Łodzi (2002–2006) i wiele programów na festiwalach 
tanecznych i filmowych. Producentka Festiwalu Improwizacji tańca 
Sic! (2007–2012). Wraz z katarzyną Słobodą była kuratorką wystawy 
performatywnej „Przyjdźcie, pokażemy Wam co robimy. O improwi-
zacji tańca” (2013) w ms² Muzeum Sztuki w Łodzi. Odpowiadała za 
redakcję publikacji „Wykłady / rozmowy o improwizacji tańca” (2012), 
„Przyjdźcie, pokażemy Wam, co robimy. O improwizacji tańca” (wraz 
z katarzyną Słobodą, 2013), „taniec współczesny w Polsce w drugiej 
połowie XX wieku” (wraz anną Banach i Juliuszem Grzybowskim, 
2017) oraz „Ofelie. Ikonografia szaleństwa” (wraz z zorką Wollny 
i anką Herbut, 2018). Razem z Pauliną Święcańską zaprogramowała 
konferencję performatywną o kontakt improwizacji w ramach 10. edy-
cji Festiwalu Flow oraz jest redaktorką publikacji pokonferencyjnej.
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dr Anna Piotrowska

Działalność choreograficzna Anny 
Piotrowskiej (okres warszawski: 

1995–2013)

Streszczenie:
artykuł dotyczy wybranych spektakli anny Piotrowskiej, które powstały 
w Warszawie w latach 1995–2013. Przedstawienia realizowane były w struk-
turach teatru tańca Dystans (1995), przekształconego później w mufmi teatr 
tańca. Podkreślone zostało także, że istotnym etapem było tworzenie przez Pio-
trowską solowych przedstawień, które stały się jej osobistą platformą kształ-
towania myśli choreograficznej (n_nieporuszone, misja_ka, Caffe Klatschen). 
W artykule zaznaczono, że w rozwoju artystycznym Piotrowskiej kluczową 
rolę odegrały również wykreowane duety oraz spektakle tworzone z zaprzy-
jaźnionymi artystami, z którymi choreografka współpracowała na gruncie 
warszawskim.
Słowa kluczowe: anna Piotrowska, taniec w Warszawie, choreografia

Rozpoczęcie działalności w Warszawie1

Swoją działalność edukacyjną i artystyczną rozpoczęłam w 1995 roku2. 
kiedy w roku poprzedzającym przyjechałam do Warszawy3, miałam 
jedynie możliwość spróbowania swoich sił w formach nowoczesnych 

1 artykuł napisany został przez autorkę na podstawie własnej pracy oraz materiałów 
znajdujących się w archiwum autorki. 

2 O tym momencie oraz o okresie warszawskim swojej twórczości opowiedziałam 
w materiale w ramach cyklu taniec_PL. zob. https://ninateka.pl/film/anna-piotrow-
ska-instytut-muzyki-i-tanca [dostęp 2.11.2019]. 

3 zanim autorka artykułu rozpoczęła pracę w Warszawie, miała możliwość, od 15. 
roku życia, rozwijać się w Ośrodku teatralnym Rondo w Słupsku, a zainteresowa-
nie tańcem zawdzięcza Magdalenie Depczyk oraz katarzynie Sulidze (ówczesnej 
instruktorce teatralnej Ośrodka teatralnego Rondo). 
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(ówczesny Luz augustina Egurroli) lub zmierzenia się w formach 
musicalowych w Studium artystycznym „Metro” Janusza Józefowi-
cza. czułam jednak, że żadna z tych form nie da mi satysfakcji i nie roz-
winie w kierunku tańca współczesnego. Warto zaznaczyć, że w latach 
1993–1994 brałam udział w Instruktorskim kursie kwalifikacyjnym 
w krakowie, ze specjalnością: taniec współczesny, odbywającym się 
pod patronatem Ministerstwa kultury i Sztuki oraz centrum anima-
cji kulturalnej. Dzięki temu utwierdziłam się w przekonaniu, że chcę 
pracować właśnie tą techniką.

W 1995 roku otrzymałam możliwość pracy w Młodzieżowym 
Domu kultury w Warszawie, znajdującym się w dzielnicy Mokotów, 
przy ul. Puławskiej 97. z miejscem tym związana byłam do 2012 roku4, 
na początku prowadząc zajęcia dla osób początkujących, niezwiąza-
nych z tańcem, potem ucząc już także osoby bardziej zaawansowa-
ne. W tamtym czasie chciałam poświęcić się także własnej edukacji, 
dlatego też w 1996 roku wzięłam udział w audycji do belgijskiej P.a-
.R.t.S., kierowanej przez annę teresę de keersmaeker. Podczas audy-
cji (lekcję tańca klasycznego prowadziła Edyta kozak), mimo że nie 
czułam się pewnie – przeszłam do kolejnego etapu, w którym nale-
żało wykonać krótkie solo. Niestety w latach 90. przekazywanie tego 
typu informacji, jak zakwalifikowanie się do kolejnego etapu audycji, 
odbywającego się w Brukseli, miało miejsce drogą pocztową – przez 
to z miesięcznym opóźnieniem dowiedziałam się o zaproszeniu do P.a-
.R.t.S. (podobno list został zagubiony), jednak na wyjazd było już za 
późno. Nie oznaczało to jednak zaprzestania działań w kierunku roz-
woju artystycznego i edukacyjnego.

Przez około dwa lata realizowałam we wspomnianym już Mło-
dzieżowym Domu kultury zajęcia, prowadząc zespół, który przekor-
nie nazwałam teatrem tańca „Dystans”. Podobała mi się ta nazwa, 
ponieważ w tamtym czasie nie miałam dystansu, do tego, co robiłam, 

4 ten okres pracy zaliczyć należy do mojej stałej pracy w Warszawie. Od 2003 roku, 
kiedy formalnie w Warszawie zarejestrowana została Fundacja Rozwoju tańca 
„Eferte”, realizuję w stolicy projekty artystyczne i edukacyjne, jednak od 2013 roku 
nie jest to już regularne. 
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byłam skoncentrowana na własnym rozwoju oraz misji nauczania 
tańca współczesnego. Na te zajęcia przychodziła młodzież licealna. 
Pracowałam z zespołem nad wieloma występami – mieliśmy okazję 
zaprezentować małe formy choreograficzne na wielu wydarzeniach. 
ten czas był dla mnie bardzo ważny, ponieważ każda próba zreali-
zowania małej formy choreograficznej tworzyła swoiste laborato-
rium pracy nad kompozycją ruchową. Od zawsze intrygował mnie 
temat zależności ciała w przestrzeni, jednak początkowo sprawia-
ło mi dość dużą trudność organizowanie tego typu pracy. Inspira-
cją były dla mnie prace Witolda Jurewicza, jednego z moich pierw-
szych nauczycieli i mistrzów. Bardzo ważne było także spotkanie 
z Jackiem Łumińskim, od którego nauczyłam się zrządzania prze-
strzenią, rozplanowywania w niej ruchu. W pracy nad moimi pierw-
szymi choreografiami pomogły mi także lekcje z kompozycji i cho-
reografii z Hanną chojnacką. Bardzo ważną postacią, która była dla 
mnie wsparciem na początku mojej twórczej drogi, jest reżyser świa-
tła, andrzej król, którego poznałam w teatrze na Woli (dziś jedna 
ze scen teatru Dramatycznego m.st. Warszawy) podczas pracy nad 
spektaklem Linia (1996).

Miałam okazję poszerzać wiedzę oraz oglądać pracę innych arty-
stów dzięki scenie impresaryjnej teatru Małego w Warszawie, a także 
organizowaniu spektakli w takich miejscach jak kino teatr „tęcza” 
czy centrum Sztuki Współczesnej zamek ujazdowski. Bardzo ważne 
były także warsztaty organizowane przez Janusza Marka w czasie Mię-
dzynarodowych Spotkań Sztuki akcji ROzDROŻE oraz w ramach 
działalności Wolnej Strefy Sandry Wilk i katarzyny czarneckiej. to 
właśnie w tamtym czasie miałam okazję obejrzeć bardzo ważne dla 
mnie prace: Rosas danst Rosas i Fase anny teresy de keersmaker 
oraz Suiren (Water Lilies) kazuo Ohno5. uczestniczyłam w warsz-
tatach z kennethem kvarnströmem i Nancy Stark Smith. W kolej-
nych latach istotne było dla mnie oglądanie prac takich artystów jak: 
Meredith Monk (1998), Pina Bausch (1998), trisha Brown (2000), 

5 Spektakle prezentowane podczas Międzynarodowych Spotkań Sztuk akcji ROz-
DROŻE w 1994 roku. 
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DV8 (2003), Susanne Linke (2006), a także otrzymanie stypendium 
Mobile academy w Warszawie, dzięki któremu mogłam wziąć udział 
w warsztatach z Xavierem Le Roy i Meg Stuart. Bardzo istotne było 
dla mnie także otrzymane stypendium w ramach programu „Young 
Polish arts Entrepreneur – British council award 2004”. Dzięki sty-
pendium miałam okazję na zapoznanie się z infrastrukturą i progra-
mami brytyjskich uczelni (m.in. London contemporary Dance Scho-
ol, trinity Laban conservatoire of Music and Dance, Rambert School 
of Ballet and contemporary Dance), a także zrealizowałam projekt 
British 4 Polish Dance, który obejrzeli pedagodzy wykładający chore-
ografię na wymienionych uczelniach: tamara McLorg, kathinka Wal-
ter, karen Greenghough.

mufmi teatr tańca6

choreografia jest dla mnie wyjątkowa i intrygująca, w tym kierunku 
nadal chcę się rozwijać, uczyć i zapoznawać z nowymi informacja-
mi. Jednakże na pewno jedną z ważniejszych decyzji dla mnie, jako 
świadomego choreografa, było zrezygnowanie z tańczenia w tworzo-
nych realizacjach zespołowych. zdecydowanie wiedziałam, że większe 
formy sceniczne mnie intrygują, nie dawało mi satysfakcji tworzenie 
krótkich etiud czy układów choreograficznych. Nie oznaczało to jed-
nak, że w ogóle zrezygnowałam z bycia wykonawcą – spowodowało to 
jednak, że zaczęłam tworzyć solowe prace. z perspektywy czasu uwa-
żam, że była to dobra decyzja – jestem dzięki temu bardziej świadoma 
narzędzi choreograficznych, którymi dysponuję. Wcześniej towarzy-
szył mi niepokój, niewiedza, poczucie braku możliwości, uczucie nie-
wypowiedzenia własnych myśli.

W 2006 roku przekształciłam teatr tańca „Dystans” w mufmi 
teatr tańca, co zainaugurowane zostało prezentacją spektaklu Czte-
ry róże dla Lucienne. Początkowo zespół silnie związany był z klu-
bem Dowództwa Garnizonu Warszawa, od ponad dwóch lat jego 
działania wspiera Mazowiecki Instytut kultury. W ciągu wielu lat 
działalności swoje talenty w mufmi teatrze tańca rozwijało blisko  

6 zob. http://www.taniecpolska.pl/instytucje/9 [dostęp 2.11.2019]. 
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70 osób7, które dziś aktywnie działają w obrębie sztuki tańca, teatru, 
performansu, sztuk wizualnych, działań społeczno-animacyjnych. 
Działalność grupy charakteryzuje groteskowość przedstawianego 
świata oraz poczucie humoru, a także teatralizacja i stylizacja ruchu. 
Stanowią one najbardziej charakterystyczne wyróżniki języka arty-
stycznego zespołu. W ramach zarysowanej estetyki motywy tema-
tyczne są jednak dość różnorodne. Bez wątpienia jednym ze stałych 
wątków pozostaje kobiecość, a zwłaszcza jej kulturowo-społeczne 
uwarunkowanie i klisze.

Oprócz pracy Cztery róże dla Lucienne, nagrodzonej w 2007 roku na 
XV Międzynarodowych Prezentacjach Współczesnych Form tanecz-
nych (obecnie: Strefa kontaktu) w kaliszu, działalność mufmi teatru 
tańca to ponad trzydzieści spektakli. Jeszcze jako teatr tańca „Dystans” 
zespół zrealizował spektakle: Linia (1996), Gdybym była (1998), Po 
naszemu (1998), Wybieg…ły (1998), Dzieci = aki (1999), Głowote-
ka (2000), U cioci na imieninach (2001), W sieci (2002), OdCZEPI-
NY/bialy śpiew (2003), Szafosza (2004). Następnie powstały: Pajace 
(2006), Kino o każdej porze (2007), Bóg 8 Dnia (2007), Puste miej-
sca (2008), Usługi płatne, czyli cała Polska plecie dzieciom… (2008), 
mufmi_spicz (2009), z GÓRY na DÓŁ (2009), trans marszałkowska 
(2009), Z GÓRY na DÓŁ/niemożliwe_pustych miejsc brak (2009),  

7 Byli to: anna achimowicz, Mirela Baciak, aleksandra Bożek-Muszyńska, Magda-
lena charczuk, Dorota Dunder, Joanna Federowicz, Dominika Gryz, Maria Jękot, 
anna kaźmierowska, Justyna konstańczuk, anna kowalska, aleksandra Matlin-
giewicz, kamila Papaj, Julia Plawgo, agata Smolich, Olga Szypulska, anna Weso-
łek, aleksandra Wierzbicka, Ilona zamojska, aleksandra zdunek, kamil adam-
czyk, Irena Musiałkiewicz, anna Lasocka, Weronika Panasiewicz, Ewelina Wegner, 
Irena Musiałkiewicz, anna Szawiel, anna Regulska, Dagmara Błaszkiewicz, kata-
rzyna chojnacka, Beata czerwonko, Patrycja Dońska, Monika Fryszkowska, Mali-
na Gąsiorowicz, aleksandra Hirszfeld, Martyna Jagodzyńska, Magda Janiszewska, 
katarzyna kielan, Joanna klimczak, Łukasz krajnow, anna kruk-Gwarek, anna 
Lasocka, Dorota Łęcka, katarzyna Łukasik, Rafał Maliszewski, agnieszka Mazur, 
Sebastian Nieśpiałowski, Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, anna Nowicka, klaudy-
na Pabudzińska, Magdalena Pawluk, anna Piotrowska-Junior, Weronika Pelczyń-
ska, Magda Ptasznik, Małgorzata Rędzińska, aleksandra Rus, Magda Sanocka, 
Patrycja Skotnicka, Paulina Starzyńska, kamila Staszewska, katarzyna Stefano-
wicz, Matylda Strojnicka, Piotr Strzęboszewski, Paweł Suski, Eliza trzęślewicz.
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kwadrat w szafie _ work in progress (2009), KoRaLeDwa (2012), prze-
sunięcie (2012), :po drodze: (2012), KARMIENIE (2013), Czekając 
trawnika (2013), White house (2017), out of structure (2018). zespół 
wielokrotnie brał udział w festiwalach tanecznych w całej Polsce, m.in. 
na: Międzynarodowych Spotkaniach Sztuki akcji ROzDROŻE w War-
szawie, Międzynarodowych Spotkaniach teatrów tańca w Lublinie, 
Międzynarodowej konferencji tańca Współczesnego i Festiwalu Sztu-
ki tanecznej w Bytomiu. Na swoim koncie mufmi ma również spektakle 
dla dzieci: Roztańczona bajka (2001), Świnki trzy (2003) i najbardziej 
znana Brzechwa_ruszony (2006) – pokazywany m.in. na Międzynaro-
dowym Festiwalu teatrów Dla Dzieci i Młodzieży kORczak.

Należy zaznaczyć, że po moim wyjeździe z Warszawy do Bytomia 
w 2012 roku, kiedy przestałam tworzyć regularnie w stolicy, funkcję 
koordynatora do spraw artystycznych w zespole przejęła wieloletnia 
tancerka teatru – aleksandra Bożek-Muszyńska.

Spektakle solowe i większe formy8

Istotnym etapem było tworzenie przeze mnie solowych przedstawień, 
które stały się moją osobistą platformą kształtowania myśli chore-
ograficznej i poszukiwania zagadnień cielesnych i ideowych, a także 
ukształtowały mnie jako świadomego artystę. Do tej pory zrealizowa-
łam już: Maciejka (1998), Wyjście przed wejściem (2001), Portrety 
niepamięci n_nieporuszone (2003), misja-ka (2005), w czerni (2005), 
Caffe Klatschne (2007), LOOK 4 FACES (powstałe w ramach apap – 
advancing performing arts projects, 2008), piotrowska_szoł (2008), or 
Clitoris Landscape (close to Gate No. 5) (2011), Gigi Mangia (2013), 
inner good goodbyes (2014), moving ---- -- out (2017), don’t call me 
my little sweet pony (2018).

W moim rozwoju kluczową rolę odegrały również wykreowa-
ne przeze mnie duety, a także spektakle tworzone z zaprzyjaźniony-
mi artystami, z którymi współpracowałam na gruncie warszawskim. 
W przypadku duetów w procesie tworzenie towarzyszyło mi hasło: „Jak 
to samo może być tym samym, skoro to samo nie jest tym samym”. 

8 zob. http://www.taniecpolska.pl/ludzie/6 [dostęp 2.11.2019].
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W ten sposób powstały: LINIA (1996), Romcia i Julek (2001), Kolacja 
we dwoje (2001), Gemini (2006), de CAKE (2006), moja twarz_moja 
śmierć (2007), GEMINI_after (207), papa papu (2007), farfalla (2008), 
walk_2_corner (2009), Cold Fish (2010), HUG (2011), zmian(AA) 
pogody (2011), R.O.Z.G.R.Y.W.K.A. (2012), :po drodze: (2012), PRZY 
PRZY hedonistyczna uprzykrzona historia przyjemności (2012), heri-
tage (2015), pastmefuture (2017), Under the dead tree (2017), + – - + 
(2017), Bless the king_nieliryczna pieśń / prolog (2017), KURU (2017), 
kompozycja_trzecia rzeczywistość (2018), ce_real mothers (2018).

Do pozostałych spektakli, będących już większymi formami, należą 
stworzone przeze mnie we współpracy z różnymi artystami czy ośrod-
kami: Dramat baronostwa (2004), CoCo_Klimt (2007), 6 / 9 (2008), 
Laka la Mnija in the process of half of sth (2010), keine eier (2011), 
RECORDING FIELDS (i don’t wanna be a horse) (2014), democra-
tic body (2015), toniejestpostawartystyczna!czyli premiery nie będzie! 
(2015), nieprzysiadalnie (2015), Umarłam w krasie, czyli przypusz-
czalnie żyłam (2015), Podziemne słońca (2016), OR ID (2017),  
Fascynat odśrodkowy_dwatrzycztery: ce_real mothers, kompozycja_
trzecia rzeczywistość, ziemia niczyja (2018), just&jump (2018).

Fundacja Rozwoju Tańca „Eferte”9

chcąc osiągnąć niezależność i móc decydować o swoim rozwoju, wie-
działam, że potrzebne mi są formalne narzędzia. W marcu 2003 roku 
założyłam Fundację Rozwoju tańca „Eferte” z siedzibą w Warszawie. 
Jestem nie tylko jej założycielką, ale też prezesem i koordynatorem 
wszystkich przedsięwzięć, które ściśle związane są z moją działalno-
ścią artystyczną, animacyjną i edukacyjną. Fundacja wspiera i promu-
je szeroko pojętą sztukę tańca: teatr tańca, taniec współczesny, pracę 
nad świadomością ciała, performatywnością ciała i jego teatralizacją. 
Porusza się w obrębach tematycznych związanych z pracą procesową, 
kreacją postaci, tworzeniem dramaturgii w tańcu. Misją jest tu możli-
wość tworzenia warunków produkcyjnych, rozwojowych, edukacyj-
nych w sferze tańca – od początku działalności głównym zadaniem jest 

9 zob. http://eferte.pl/eferte_pierwsza.htm [dostęp 2.11.2019]. 
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wspieranie produkcyjno-artystyczne mufmi teatru tańca oraz artystów 
współpracujących z tym zespołem.

Fundacja ma także na celu promowanie kreatywności i indywidu-
alnego podejścia do sztuki tańca. Pozwala rozwijać się różnym arty-
stom poprzez oryginalność i świadome wykorzystywanie środków 
artystycznych. W ramach działalności fundacji powstało kilka pro-
gramów edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym, jak np.: warsz-
taty site-specific „atak PRzEStRzENI”, projekt „kierunek.(0.22).
taniec”, Festiwal tańca Współczesnego PolemiQi, projekt „kierunek.
(Europa_Warszawa).taniec”, Laboratorium choreografii, projekt „kie-
runek.Budapeszt_Warszawa.taniec”. Fundacja współpracuje też z wie-
loma organizacjami międzynarodowymi, współtworząc poszczególne 
wydarzenia, m.in.: Solo Duo Dance Festival (Orkesztika Foundation, 
Budapeszt), danceme (Perypezye urbane, Mediolan).

Pozostałe osiągnięcia
Warto zaznaczyć, że moja działalność artystyczna to nie tylko własne 
choreografie – solowe czy zespołowe, ale i współpraca jako choreograf 
z poszczególnymi instytucjami. W latach 2007–2012 zajmowałam się 
reżyserią ruchu w teatrach dramatycznych. Współpracowałam z Paw-
łem kamzą (Eine kleine, 2007; Wyzwolenie, 2008; Fotografie, 2009; 
Nierządne Królestwo, 2009; Łzy Ronaldo – reżyseria ruchu, 2011), 
teatrem k3 z Białegostoku (Pobłąkanie, 2008), Michałem Siegoczyń-
skim (Dom Lalki, 2012).

choć tekst ten dotyczy okresu warszawskiego mojej działalności, 
warto zaznaczyć, że w latach 2012–2014 zrealizowałam także spekta-
kle ze studentami akademii Sztuk teatralnych im. Stanisława Wyspiań-
skiego, Wydziałem teatru tańca w Bytomiu, gdzie pracowałam jako 
wykładowca akademii Sztuk Scenicznych im. Stanisława Wyspiań-
skiego, Wydziału teatru tańca w Bytomiu. Miałam okazję prowadzić 
różnorodne zajęcia, m.in.: taniec współczesny, formy i struktury chore-
ograficzne teatru tańca, improwizację taneczną i sceny improwizowane. 
Prowadziłam też koło naukowe na tym samym wydziale, a także pro-
jekt Dziedziniec tańca, który nadal realizowany jest z okazji Między-
narodowego Dnia tańca. W latach 2014–2018 zrealizowałam natomiast 



214

kilkanaście premier w Bytomskim teatrze tańca i Ruchu ROzBaRk 
(część z nich powstała we współpracy z Fundacją Rozwoju tańca „Efer-
te”). Były to: RECORDING FIELDS (i don’t wanna be a horse) (2014), 
democratic body (2015), toniejestpostawartystyczna! czyli premiery  
nie będzie (2015), Spirale obcości (2015), PRZEBUDZENIE (2015), 
nieprzysiadalnie (2015), zagubieni w skórze (2015), neverland finding 
(2015), czytANKI perFORMAtywne (2015), Umarłam w krasie, czyli 
przypuszczalnie żyłam (2015), Podziemne słońca (2016), Przebudzenie 
(2016), pastmefuture (2017), Under the dead treec (2017), Fast Food 
Foot (2017), + – - + (2017), Bless the king_nieliryczna pieśń / prolog 
(2017), KURU (2017), OR ID (2017), gemini / recall (2017), don’t call 
me my sweet little pony (2018), out of structure (2018).

Istotne są także osiągnięcia w postaci nagród i wyróżnień. W począt-
kowej, edukacyjno-artystycznej fazie działalności teatru tańca 
„Dystans” dwukrotnie otrzymałam wyróżnienie i nagrodę Minister-
stwa Edukacji Narodowej w Wojewódzkim Przeglądzie amatorskich 
zespołów tanecznych w Warszawie. Do innych nagród prowadzone-
go zespołu zaliczyć można, m.in.: I miejsce na Przeglądzie Muzyka 
i taniec w Warszawie, wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu Sztu-
ki tanecznej w Skierniewicach. Grupa była także laureatem Ogólnopol-
skiego Przeglądu Form Scenicznych Wojska Polskiego w Przemyślu. 
z kolei w 2005 roku otrzymałam wyróżnienie na International Solo Duo 
Dance Festival w Budapeszcie za spektakl n_not moved, a w 2006 roku 
w tym samym konkursie zdobyłam nagrody the Best Solo za spek-
takl Mission i the Best Duo za Gemini. Podczas Międzynarodowych 
Prezentacji Współczesnych Form tanecznych w kaliszu w 2007 roku 
główna nagroda przypadła spektaklowi Cztery róże dla Lucienne. Spek-
takl Usługi Płatne, czyli cała Polska plecie dzieciom otrzymał z kolei 
specjalne wyróżnienie podczas konkursu „Entreé” w teatrze Roz-
rywki w chorzowie w 2010 roku, a R.O.Z.G.R.Y.W.K.A – III nagrodę 
podczas Festiwalu Sztuki teatralnej w Rybniku w 2013 roku. Mono-
dram toniejestpostawartystyczna! czyli premiery nie będzie!, otrzymał 
Grand Prix XIII Ogólnopolskiego Przeglądu Monodramu Współczesne-
go w Warszawie i Nagrodę Główną 3. koszalińskich Ogólnopolskich 
Dni Monodramu. W kwietniu 2016 roku otrzymałam nagrodę teatralną 



województwa śląskiego – „złotą Maskę 2016” w kategorii „Nagroda 
Specjalna” za reżyserie i choreografie do spektakli Bytomskiego teatru 
tańca i Ruchu Rozbark.

Powyższe podsumowanie prezentuje moją pracę jako twórcy, chore-
ografa, a także pedagoga. Większość zrealizowanych przeze mnie prac, 
a także projektów edukacyjnych miało miejsce w Warszawie, w któ-
rej rozpoczęłam swoją drogę jako twórca. Okres warszawski, czyli lata 
1995–2013, to czas intensywnego rozwoju, realizacji własnych prac 
solowych i zespołowych, a także powołania własnego teatru tańca i fun-
dacji, mającej możliwość formalnie wspomagać twórcze działania.

Źródła internetowe:
http://eferte.pl/eferte_pierwsza.htm [dostęp 2.11.2019].
https://ninateka.pl/film/anna-piotrowska-instytut-muzyki-i-tanca [dostęp 

2.11.2019].
http://www.taniecpolska.pl/instytucje/9 [dostęp 2.11.2019].
http://www.taniecpolska.pl/ludzie/6 [dostęp 2.11.2019].

dr anna Piotrowska
Doktor w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie rytmiki i tańca 
(uMFc), choreograf, reżyser, nauczyciel tańca współczesnego, tan-
cerka. Fundator i Prezes zarządu Fundacji Rozwoju tańca efer-
te, założycielka „mufmi” w Warszawie (od 1995 roku), producent 
teatralny. Od 1995 roku stworzyła 113 autorskich choreografii i przed-
stawień. kierownik artystyczny zespołu teatru ROzBaRk w Bytomiu 
(2014–2018). Pomysłodawczyni i koordynatorka wielu ogólnopolskich 
i międzynarodowych programów edukacyjno-kulturalnych. Otrzyma-
ła nagrodę teatralną Województwa Śląskiego „złotą Maskę 2016” za 
całokształt pracy, za reżyserie i choreografie spektakli dla Bytomskie-
go teatru tańca i Ruchu ROzBaRk w 2015 roku. Spektakl „bless the 
king_nieliryczna pieśń” otrzymał nagrodę na Festiwalu SzekspirOFF 
2018 w Gdańsku.
http://annapiotrowska.com
https://vimeo.com/user6161350
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mgr Anna Godowska, mgr Sławek Krawczyński

Od Teatru Bretoncaffe do Święta Snów

Streszczenie:
Sławek krawczyński i anna Godowska współpracują od 1999 roku. założony 
przez nich teatr Bretoncaffe działał w latach 2001–2012 w Warszawie. Nawią-
zując do idei surrealizmu, łączył w swojej twórczości taniec współczesny/ruch, 
aktorstwo, tekst, muzykę, projekcje wideo. W artykule opisano dorobek teatru, 
do którego zaliczyć można spektakle, prestiżowe nagrody i wyróżnienia na 
festiwalach w Polsce oraz liczne występy na festiwalach zagranicznych. Sku-
piono się także na rozpoczętym w 2013 roku projekcie Święto Snów, będącym 
kontynuacją poszukiwań metody pracy ze snami i nieświadomością w prak-
tyce tańca i teatru, zapoczątkowanych przez artystów w 2005 roku w centre 
National de la Danse w Paryżu.
Słowa kluczowe: teatr Bretoncaffe, Święto Snów, Sławek krawczyński, anna 
Godowska

Teatr Bretoncaffe
teatr Bretoncaffe1 został założony w 2001 roku w Warszawie. Ini-
cjatorem projektu był Sławek krawczyński, reżyser i dramatopisarz, 
a współzałożycielami – anna Godowska, tancerka i choreografka oraz 
Dominik Strycharski, muzyk i kompozytor. W 2003 roku do teatru 
dołączyła anita Wach i w tym składzie zespół funkcjonował aż do 
końca swojego istnienia.

założenie teatru stanowiło naturalną erupcję wielu wspólnych zain-
teresowań, które artyści rozwijali w poprzednich pracach (spektakle 
Dedal, Nokturn). Wczesną ideę zespołu tłumaczy jego nazwa, która 

1 zob. http://www.taniecpolska.pl/instytucje/8 [dostęp 3.11.2019]; http://archiwum.
nina.gov.pl/film/teatr-bretoncaffe, [dostęp 3.11.2019]. 
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pochodzi od nazwiska andrégo Bretona, poety, myśliciela, teorety-
ka kultury, jednego z najważniejszych twórców surrealizmu. to wła-
śnie surrealizm stanowił ważne źródło inspiracji dla pracy Bretoncaf-
fe, przy czym bardziej istotne od względów estetycznych były w tej 
inspiracji kwestie ideowe, zaakcentowanie fenomenu podświadomo-
ści i snu jako zjawisk determinujących funkcjonowanie zarówno jed-
nostki, jak i całego społeczeństwa. Pomimo faktu bowiem, iż surre-
alizm jako nurt artystyczny wygasł już dawno, jego główne przesłanie 
– według liderów Bretoncaffe – było i jest ciągle aktualne. Stanowi ono 
wyraz – podobnie jak psychoanaliza, a jeszcze bardziej psychologia 
analityczna, które wyłoniły się w naszej kulturze w tym samym mniej 
więcej czasie – zbiorowej kompensacji względem głównej tendencji 
zachodniej cywilizacji, jaką jest racjonalizm. Stąd tematyka wielu prac 
Bretoncaffe dotykała spraw związanych z nieświadomym, niepojętym 
wymiarem świata, które z punktu widzenia racjonalnej świadomości 
wydają się marginalne lub obce, a które w istocie decydują o sytuacji 
człowieka, zawsze w jakiś sposób iluzorycznej. ten punkt widzenia 
najlepiej oddawały paradoksalne słowa carla Gustava Junga: „My nie 
śnimy, lecz jesteśmy śnieni”, będące swoistym mottem zwłaszcza dla 
pierwszych spektakli zespołu (Lustro, Ś-nic, T-raum).

O swojej twórczości Godowska i krawczyński pisali w tamtym cza-
sie w następujący sposób:

Interesuje nas ukryty wymiar ludzkiego istnienia, pozostający 
zawsze w cieniu zwyczajnej codziennej rzeczywistości, a zara-
zem głęboko przenikający życie i silnie na nie oddziałujący. 
Niezależnie od podejmowanego tematu każdy projekt stano-
wi próbę badania rzeczywistości od strony procesu, mitu lub 
snu, który dane zjawisko zrodził bądź ukształtował. Jest to spo-
sób na skonfrontowanie tego co w świecie znane, z tym co cią-
gle nieznane. ta perspektywa prowadzi do poszukiwania ści-
słego związku pomiędzy sztuką tańca, a tym co przynależy do 
rzeczywistości psychicznej i duchowej. W naszej pracy taniec 
jest sposobem doświadczenia, poznania i przekazywania różno-
rodnych treści i procesów wewnętrznych zarówno tych, które 
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przejawiają się w psychice tancerza i są dla niego osobiście 
ważne, jak i tych, które nie dotyczą go bezpośrednio, ale nale-
żą do szerszego pola doświadczenia. teatr stanowi przestrzeń 
komunikacji, w której treści te mogą być – przynajmniej czę-
ściowo – odsłonięte i transformowane2.

Opisany tutaj kierunek poszukiwań znalazł odzwierciedlenie w pro-
jekcie badawczym krawczyńskiego i Godowskiej, który poświęcony 
był recepcji psychologii analitycznej Junga i psychologii procesu Min-
della na gruncie tańca i teatru, i którego wieloletnia realizacja zaowo-
cowała wypracowaniem własnej metody pracy artystycznej. central-
nym punktem tych poszukiwań stało się zjawisko snu, które artyści 
traktowali jako złożone doświadczenie znaczące, nie zaś tylko jako 
odszczepiony od psychiki obraz, stanowiący narzędzie budowania 
poetyki spektaklu. Praca ze snami stała się wehikułem integrowania 
treści świadomych i nieświadomych w procesie twórczym oraz sposo-
bem kształtowania niepowtarzalnej indywidualnej ekspresji tancerza. 
Surrealizm był więc obecny w pracy Godowskiej i krawczyńskiego, 
choć uległ znacznemu przewartościowaniu.

Od początku działalności teatr Bretoncaffe eksperymentował 
z formą swoich wypowiedzi, w żadnej ostatecznie się nie zamykając. 
Dla przykładu debiutancki spektakl Lustro. Byliśmy tam któregoś dnia, 
lecz zdążyliśmy zapomnieć był swoistą syntezą teatru i tańca. ta opowie-
dziana w czterech częściach oniryczna historia człowieka, niemogące-
go wyjść ze swojego pokoju, posiadała dość wyrazistą formę teatralną, 
która dopiero w ostatniej scenie była dekonstruowana poprzez taniec. 
W tym spektaklu ważny był przede wszystkim koncept surrealistyczny 
– życie ludzkie zostało skompresowane do serii nawracających snów, 
które ostatecznie kończą się „wniebo-zstąpieniem”. Spektakl otrzymał 
główną nagrodę VIII Ogólnopolskiego konkursu na Wystawienie Pol-
skiej Sztuki Współczesnej – i dla teatru, którego nazwa nie była wtedy 
jeszcze znana, było to ważne i bardzo duże osiągnięcie.

2 http://kulturalna.um.warszawa.pl/www.spotkaniazpiosenka.org/instytucje-
,1,2356,teatr_Bretoncaffe.html?locale=pl_PL, [dostęp: 3.11.2019]. 
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kolejne lata działalności Bretoncaffe (2002–2005) to czas wie-
lokierunkowych eksperymentów. W tym okresie powstały spekta-
kle: Ś-nic, T-raum, Slam.in oraz Slam.out. Były to dwa mini cykle 
spektaklowe, podejmujące interesujące dla artystów w tamtym cza-
sie tematy. O ile Ś-nic i T-raum, w których taniec anny Godowskiej 
łączył się z tworzoną na żywo muzyką Strycharskiego w pełen oni-
rycznych sprzeczności i suspensów dialog, eksplorowały tematykę 
podświadomości i były próbą wyprojektowania snu w formę spekta-
klu (kształt i treść tych spektakli z założenia nigdy nie były zamknię-
te, a każde przedstawienie różniło się od poprzedniego), o tyle Slam.
in oraz Slam.out koncentrowały się na zjawisku komunikacji mię-
dzy ludźmi, za punkt odniesienia biorąc zjawisko (popularne w tam-
tym czasie) slamu poetyckiego. W przedstawieniach tych forma opie-
rała się na zderzeniu różnych ekspresji – performansu tanecznego, 
tekstu, koncertu muzycznego realizowanego na żywo przez Domini-
ka Strycharskiego. W Slam.in, wykonywanym przez annę Godowską 
i anitę Wach, komunikacja ukazana była jako wielogłos samotnych 
wypowiedzi jednostek, szukających w świecie swojego indywidu-
alnego przekazu. W Slam.out, w którym oprócz Godowskiej, Wach 
i Strycharskiego, występowali tomasz Wygoda i Janusz Skubaczkow-
ski – było odwrotnie: przestrzeń komunikacji w choreografii Godow-
skiej pokazana została jako pole rywalizacji i walki między ludźmi. 
W 2006 roku, po licznych tournée, Slam.in otrzymał wyróżnienie pod-
czas Międzynarodowych Prezentacji Współczesnych Form tanecz-
nych w kaliszu.

W styczniu 2005 roku anna Godowska i Sławek krawczyński byli 
gośćmi na Międzynarodowej konferencji transformes w centre Natio-
nal de la Danse w Paryżu, poświęconej przemianom w tańcu współ-
czesnym, a we wrześniu tego samego roku anna Godowska została 
zaproszona do udziału w rezydencji artystycznej do centre Natio-
nal de la Danse. W ramach rezydencji, odbytej wspólnie ze Sław-
kiem krawczyńskim (kontynuowanej pokazami w tallinie i zagrze-
biu), artyści oficjalnie zainicjowali projekt badawczy „taniec śniącego 
ciała”, rozwijany później w wielu kolejnych etapach i aż do dziś stano-
wiący wiodący motyw ich wspólnej pracy artystycznej i edukacyjnej.
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Ważnym okresem działalności Bretoncaffe była współpraca 
z teatrem Wytwórnia w Warszawie, zapoczątkowana w 2006 roku 
i trwająca do 2010 roku, dzięki zaproszeniu ze strony dyrektora arty-
stycznego tego teatru, Małgorzaty Owsiany. Dzięki tej współpracy 
teatr Bretoncaffe dysponował salami prób oraz sceną, co pozwoliło na 
wprowadzenie jego prac do stałego repertuaru. Na spektakle Bretoncaf-
fe przychodziła więc nie tylko wąska, festiwalowa publiczność. Była 
to sytuacja niezwykła jak na teatr tańca. Na scenie teatru Wytwórnia 
odbyły się premiery następujących spektakli zespołu: Taniec śniącego 
ciała, Tańcząc Sarę Kane, Manifest jaszczurki, Opera toffi, Topinambur.

Pierwszy z wymienionych spektakli, Taniec śniącego ciała, który 
otwierał wspomniany już wcześniej długofalowy projekt pod tą samą 
nazwą, powstał w oparciu o sny tancerzy (anny Godowskiej, anity 
Wach, Jacka Owczarka, krzysztofa Skolimowskiego) z czasu wcze-
snego dzieciństwa. Stanowiły one podstawę scenariusza, choreogra-
fii, stworzenia postaci oraz animowanych filmów wideo. Wybór takiej 
tematyki był nawiązaniem do idei mitu osobistego, wprowadzonej do 
psychologii przez Junga3. zgodnie z tą koncepcją ludzką psychikę, 
a w konsekwencji także i ludzki los, u samej podstawy konstytuuje 
struktura mityczna, którą w szczególnie wyraźny sposób odzwiercie-
dlają sny dziecięce. kolejny spektakl, Tańcząc Sarę Kane, również 
należący do cyklu badawczego, poświęcony był ikonie nurtu bruta-
listycznego w teatrze. Był on próbą przeniknięcia do istoty twórczo-
ści pisarki, do struktur mitycznych, które leżały u podstaw jej drama-
tów4. W przedstawieniu wystąpili anita Wach, Ewa Jaros, Przemysław 
Wasilkowski, tomasz Wygoda. Manifest jaszczurki był z kolei całkiem 
odmienną propozycją. W tym pastiszu bajki, rozpisanym na tancer-
kę (anita Wach), perkusistę (Jakub Rutkowski) i wokalistę (Dominik 

3 anna Godowska i Sławek krawczyński w swojej pracy korzystali z wielu dzieł 
c.G. Junga. zob. np. c.G. Jung, Archetypy i nieświadomość zbiorowa, przeł. 
R. Reszke, Warszawa 2011; c.G. Jung, O istocie snów, przeł. R. Reszke, Warsza-
wa 1993. 

4 Sarah kane napisała teksty dramatyczne: Łaknąć, Oczyszczeni, 4.48 Psychosis, 
Mamidło, Zbombardowani, Miłość Fedry. zob. G. Saunders, „Kochaj mnie lub 
zabij”. Sarah Kane i teatr skrajności, tłum. J. Burzyński, kraków 2010. 
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Strycharski) forma spektaklu balansowała między koncertem, musi-
calem a taneczną improwizacją. Również Opera toffi miała charak-
ter pastiszu, dekonstruującego zjawisko teatru operowego, zwłasz-
cza w jego odmianie melodramatycznej. W tym multimedialnym 
wideo-spektaklu wystąpili wyłącznie muzycy: Dominik Strycharski, 
Jakub Rutkowski, Jacek Latoń i aleksander Papierz. W Topinambu-
rze Godowska i krawczyński zwrócili się ku zwyczajnej codzienności. 
Spektakl był medytacją wokół chwil, kiedy ludzka psychika odpływa 
w sferę fantazji. Jedynym przedstawieniem wyprodukowanym poza 
teatrem Wytwórnią w tamtym okresie był Smuggy. ten monodram 
w kreacji adama Wnuczko stanowił w historii zespołu nagły i jedno-
razowy powrót do klasycznej narracji teatralnej.

W latach 2009–2011 krawczyński i Godowska prowadzili wielo-
wątkowy projekt dotyczący mitu dionizyjskiego w kontekście zaka-
muflowanej współczesnej obecności jego archetypowych treści. Isto-
tą przedsięwzięcia był fenomen ekstazy, transgresyjnej wolności, 
która w naszej kulturze została zmarginalizowana i w znacznym stop-
niu wyparta z wieloma negatywnymi, społecznymi i psychologiczny-
mi skutkami. Projekt owocował trzema spektaklami: dion.is.us, Ja, 
Agaue oraz Ja, Agaue – lecture & performance. Ja, Agaue był ostat-
nim wspólnym przedsięwzięciem krawczyńskiego, Godowskiej, Stry-
charskiego i Wach. W 2011 roku teatr Bretoncaffe zakończył bowiem 
swoją działalność.

W ciągu dziesięciu lat działalności teatr Bretoncaffe, prowadzo-
ny przez krawczyńskiego i Godowską, wyprodukował piętnaście 
przedstawień, które zdobywały nagrody i wyróżnienia na festiwalach 
w Polsce. Działalność zespołu zyskała uznanie ze strony krytyki tańca 
i teatru oraz była opisywana w licznych artykułach, opracowaniach, 
a także dysertacjach naukowych. Historia teatru to także liczne wystę-
py na scenach w Polsce i za granicą. Spektakle Bretoncaffe reprezen-
towały polską sztukę na festiwalach w Europie: we Francji, Niemczech 
(wielokrotnie), Estonii, chorwacji, Słowenii, czechach, Słowacji, na 
Węgrzech oraz w Rosji. W Polsce prace Godowskiej i krawczyńskie-
go pokazywano na wielu festiwalach i przeglądach tańca współcze-
snego i teatru. Spośród wszystkich tych występów należy wymienić:
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• Polską Platformę tańca, Warszawa, 2003;
• Polską Platformę tańca, Poznań, 2008, 2010;
• Przegląd teatrów Małych Form „kontrapunkt”, Szczecin, 2004;
• Neuropolis Festival, Berlin, Niemcy, 2005;
• Międzynarodowy Festiwal Sztuka ulicy, Warszawa, 2005, 2008;
• Superbomba Festival, Hannover, Niemcy;
• Polish art Festival: uWaGa! Polen kommen, Lipsk, Niemcy;
• Festiwal kino tańca, Łódź, 2006;
• tHEOREM Residency Project – prezentacje w kanuuti Gildi Saal 

w tallinie, Estonia;
• International Interdisciplinary Dramaturgy coaching project, 

zagrzeb, chorwacja;
• Międzynarodowe Prezentacje Współczesnych Form tanecznych, 

kalisz, 2006;
• +++ tańca w teatrze Narodowym, Warszawa;
• uNItHEa Festival, Frankfurt, Niemcy, 2006;
• Malta Festiwal, Poznań, 2006, 2014;
• XIII Międzynarodowa konferencja tańca Współczesnego, Bytom, 

2006;
• Festiwal Muzyczna Praga, Warszawa, 2006;
• Międzynarodowy Festiwal tańca Współczesnego, Lublin, 2006;
• International Streetlife Festival, Essen, Niemcy, 2007;
• Festiwal Muzyki teatralnej, Jelenia Góra, 2007, 2008, 2010;
• Międzynarodowy Festiwal teatrów tańca zawirowania, Warsza-

wa, 2007;
• Międzynarodowy Festiwal Sztuki akcji ROzDROŻE, Warszawa, 

2006, 2010;
• Rewizje Festiwal, Warszawa, 2007, 2008;
• Warsaw Days, Ljubljana, Słowenia, 2008;
• Four Days Festival, Praga, czechy, 2008;
• Międzynarodowy Festiwal ciało/umysł, Warszawa, 2008, 2010;
• czarna Offca Festiwal, Warszawa, 2004, 2007;
• ENtER Festival, Warszawa, 2008;
• tanztendenzen Festival, Greifswald, Niemcy, 2008;
• uNIDRaM Festival, Potsdam, Niemcy, 2008;
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• Independent Warsaw culture Days, Bratislava, Słowacja, 2009;
• Festival EuropeMania, Pecs, Węgry, 2010;
• New Polish Dance in Moscow, Moskwa, Rosja, 2011.

teatr Bretoncaffe współpracował z wieloma instytucjami, jak: cen-
trum Sztuki Współczesnej (Warszawa), centre National de la Danse 
(Pantin-Paris), Festiwal Neuropolis (Berlin), Mazowieckie centrum 
kultury i Sztuki (Warszawa), Fundacja ciało/umysł (Warszawa), sieć 
Open LatItuDES (Lille), Maison Folie, Mons, teatr Wytwórnia 
(Warszawa). Niektóre spośród prac zespołu powstały jako koproduk-
cje z zagranicznymi i polskimi instytucjami. Były to:
• Ś-nic, produkcja Przeglądu teatrów Małych Form „kontrapunkt”, 

2004;
• Slam.in, koprodukcja Festiwalu Neuropolis w Berlinie, 2005;
• T-raum, koprodukcja centre National de la Danse, Pantin-Paris, 

2005–2006;
• Dion.is.us, koprodukcja Network OPEN LatIttuDES oraz Festi-

walu ciało/umysł w Warszawie, 2009;
• Ja, Agaue, koprodukcja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki akcji 

ROzDROŻE w Warszawie, 2010.

Działalność Bretoncaffe stanowiła bardzo ważny okres w twór-
czości Godowskiej i krawczyńskiego. Był to czas bardzo intensyw-
nych poszukiwań estetycznych i metodologicznych, które ostatecznie 
pozwoliły tym artystom określić najważniejszy dla nich obszar zainte-
resowań i kierunek twórczości.

Święto Snów
We wrześniu 2013 roku, na scenie art Stations Foundation by Graży-
na kulczyk w Poznaniu odbyła się premiera spektaklu Niżyński. Świę-
to snów5. tym przedstawieniem duet anna Godowska/Sławek kraw-
czyński wznowili swoją wspólną artystyczną działalność, nadając jej 
nazwę the Rite of Dreams Project / Święto Snów.

5 zob. http://www.taniecpolska.pl/wydarzenia/show/6282 [dostęp 3.11.2019].
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Wspomniany powyżej pierwszy spektakl w ramach tego projek-
tu był nową oryginalną inscenizacja Święta wiosny, wielkiego baletu 
Igora Strawińskiego. zrealizowany na podstawie Dziennika i twórczo-
ści Wacława Niżyńskiego jako solo performans w wykonaniu tomasza 
Wygody, stanowił podróż przez odmienne stany świadomości legen-
darnego tancerza. choreografia Godowskiej i reżyseria krawczyń-
skiego były swoistym przeniesieniem archetypowych treści zawartych 
w Dzienniku na archetypową strukturę Święta wiosny. twórcy pisali 
o tej pracy następująco:

Bardzo ważnym elementem naszej pracy był Dziennik, który 
wydał nam się księgą snów, śnionych na jawie i gorączko-
wo zapisywanych. I w ten sposób znaleźliśmy się w świecie, 
który nieustannie balansuje pomiędzy ekstazą i nicością, roz-
dzierany przez sprzeczności. Jest dość niezwykłe, że utworem, 
który szczególnie trafnie i głęboko odnosi się do tej sytuacji jest 
Święto wiosny Igora Strawińskiego – balet, do którego pierw-
szą choreografię stworzył właśnie Niżyński. ten utwór, dając 
nam obraz wulkanicznych sił, które walczą o swoje uformo-
wanie w świecie, stawia nas niemal bezpośrednio wobec rze-
czywistości, która była codziennym doświadczeniem Niżyń-
skiego. Psychiatryczna diagnoza nie powinna nas zamknąć na 
istotę tych przeżyć. Są one tajemniczym procesem, który rów-
nież dzisiaj niesie nam przesłanie. W swoich baletach i w swoim 
Dzienniku – świadomie czy nieświadomie – Niżyński postawił 
pytania o istotę naszej egzystencji. Przebija z nich tęsknota za 
dzieciństwem ludzkości, kiedy to ośrodkiem myśli było serce, 
wspólnota wyrastała z rytualnego, jednoczącego tańca, a kon-
takt z Bogiem był tak bezpośredni jak z drugim człowiekiem6.

Niżyński. Święto snów odniósł duży sukces w kraju i za granicą. 
Podczas Polskiej Platformy tańca w 2014 roku, w Lublinie spektakl 

6 zob. http://www.artstationsfoundation5050.com/taniec/wydarzenie/niyski-wito-
-snw/225 [dostęp 3.11.2019].
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zdobył dwie spośród trzech głównych nagród: za spektakl oraz wyko-
nanie artystyczne. W rankingu Najlepszy, najlepsza, najlepsi w sezo-
nie 2013/2014 miesięcznika „teatr” znalazł się w grupie najlepszych 
spektakli w kategorii teatru tańca7. Spektakl był prezentowany na wielu 
festiwalach i w ramach wielu projektów, jak: Festiwal ciało/umysł 
(Warszawa, 2013), Międzynarodowy Festiwal tańca Współczesnego 
kRoki (kraków, 2014), contemporary Polish Dance Festival (Buka-
reszt, 2014), Great theatre Polish National Opera and Ballet (War-
szawa, 2014), Malta Festival (Poznań, 2014), Polska Platforma tańca 
(Lublin, 2014), Goodbye, Superman! (kraków, 2015), New Baltic 
Dance Festival (Wilno, 2015), Dance Week zagreb (zagrzeb, 2015), 
Skorohod 3rd anniversary (Sankt-Petersburg, 2015), Scena tańca 
Studio (Warszawa, 2015), International Dance Platform (Bydgoszcz, 
2015), NORMa Festival (Ostrava, 2015), Vivadanca Festival (Salva-
dor, 2016), Festiwal Polskiego tańca (tbilisi, 2016), Plastforma Festi-
wal (Mińsk, Białoruś, 2016), zelyonka Fest (kijów, 2016).

W maju 2016 roku miała miejsce kolejna premiera duetu Godow-
ska/krawczyński – Bataille i świt nowych dni8. Podobnie jak w przy-
padku Niżyński. Święto snów producentem spektaklu było art Stations 
Foundation by Grażyna kulczyk w Poznaniu. W tym okresie działal-
ności była to dla krawczyńskiego i Godowskiej najważniejsza instytu-
cja wspierająca artystów pod względem organizacyjnym, finansowym 
i promocyjnym. Bez tego wsparcia realizacja wspomnianych spekta-
kli nie byłaby możliwa. Jako koproducentów należy wymienić także: 
Lubelski teatr tańca – centrum kultury w Lublinie oraz Fundację 
ciało/umysł w Warszawie. Spektakl, wykonany przez sześcioro tan-
cerzy: aleksandrę Bożek-Muszyńską, Natalię Dinges, Pawła Gralę, 
Bartosza Ostrowskiego, Łukasza Przytarskiego, zofię tomczyk, sta-
nowił rozpisaną na taniec wizję świata idei Georgesa Bataille’a, fran-
cuskiego pisarza, filozofa, kontestatora współczesnej kultury. Było to 
performatywne studium idei transgresji z najważniejszym pytaniem 

7 Najlepszy, najlepsza, najlepsi w sezonie 2013/2014, „teatr”, 2014, nr 9. 
8 zob. http://www.artstationsfoundation5050.com/taniec/wydarzenie/bataille-i-wit-

-nowych-dni/2806 [dostęp 3.11.2019].



226

naszych czasów w tle: czy jesteśmy całkowicie zamknięci w kultu-
rze, w której żyjemy, czy też możliwa jest inna droga, a jeśli tak, to 
którędy wiedzie i ku jakim światom? z drugiej strony przedstawienie 
miało poniekąd charakter autotematyczny: dotyczyło samego tańca, 
jego funkcji w życiu jednostkowym i społecznym. Odwołując się do 
idei Bataille’a, artyści wskazywali na taniec jako na doświadczenie 
transgresyjne i graniczne, dzięki któremu człowiek może zbliżyć się 
do nieznanej pełni samego siebie.

Premierę spektaklu poprzedziły trwające ponad rok przygotowa-
nia. Podstawą realizacji projektu były teksty Bataille’a, w tym przede 
wszystkim: Doświadczenie wewnętrzne9, Łzy Erosa10, Część prze-
klęta11, Erotyzm12. Stanowiły one przedmiot wielokierunkowej pracy 
badawczej, podczas której krawczyński i Godowska po raz pierwszy 
zastosowali swoją metodę pracy ze snami i nieświadomością w pracy 
zespołowej. z tego względu był to dla nich bardzo ważny, wręcz klu-
czowy projekt, otwierający nowy etap twórczości. Muzykę do przed-
stawienia skomponował i w wielu miejscach realizował na żywo Peter 
Łyczkowski, od tego momentu stały współpracownik Święta Snów. 
Bataille i świt nowych dni prezentowano na wielu znaczących festi-
walach tańca współczesnego w Polsce i za granicą: Malta Festival 
(Poznań, 2016), Malta na bis (konin, 2016), Festiwal ciało/umysł 
(Warszawa, 2016), Scena tańca Studio, (Warszawa, 2016), Międzyna-
rodowe Spotkania teatrów tańca (Lublin, 2016 i 2017), Finał Europej-
skiej Stolicy kultury (San Sebastian, 2016), Międzynarodowy Festiwal 
tańca Współczesnego kRoki (kraków, 2016), Polska Platforma tańca 
(Bytom, 2017), Polska Platforma tańca na bis (Poznań, 2017), Festi-
wal Rollercoaster (kraków, 2018). z kolei w 2018 roku spektakl odbył 
tournée po Europie wschodniej w ramach programu „terytoria chore-
ografii”, organizowanego przez Instytut adama Mickiewicza. Przedsta-
wienie został pokazane w Mińsku, Dnipro, tbilisi, Erewaniu i kijowie, 

9 G. Bataille, Doświadczenie wewnętrzne, tłum. O. Hademann, Warszawa 2012. 
10 G. Bataille, Łzy Erosa, tłum. t. Słoboda, Gdańsk 2009. 
11 G. Bataille, Część przeklęta, tłum. k. Jarosz, Warszawa 2002.
12 G. Bataille, Erotyzm, tłum. M. Ochab, Gdańsk 2007. 



227

i wszędzie tam zostało ono przyjęte owacyjnie. W 2019 roku spektakl 
został nominowany do nagrody Perły tańca im. Bronisławy Niżyń-
skiej. W tym samym roku krawczyński i Godowska rozpoczęli przy-
gotowania do realizacji filmowej tego projektu, za którą odpowiedzial-
ny będzie operator filmowy krzysztof Gromek. W lipcu, ponownie na 
scenie art Stations Foundation by Grażyna kulczyk, przeprowadzono 
sesję zdjęć próbnych.

W 2017 roku krawczyński i Godowska pracowali nad własną insce-
nizacją Hamleta Williama Szekspira. Prace nad tym projektem zaini-
cjowane były już w 2014 roku, kiedy to artyści otrzymali środki z Fun-
duszu Wyszehradzkiego w ramach programu VaRP. Dzięki dotacji 
w ośrodku artystycznym art Quarter Budapest w Budapeszcie odbyły 
się dwie rezydencje, poświęcone wstępnym przygotowaniom do tego 
przedsięwzięcia. W listopadzie 2017 roku na scenie Instytutu teatral-
nego w Warszawie miała miejsce premiera spektaklu Hamlet. Sen13. 
Przedstawienie to, będące monodramem w wykonaniu Borysa Jaźnic-
kiego, z muzyką na żywo Petera Łyczkowskiego, stanowiło reżysersko-
-choreograficzną wizję tragedii Szekspira, pomyślaną jako pośmiert-
na wędrówka Hamleta przez jego własne dzieje. koncept ten wyrósł 
z samego tekstu Szekspira, z wielu dygresji Hamleta na temat śmierci, 
która w jego słynnym monologu przyrównana została do snu. Podążając 
za tymi intuicjami, krawczyński i Godowska szukali takiego stanu i cza-
soprzestrzeni, w której życie traci swój wyraźny jednostronny kształt 
i staje się formą śnienia – i z tej perspektywy czytali historię Hamleta 
na nowo. Bardzo ważnym aspektem projektu był jego metodologiczny 
charakter – Godowska i krawczyński dążyli do zatarcia różnicy pomię-
dzy kreacją aktorską i tańcem, a z drugiej strony realizacja spektaklu 
posłużyła zastosowaniu własnej metody w dziedzinie sztuki aktorskiej. 
Hamlet. Sen zainicjował poszukiwania i prace artystów w tym właśnie 
zakresie. Po krótkim tournée po Polsce, spektakl otrzymał I Nagrodę 
festiwalu Sopockie konsekwencje teatralne, a w sierpniu 2019 roku 
przedstawienie zostało docenione przez jury Międzynarodowego Festi-
walu Szekspiroff w Gdańsku, zdobywając także I Nagrodę.

13 zob. http://www.taniecpolska.pl/aktualnosci/show/6063 [dostęp 3.11.2019].
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Na grudzień 2019 roku zaplanowana została premiera nowego spek-
taklu Święta Snów – Simone. W przedstawieniu tym anna Godow-
ska wcieli się w postać Simone Weil, wielkiej myślicielki i mistyczki 
XX wieku. Spektakl będzie portretem tej niezwykłej kobiety, łączącej 
w sobie niepospolitą duchową siłę, przenikliwy intelekt, odwagę bez-
kompromisowej myśli ze słabym i chorowitym ciałem. to przeciwień-
stwo odzwierciedla jej najgłębsze idee i stanowi główny trop projektu.

Metoda
Głównym motywem wspólnej drogi artystycznej anny Godowskiej 
i Sławka krawczyńskiego na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat były 
poszukiwania, poświęcone stworzeniu własnej metody pracy twórczej. 
Wynikały one nie tylko z filozoficznych zainteresowań artystów, ale 
przede wszystkim z głębokiego poczucia, iż taniec może być unikalną 
formą zespolenia świadomości i nieświadomości poprzez fizyczny akt 
człowieka. Intuicje te były silnie obecne w indywidualnych działaniach 
i przemyśleniach artystów jeszcze przed założeniem teatru Breton-
caffe. toteż u genezy uruchomionego oficjalnie w 2005 roku projektu 
badawczego „taniec śniącego ciała” znajdują się wcześniejsze ekspe-
rymenty i próby, prowadzone przez każdego z tych artystów osobno.

W 2000 roku, podczas rezydencji w choreographisches zentrum 
NRW Essen, anna Godowska zrealizowała solowy spektakl Na drodze 
do opus. Projekt ten był choreograficznym odczytaniem książki carla 
Gustava Junga Psychologia i alchemia, a zarazem próbą zastosowa-
nia zawartych tam tez w procesie twórczym. W późniejszych latach 
anna Godowska rozwijała swoje metody pracy w ramach kilkuletnie-
go cyklu autorskich warsztatów pod nazwą Podświadomość-ciało, pro-
wadzonych w domu pracy twórczej w Jagniątkowie.

W twórczości krawczyńskiego pierwsze koncepty metodologiczne 
pojawiły się w szkicach z lat dziewięćdziesiątych. Dotyczą one obec-
ności scenicznej, określonej jako „widmowe ciało”, wskazującej na 
inny wymiar ludzkiej egzystencji. Potencjał ten według krawczyńskie-
go najsilniej uobecniał się w sztuce tancerza. z drugiej strony, podob-
nie jak dla Godowskiej, również dla krawczyńskiego fundamentalnym 
ogniwem dla dalszych poszukiwań było wielkie dzieło carla Gustawa 
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Junga, będące spójną, wielopoziomową i całościową wizją człowieka, 
w ramach której intuicje twórców Święta Snów znalazły odpowied-
nie podłoże. co więcej, studiowanie prac Junga zaprowadziło arty-
stów do jego kontynuatorów, w tym przede wszystkim do prac arnol-
da Mindella, twórcy psychologii zorientowanej na proces. W latach 
2004–2005 Sławek krawczyński studiował idee i techniki tego nurtu 
psychologii w akademii Psychologii zorientowanej na Proces w War-
szawie. Doświadczenie to zakończyło okres wstępnych przygotowań 
metodologicznych.

W 2005 roku rezydencją w centre National de la Danse w Paryżu 
krawczyński i Godowska rozpoczęli długofalowy projekt artystyczno-
-badawczy pod nazwą „taniec śniącego ciała”. Jego realizacja składa-
ła się z kilku etapów dedykowanych konkretnym kwestiom metodo-
logicznym, które opracowywano w powiązaniu z procesem realizacji 
poszczególnych spektakli. Dzięki takiemu założeniu każdy element 
pracy podlegał scenicznej weryfikacji. Pierwsze dwa etapy projektu – 
Taniec śniącego ciała (2006) oraz Tańcząc Sarę Kane (2007) – artyści 
zrealizowali przy dużym merytorycznym wsparciu psychologów aka-
demii Psychologii zorientowanej na Proces, agnieszki Wróblewskiej 
i tomasza teodorczyka. kolejne etapy, spektakle: Topinambur (2008), 
dion.is.us (2009), Ja, Agaue (2010) stanowiły konsekwentne posze-
rzanie możliwości stosowania technik psychologicznych w różnych 
aspektach tworzenia spektaklu. Istotnym elementem było zastosowa-
nie struktury Jungowskiego procesu analitycznego, łączącego wszyst-
kie kolejne kroki na drodze do stworzenia spektaklu. zwieńczeniem 
projektu była praca nad spektaklami Niżyński. Święto snów (2013) oraz 
Bataille i świt nowych dni (2016), która pozwoliła połączyć wszystkie 
elementy procesu twórczego w ramach tej metody w spójny kształt.

Zamiast podsumowania – główne założenia metody
Metoda twórców Święta Snów stanowi twórczą syntezę technik inspi-
rowanych psychologią analityczną Junga, psychologią procesu Min-
della oraz rozmaitych technik kontemplacyjnych i medytacyjnych, jak 
również technik improwizacji, które artyści wypracowali sami w trak-
cie wielu lat badań. Praca nad spektaklem – zarówno praca tancerza, 
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jak też choreografa i reżysera – stanowi specyficzną odmianę proce-
su analitycznego, tak jak go rozumiał Jung, a więc procesu, którego 
celem jest integracja treści świadomych i nieświadomych. zgodnie 
z tym założeniem każdy spektakl jest swoistym badaniem pewnego 
aspektu świata od strony snu, który stanowi dające się uchwycić prze-
kazy nieświadomości. Proces twórczy staje się formą transcendencji 
do wyższego poziomu wiedzy i działania, a jego struktura opiera się 
na dialektycznej wymianie między świadomością i nieświadomością, 
którą postrzega się jako rzeczywistość permanentnie obecną i aktywną. 
Reżyser i choreograf kształtują ten proces, określając kierunek i cha-
rakter prac badawczych oraz tworząc struktury choreograficzne i dra-
maturgiczne, i jednocześnie podążając za impulsami, które zamanife-
stują się podczas pracy. W ten sposób ich świadomy zamysł (wizja, 
temat, koncept) spotyka się z żywiołem snu.

Przedmiotem pracy jest każdy rodzaj doświadczenia, który jest 
dany tancerzowi/performerowi – począwszy od snów, wspomnień, fan-
tazji, doznań cielesnych, wizji, przez relacje z otoczeniem, a na zwy-
czajnych codziennych doświadczeniach skończywszy. te treści sta-
nowią swego rodzaju pomosty/drogi, którymi można przeniknąć do 
wymiaru nieświadomości, aby znaleźć ich głębszy sens i przekaz. 
Jest to dla każdego tancerza – jeśli nią podąży – droga samopozna-
nia i kształtowania własnej energii twórczej. Praca z ciałem stanowi 
najważniejszy element twórczego procesu. celem jest wejście w ten 
rodzaj relacji z własnym ciałem, który pozwoli odkryć jego ukryte 
i niewykorzystane zasoby – wiedzę i energię. ciało jest tu medium, 
poprzez które zostają zbadane i wyrażone bardzo różne aspekty nie-
świadomości. Stają się one zalążkami późniejszych działań scenicz-
nych. Podążanie za procesem śnienia uwalnia znaczne dawki energii, 
a cielesne doznanie tej energii daje wykonawcy poczucie szczególnej 
satysfakcji i uwolnienia. kiedy wykonawca podąża skutecznie za pro-
cesem śnienia, dokonuje się w nim pewien rodzaj eksplozji wewnętrz-
nego świata. tancerz/aktor ma wówczas wyjątkowe poczucie jedności 
i spójności, a jego doświadczenie odznacza się dużą siłą komunikacyj-
ną. Ostatecznie proces tancerza staje się artystyczną formą świadome-
go śnienia, a spektakl formą świadomego snu.
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mgr anna Godowska
choreografka, tancerka, pedagog tańca współczesnego, badaczka. Jej 
solo „Na drodze do Opus” przygotowane było na otwarcie choreogra-
phisches zentrum NRW w Essen (2000). Rezydentka m.in. centre 
national de la danse w Paryżu, uczestniczka theorem Residency Pro-
ject, dwukrotnie Stypendystka Ministra kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Wspólnie ze Sławkiem krawczyńśkim była liderką teatru 



Bretoncaffe. Od 2004 roku głównym przedmiotem ich działalności 
jest prekursorski projekt badawczo-artystyczny taniec śniącego ciała, 
obecnie: Święto Snów, poświęcony zastosowaniu metod psychologii 
c.G. Junga i a. Mindella w praktyce tańca i teatru. autorka choreogra-
fii do wszystkich spektakli zespołu chór kobiet. Premiery w Instytu-
cieteatralnym w Warszawie, Muzeum Sztuki Współczesnej w tel avi-
vie, Staatstheater Braunschweig, kammerspiele theater Monachium. 
W dorobku także współpraca z artystami z innych dziedzin sztuki, sztu-
ki wizualne, film, teatr. W 2015 roku wraz ze Sławkiem krawczyńskim 
otrzymała nagrodę MkiDN z okazji 15-lecia działalności, za wkład 
w rozwój tańca współczesnego w Polsce. Jej prace choreograficzne 
prezentowane i nagradzane były i są na najważniejszych festiwalach 
w Polsce i na świecie.

mgr Sławomir krawczyński
Reżyser teatralny, dramatopisarz, scenarzysta, badacz. autor ponad 
dwudziestu sztuk i scenariuszy teatralnych. czterokrotny stypendy-
sta Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stypendysta komi-
tetu kinematografii. Rezydent centre national de la danse w Paryżu, 
centrum Maison Folie w Mons, tHEOREM Residency Project, art 
Quarter Budapest w ramach programu VaRP Funduszu Wyszehradz-
kiego. Wspólnie z anną Godowską był liderem teatru Bretoncaffe. Od 
2004 roku głównym przedmiotem ich działalności jest prekursorski 
projekt badawczo-artystyczny taniec śniącego ciała, obecnie: Świę-
to Snów, poświęcony zastosowaniu metod psychologii c.G. Junga 
i a. Mindella w praktyce tańca i teatru. Laureat wielu nagród na festi-
walach teatralnych w Polsce oraz filmowych w Polsce i za granicą. 
Jego debiutancka sztuka „Lustro. Byliśmy tam któregoś dnia, lecz zdą-
żyliśmy zapomnieć” otrzymała jedną z głównych nagród VIII Ogól-
nopolskiego konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współcze-
snej. W 2015 roku wraz z anną Godowską otrzymał nagrodę MkiDN 
z okazji 15-lecia działalności, za wkład w rozwój tańca współczesne-
go w Polsce.
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mgr Aleksandra Pacak-Dragańska

Edyta Kozak – tancerka, 
choreografka, kuratorka

Streszczenie:
artykuł przybliża postać Edyty kozak – polskiej tancerki, choreografki i kura-
torki, współtwórczyni wielu wydarzeń z obszaru tańca współczesnego, a także 
prezeski Fundacji ciało/umysł i dyrektorki Międzynarodowego Festiwalu 
ciało/umysł organizowanego przez Fundację. Przedstawia artystyczną drogę 
zawodową tancerki w Polsce oraz za granicą. Opowiada o jej udanych próbach 
zerwania z baletem klasycznym i przekierowaniu swoich inicjatyw oraz doko-
nań w stronę tańca współczesnego, a także coraz głębszych inspiracjach perfor-
mansem, formami eksperymentalnymi oraz nurtem konceptualnym nie-tańca. 
Wskazuje jej projekty promujące sztukę tańca, w tym warszawską i ogólno-
polską scenę taneczną.
Słowa kluczowe: Edyta kozak, taniec współczesny, performans, balet kla-
syczny, Fundacja ciało/umysł, Festiwal ciało/umysł, teatr Wielki –Opera 
Narodowa

Wstęp
Gdy wpisuję imię i nazwisko – Edyta kozak – w wyszukiwarkę 
Google pojawiają się rozmaite strony, artykuły i odnośniki. Wiele 
z nich dotyczy Fundacji lub Festiwalu ciało/umysł, projektów, w któ-
rych brała udział jako kuratorka, tancerka czy choreografka. to także 
rozmowy, wywiady, zapowiedzi i podsumowania, filmy i zdjęcia. 
Swój tekst chciałabym poświęcić twórczości oraz działalności Edyty 
kozak zarówno artystycznej, jak i kuratorskiej. zależy mi, by czytelnik 
dowiedział się, kim jest i była, jaki jest jej wpływ na taneczne środo-
wisko w Polsce oraz jakie inicjatywy i spektakle ma na swoim koncie. 
W dalszej części artykułu nie zabraknie także informacji, uzyskanych 
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podczas mojej osobistej rozmowy z Edytą kozak oraz fragmentów 
wypowiedzi mojej bohaterki.

Edyta Kozak – tancerka1

„Moim sukcesem jest tańczenie tego, co mnie wyraża”2 – czytamy 
w jednym z artykułów na jej temat. „Dziś wszystko jest inne niż 30 
temu” – stwierdziła z kolei w rozmowie z Janssonem J. antmannem 
dla „Lavie online” Edyta kozak3. ten cytat, choć o szerokim kontek-
ście, w odniesieniu do tańca pokazuje stosunek artystki do współcze-
sności tanecznej. Początki jej twórczości odnajdujemy jednak w bale-
cie klasycznym.

Edyta kozak jest białostoczanką, a z wykształcenia artystką-tan-
cerką. zawód zdobywała w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole 
Baletowej im. Romana turczynowicza w Warszawie. Skończyła rów-
nież Pedagogikę Baletową na akademii Muzycznej im. F. chopina 
(dziś uniwersytet Muzyczny F. chopina). W latach 1992–1997, pod-
czas licznych kursów i warsztatów, rozwijała swoją praktykę, m.in. 
u następujących artystów i grup: Nederlands Dans theater, Scapino 
Ballet, Hans van Mannen czy Gerri Houlihan. Wiele inspiracji oraz 
wiedzy przyniósł Edycie kozak udział w programie International cho-
reographers Residency w ramach american Dance Festival w Durham 
w 1994 roku. tam pod okiem amerykańskich pedagogów i choreogra-
fów trenowała kontakt improwizację ze Stevem Paxtonem i Danielem 
Lepkoffem, video dance, kompozycję choreograficzną u Marthy Myers 
oraz release technique z Iréne Hultman. Pogłębiała także wiedzę teo-
retyczną o tańcu, tworzyła spektakle i filmy.

1 Źródła informacji biograficznych: https://www.edytakozak.pl/bio [dostęp 12.09.2019]; 
http://www.taniecpolska.pl/ludzie/34 [dostęp 10.09.2019]; http://centrumsztukitan-
ca.eu/ekspresje-tworcy/edyta-kozak/ [dostęp 10.09.2019]; http://www.kongrestan-
ca.pl/pl/ludzie/koordynatorzy/edyta-kozak [dostęp 12.09.2019]; Nowy Taniec, red. 
W. Mrozek, Warszawa 2012, s. 14; J.J. antmann, Wewnętrzny ruch, http://www.
laviemag.pl/wewnetrzny-ruch/ [dostęp 10.09.2019], a także informacje uzyskane 
podczas prywatnej rozmowy z E. kozak. 

2 cytat z artykułu: Primabalerina z Białegostoku, archiwum prywatne E. kozak. 
3 J.J. antmann, Wewnętrzy ruch, http://www.laviemag.pl/wewnetrzny-ruch/ [dostęp 

10.09.2019].
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W latach 1988–1990 występowała jako solistka teatru Wielkiego 
w Warszawie. W latach 1990–1992 była z kolei solistką w Stadtthe-
ater w Bernie, w Szwajcarii. ze spektaklami podróżowała do uSa, 
tajwanu oraz po Europie. Przedstawienia z jej udziałem w warszaw-
skim teatrze Wielkim4 to:
• 1985 – Łucja z Lammermoor, postać: widmo (uczennica PSB), muz. 

Gaetan Dionizetti, reż. Marek Grzesiński, chor. krystyna Popławska;
• 1989 – Dziadek do orzechów, postać: Śnieżynki, taniec arabski, 

muz. Piotr czajkowski, chor. andrzej Glegolski;
• 1989 – Wariacje Don Juan, postać: Sylfida, muz. Fryderyk chopin, 

chor. Maurice Béjart;
• 1989 – Jezioro łabędzie, postać: cztery duże łabędzie, narzeczona 

księcia, muz. Piotr czajkowski, chor. Marius Petipa, Lew Iwanow;
• 1989 – Giselle, postać: Myrtha, Wiła, muz. adolphe adam, chor. 

Jules Perrot, Jean coralli, Marius Petipa;
• 1989 – Kniaź Igor, postać: solowe partie baletowe, muz. alaksan-

der Borodin, reż. adamik Laco, chor. Henryk konwiński;
• 1989 – Napoli, muz. Holger Simon Paulli, Edvard Helsted, Galowy 

wieczór baletowy, chor. august Bournonville;
• 1989 – Paquita (Grand Pas), muz. Ludwig Minkus, Galowy wie-

czór baletowy, postać: wariacja, chor. Marius Petipa;
• 1990 – Don Kichote, postać: carmencita, cyganka, Driada, muz. 

Ludwig Minkus, reż. andrzej Glegolski;
• 1990 – Serenada, postać: pierwsza solistka, chor. George Balanchine;
• 1991 – Bal kadetów, postać: konkurs fouettè, chor. David Lichine;
• 1991 – Córka źle strzeżona, postać: wieśniaczka, muz. Ferdinand 

Hérold, chor. Sir Frederick ashton;
• 1991 – Dies irae, postać: kobieta, głos IV, muz. Roman Maciejew-

ski, chor. Emil Wesołowski;
• 1991 – Muzy Chopina, postać: Delfina, muz. Fryderyk chopin, 

chor. Waldemar Wołk-karaczewski.

4 Spis sporządzony na podst.: [Edyta kozak], [w:] Encyklopedia teatru polskiego, 
http://encyklopediateatru.pl/osoby/17420/edyta-kozak [dostęp 10.09.2019]; https://
archiwum.teatrwielki.pl/baza/-/o/kozak-edyta/179099/20181, [dostęp:, 08.09.2019] 
oraz prywatnej rozmowy z E. kozak. 
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Wśród zagranych spektakli znalazły się następujące tytuły: L’heu-
re de la danse, Juan Traum, La petite Syrene oraz liczne operetki. 
Podczas I Ogólnopolskiego konkursu Szkół Baletowych w Warsza-
wie w 1988 r. otrzymała trzecią nagrodę. W 1996 roku zdobyła nagro-
dę indywidualną Ministra kultury5, a także, podczas Międzynarodo-
wych Prezentacji Współczesnych Form tanecznych w kaliszu, została 
wyróżniona za technikę wykonania6. Wśród innych nagród artystycz-
nych należy wymienić także międzynarodowe7: L’associacion Fran-
caise d’action artistic i united States Information agency (uSIa) 
– dwumiesięczne stypendium na indywidualny rozwój w uSa ufun-
dowane przez aDF8.

Jej kariera baletowa nie trwała jednak długo. Gdy tylko kozak 
odkryła taniec współczesny, zorientowała się, że nie potrafi dłużej 
wyrażać siebie w tańcu klasycznym. czuła, że potrzebuje innego typu 
cielesnych doznań, niż te, których dostarczyć jej mogła, w jej mnie-
maniu, praca w teatrze Wielkim. „W balecie klasycznym charaktery-
styczne jest przechodzenie z pozy do pozy. a dla mnie taniec to prze-
pływanie z pozy do pozy – ruch naturalny, swobodny, podczas którego 
energia przepływa przez całe ciało” – wyjaśniła w rozmowie z Dorotą 
Wyżyńską dla „Gazety Stołecznej”9.

Po powrocie ze Szwajcarii, w teatrze Wielkim pracowała tylko 
przez dwa tygodnie. Nie potrafiła wrócić do wcześniejszej pracy. Nie 
chciała także być dłużej w zespole liczącym 120 tancerzy. całkowicie 
zerwała z klasyką, zrzuciła pointy i paczkę na rzecz poszukiwania sce-
nicznego, które było możliwe nie tylko dzięki tańcowi współczesnemu, 
ale także innym formom tanecznym. „zerwanie z baletem klasycznym 
było dla mnie jak powrót do normalnego życia. Życia, którego wcze-
śniej nie miałam, bo od 9. roku życia byłam totalnie skoncentrowana 

5 zob. http://www.taniecpolska.pl/ludzie/34 [dostęp 10.09.2019].
6 zob. [Edyta kozak], [w:] Encyklopedia teatru polskiego, op. cit.
7 zob. M. chowaniec, Ludzie sektora: Edyta Kozak, https://publicystyka.ngo.pl/

ludzie-sektora-edyta-kozak [dostęp 31.08.2019].
8 Na podst. wypowiedzi Edyty kozak podczas prywatnej rozmowy.
9 D. Wyżyńska, Energia tańca, „Gazeta Stołeczna”, archiwum prywatne E. kozak.
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na balecie10 – opowiadała w rozmowie z Janssonem J. antmannem 
dla „Lavie online”. Niestety w tamtym czasie w Warszawie nie ist-
niały możliwości rozwoju ani pracy twórczej w technice współcze-
snej. Dlatego, gdy odchodziła z teatru Wielkiego ludzie wokół dziwili 
się, że porzuca karierę. Nie wróżyli jej wtedy sukcesu. „to był rodzaj 
buntu, bo nie potrafiłam się podporządkować temu, czego uczyłam 
się w szkole. Moje ciało mogło, ale emocje i umysł tęskniły do cze-
goś innego. Wtedy jeszcze nie wiedziałam do czego…” – tłumaczy-
ła w rozmowie z J. antmannem11. W tańcu współczesnym zaczęła się 
realizować, był to także początek jej drogi w poszukiwaniu nowych 
form, takich jak nurty eksperymentalne czy konceptualne. Obok teatru 
tańca także – a może przede wszystkim – performans stał się przedmio-
tem wielu późniejszych artystycznych działań12.

Edyta Kozak – choreografka13

W 1993 roku Edyta kozak założyła jeden z pierwszych teatrów tańca 
w Warszawie, będący jednocześnie jedną z pierwszych niezależnych 
grup tworzących w technice współczesnej oraz pokrewnych stylach 
w Polsce. zespół NEI – z j. chińskiego „sami swoi” – działał aktywnie 
od sierpnia 1993 roku, na początku występując w warunkach mało pro-
fesjonalnych. Później pojawiły się coraz ważniejsze sceny i festiwale 
w Europie i ameryce. Wart przytoczenia jest festiwal tanec Praha’95, 
na którym zagrali spektakl For 4 w choreografii kozak obok londyń-
skiego zespołu DV8 i nowojorskiej tancerki trishy Brown. członko-
wie tt NEI współpracowali nie tylko z polskimi artystami, ale także 
francuskimi czy amerykańskimi. Nie mieli swojej sceny, dlatego wiele 
przedstawień prezentowali na warszawskich scenach, takich jak teatr 

10 J.J. antmann, Wewnętrzny…, op. cit. 
11 ibidem. 
12 zob. M. chowaniec, Ludzie sektora…, op. cit., J.J. antmann, Wewnętrzny…, op. cit. 
13 Źródło informacji biograficznych: https://www.edytakozak.pl/bio [dostęp 12.09.2019]; 

http://www.taniecpolska.pl/ludzie/34 [dostęp 10.09.2019]; http://centrumsztukitanca.
eu/ekspresje-tworcy/edyta-kozak/ [dostęp 10.09.2019]; http://www.kongrestanca.pl/
pl/ludzie/koordynatorzy/edyta-kozak [dostęp 12.09.2019]; Nowy Taniec, op. cit., s. 14, 
[Edyta kozak], [w:] Encyklopedia teatru polskiego, op. cit.; D. Wyżyńska, Energia 
tańca, op. cit.



238

Wielki – Opera Narodowa, centrum Sztuki Współczesnej zamek 
ujazdowski czy kino teatr tęcza, w którym pojawiali się najczęściej. 
Oprócz spektakli (każdy sezon przynosił nową premierę) grali hap-
peningi m.in. na gali Fryderyków. tancerze specjalizowali się w m.
in. w balecie, pantomimie czy modern jazz. Wśród technik, którymi 
się inspirowali oraz które wdrażali do swojej twórczości, były: rele-
ase technique, tai-chi i kontakt improwizacja. trzy razy nagrodzono 
ich na Międzynarodowym Festiwalu Prezentacji Współczesnych Form 
tanecznych w kaliszu. założycielce zespołu zależało także na kon-
frontacji z widzem ulicznym – ta chęć przejawia się w jej twórczo-
ści do dzisiaj. NEI brał udział w festiwalach Sztuka ulicy czy kiss 
me – taniec XXI wieku w kijowie. Wśród członków zespołu znaleź-
li się m.in.: Beata Wojciechowska, anna Jujka, Danuta Petrów, Marek 
Wasążnik czy Paweł Pniewski.

Oprócz zespołu NEI w 2001 roku Edyta kozak założyła także grupę 
Made Inc. wraz z artystą multimedialnym Mirkiem kowalczykiem. 
Ich wspólne spektakle były prezentowane podczas Międzynarodo-
wych Spotkań Sztuki akcji Rozdroże w Warszawie. Pojawili się także 
w 2003 roku na festiwalu New Baltic Dance ’03 (Naujasis Baltijos sokis 
’03) – International contemporary Dance Festival oraz na Springdance 
w utrechcie i Maubeuge w Belgii. W przedstawieniu PLIK 01 tańczyli 
w dwóch obsadach: aleksandra Dziurosz, anna Jujka i Rafał Dziemi-
dok, Magdalena Jędra i Beatriz Blanco. artyści pracowali, wykorzystu-
jąc połączenie tańca współczesnego, wideo i muzyki14.

W swoich wczesnych pracach Edyta kozak bardzo często praco-
wała z muzykami. Ważna była tu swoboda pozostawiona twórcom, co 
okazywało się wyzwaniem. Istniało ryzyko, że muzyka będzie jedynie 
ilustracją do tańca, a nie było to zamiarem twórców15 – „najczęściej 
pracowałam z Igorem czerniawskim, założycielem aYa RL, który 
jako Rosjanin wychowany na historii baletu świetnie rozumiał mój 
taniec”16. Edyta kozak stworzyła m.in.:

14 Fragment na podstawie ulotki do spektaklu PLIK 01, archiwum prywatne E. kozak.
15 J.J. antmann, Wewnętrzny…, op. cit. 
16 cytat z wypowiedzi E. kozak w prywatnej rozmowie.
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• 1993 r. – Gonitwa ciał (ang. Body’s run), muz. Igor czerniawski 
– trzecia nagroda podczas Międzynarodowych Prezentacji Współ-
czesnych Form tanecznych w kaliszu (spektakl zrealizowany z tt 
NEI),

• 1993 r. – pOszukiwania, kolaż muzyczny,
• 1994 r. – Black box, muz. Igor czerniawski, premiera podczas aDF 

w uSa,
• 1994 r. – aimless drifting, premiera wideo podczas aDF w uSa,
• 1995 r. – Na czterech (ang. For 4), muz. Wojciech konikiewicz 

i ken Ray Willemon – druga nagroda podczas Międzynarodowych 
Prezentacji Współczesnych Form tanecznych w kaliszu (spektakl 
zrealizowany z zespołem NEI),

• 1996 r. – Poza (ang. Besides), muz. Igor czerniawski (spektakl zre-
alizowany z tt NEI),

• 1998 r. – Kiss me, muz. Igor czerniawski, premiera podczas I Inter-
national Festival contemporary Dance w kijowie,

• 1999 r. – Without movement (solowy występ Edyty kozak, frag-
ment z przygotowywanego przedstawienia, poświęconego twórczo-
ści oraz przyjaźni pomiędzy Picassem a apollinaire’em17),

• 2000 r. – Extra dry, premiera z Leszkiem Bzdylem podczas festi-
walu Sztuka ulicy,

• 2001 r. – PLIK 01, premiera podczas Międzynarodowych Spotkań 
Sztuki akcji Rozdroże (z zespołem Made Inc.),

• 2001 r. – Danse Masse (z zespołem Made Inc.),
• 2003 r. – Rosa furiosa (z zespołem Made Inc.),
• 2004 r. – Patenty ciała, premiera w Le Manège – Scène Nationale 

de Maubeuge (z zespołem Made Inc.),
• 2004 r. – Infections of the Void (City without Walls – Angels of Ste-

alth – Shopping Baroque), realizacja podczas FNB Dance umbrel-
la w afryce, chor. Edyta kozak i Boyzie cekwana (afryka Połu-
dniowa),

• 2007 r. – Dancing For You For One Minute,

17 Fragment na podstawie ulotki do spektaklu Without movement, archiwum prywat-
ne E. kozak. 
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• 2009 r. – Dancing For You Longer Than One Minute, reż. Roland 
Rowiński, chor. Edyta kozak – wyróżnienie spektaklu Dancing For 
You Longer Then One Minute jako niespodzianka roku 2008 przez 
portal Nowytaniec.PL,

Podejście Edyty kozak do pracy na zamówienie, w promocji czy 
w reklamie, jest pełne entuzjazmu18, co tłumaczy m.in. brakiem wielu 
rozmaitych pytań, które ciągle pojawiają się przy pracy artystycz-
nej. Stworzyła więc choreografię do teledysków: aya Rl (Jak ze szkła 
i stali, Prinsie serce), kasi kowalskiej (Coś optymistycznego), kasi 
Nosowskiej (Puk, puk), Lory Szafran, Raz, dwa, trzy (I tak warto żyć), 
reklam Goplany, Panasonic czy Palette.
Jej estradowe i filmowe realizacje to z kolei19:
• Opole ’95 – debiuty (choreografia, praca z artystami i tancerzami),
• Opole ’96 – debiuty (koncert krzysztofa klenczona, t-raperzy znad 

Wisły – choreografia, praca z artystami i tancerzami),
• 1993 r. – Pożegnanie z Marią, reż. Filip zylber,
• 1996 r. – Małgosia, reż. Olaf Lubaszenko,
• 1996 r. – Bajka o Jaśku i diable, J.I. kraszewski (teatr telewizji), 

reż. tadeusz arciuch,
• 1997 r. – Hernani (teatr telewizji), reż. Roland Rowiński,
• 2010 r. – Dancing for you, reż. Roland Rowiński.

Twórczość choreograficzna i performatywna – opis wybranych 
dzieł
W ramach festiwalu Sztuka ulicy Edyta kozak wraz z Leszkiem 
Bzdylem zrealizowali wspólny projekt Extra dry, z którym poja-
wili się w kawiarni La Boheme oraz na Rynku Starego Miasta. to 
projekt realizowany w otwartej przestrzeni, nawiązujący do urban 
Space (przestrzeni miejskiej). zakładał otwarcie się na niespodziewa-
ny dialog z przypadkowym i nieprzewidywalnym widzem kawiarni. 

18 Na podst. prywatnej rozmowy z E. kozak.
19 zob. [Edyta kozak], [w:] Encyklopedia teatru polskiego, op. cit. 
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Publiczności zadawał pytanie o istotę teatru, próbując zdefiniować go 
w zależności od przestrzeni20.

Dancing For You For One Minute21 zapoczątkował tryptyk, stwo-
rzony we współpracy Edyty kozak z Rolandem Rowińskim. Projekt 
ten został zrealizowany w ramach Festiwalu ciało/umysł. Najpierw 
w centrum Wódki koneser, potem na małym dziedzińcu uniwersyte-
tu Warszawskiego przy krakowskim Przedmieściu, podczas Pikniku 
Organizacji Pozarządowych stworzono przestrzeń do tańca dla każde-
go. W środku postawiono kamerę, na zewnątrz ekran, który pozwalał 
przechodniom oglądać to, co będzie się działo przed kamerami. Edyta 
kozak zapraszała spacerujących do zatańczenia przed kamerą przez 
minutę do wylosowanej muzyki z 999 propozycji. to miał być swo-
bodny, indywidualny taniec – zaangażowani mieli po prostu tańczyć. 
Na ekranie z zewnątrz można było obserwować ich – jak się okazało 
– przyjemność i radość czerpaną z tańca. Jednym z założeń inicjator-
ki było zaoferowanie występującym możliwości wcielenia się w rolę 
tancerza i choreografa. artystce zależało na tym, by amatorzy poznali 
uczucie bycia na scenie, sprawdzili swoje odczucia podczas wystąpie-
nia przed kamerami. „Dancing For… zrodził się z marazmu, kryzysu, 
jaki przeżywałam w tańcu. Mimo wielu wyjazdów i oglądania spekta-
kli wszystko wyglądało tak samo. Dominowały nudne konceptualne 
powielane prace. ten projekt narodził się niejako z kryzysu profesjonal-
nego tańca. Dlatego oddałam scenę widzowi, a sam projekt doprowa-
dził do niesamowitego otwarcia na spektakl i film” – tłumaczyła autor-
ka22. Opisywana instalacja interaktywna została przedstawiona podczas 
7. edycji Festiwalu ciało/umysł w 2008 roku. Edyta kozak włączyła 
ją do swojego solowego spektaklu realizowanego z Rolandem Rowiń-
skim, Dancing For You Longer Than One Minute.

W publikacjach i artykułach poświęconych artystce można wielo-
krotnie natknąć się na jej solowy spektakl Dancing For You Longer 

20 Na podstawie gazetki festiwalowej Sztuka ulicy.
21 Edyta kozak Dancing For You For One Minute…, https://www.youtube.com/watch?  

v=lIJt4v4aSXQ [dostęp 2.09.2019]. 
22 cytat z wypowiedzi E. kozak w prywatnej rozmowie.
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Than One Minute23, który silnie manifestował zerwanie tancerki z bale-
tem klasycznym. autorka uciekała się do parafrazy inscenizacji bale-
towych, także z udziałem widzów. to również – jak zauważa Witold 
Mrozek – pokazanie uprzedmiotowienia kobiety24. Performans miał 
swoją premierę podczas 8. edycji Festiwalu ciało/umysł w 2009 roku 
w centralnym Basenie artystycznym. Przedstawienie poprzedzały 
pokazy work in progress podczas Warszawskiej Nocy tańca w grud-
niu 2008 roku. „Spektakl jest bardzo osobisty. Mówi o moich prze-
życiach artystycznych. to refleksja nad kobietą, która jeśli zostałaby 
w teatrze Wielkim, przechodziłaby właśnie na emeryturę i kończyła-
by się jej kariera. Nie można być uwikłanym w system, który w jakimś 
stopniu w wieku dojrzałym, czyli czterdziestu lat, pozostawia kobietę 
na wylocie. chciałam pokazać tym spektaklem, że moja kariera może 
być jeszcze przede mną” – opisywała performans Edyta kozak w roz-
mowie z Martą chowaniec25.

Na podstawie spektaklu Dancing For You Longer Than One Minute 
w 2010 roku powstał film fabularny Dancing For You26, którego główni 
bohaterowie – tancerka oraz reżyser – mają romans. Swoją relację pró-
bują wpleść do tworzonego w filmie spektaklu. twórcy zadają swoim 
odbiorcom pytanie o liczbę oraz możliwość prezentowania na sce-
nie doświadczeń artystów z prywatnego życia. Edyta kozak nie tylko 
wcieliła się w główną rolę (tancerkę Isadorę), ale współtworzyła rów-
nież scenariusz oraz stworzyła choreografię. W obsadzie pojawiły się 
również następujące nazwiska: Małgorzata kożuchowska, Magdalena 
Walach, Laura Samojłowicz, Paweł królikowski, katarzyna cichopek, 
Julia Pietrucha czy Marcin Hakiel27.

23 zob. 8. ciało/umysł – Dancing For You Longer that One Minute Edyta kozak, 
https://www.youtube.com/watch?v=PtGuej0g0ak [dostęp 10.09.2019]. 

24 zob. Nowy Taniec, op. cit., s.14–18.
25 M. chowaniec, Ludzie sektora…, op. cit. 
26 zob. Filmweb na planie Dancing 4 U, https://www.youtube.com/watch?v=w2k-

t82ueoNE [dostęp 12.09.2019]; Dancing 4 u 01.mov, https://www.youtube.com/
watch?v=-aDze94geVY [dostęp 10.09.2019].

27 zob. FilmPolski.pl, http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=1226825, [dostęp: 
11.09.2019].
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Folk? a ja się nie zgadzam!28 to spektakl, który kozak stwo-
rzyła w Warszawie z Rolandem Rowińskim oraz czwórką tancerzy: 
Izą Szostak, karolem tymińskim, Rafałem Dziemidokiem i takako 
Matsudą – Japonką, która zagrała ze swoją dwuletnią córką Momo. 
„to była piękna scena, pokazanie relacji między matką a dzieckiem. 
z jednej strony wszystko było nieprzewidywalne, bo Momo miała 
pełną swobodę. z drugiej takako nakierowywała, podporządko-
wywała” – wspomina twórczyni w prywatnej rozmowie29. Premie-
ra odbyła się w centrum Sztuki Współczesnej zamek ujazdowski, 
w Sali Laboratorium, w ramach Festiwalu ciało/umysł. Myśl prze-
wodnia ukryta w tytule brzmiała: „Ja się nie zgadzam na tę trady-
cję, która jest rodzajem zafałszowanej kultury, tandety” – tłumaczy 
Edyta kozak30. takie podejście pojawiało się podczas współpracy 
kozak z tancerzami: „Projekt przygotowywano w 2010 roku, kiedy 
w Polsce nie pojawiało się jeszcze tak wiele inspiracji folklorystycz-
nych w kulturze i sztuce” – wyjaśnia kozak31.

kolejny projekt kozak, w którym nie tylko zagrała, ale także odpo-
wiadała za koncepcję, miał swoją premierę w 2013 w komunie // War-
szawa i był to Moje własne interview®Fanny Panda. Re//mix Jérôme 
Bel 32. Próbując rozszyfrować tytuł, dowiadujemy się, że przede wszyst-
kim powstał z inspiracji twórczością francuskiego tancerza i filozofa 
tańca – Jérôme’a Bela. Re//mix – to z kolei projekt komuny // War-
szawa33. z Jérômem Belem połączyło kozak specyficzne podejście do 
tańca na scenie. Obydwoje w sztuce próbują wyzbyć się mechanicznie 
wykonywanych układów tanecznych, zależy im na świadomej pracy 
z ciałem. Inspirując się Belem, kozak zaprosiła widownię do udzia-
łu w spektaklu, próbując zbadać jej oczekiwania wobec tańca. artyst-
ka zadała swoim odbiorcom pytania o możliwości zdobycia grantu dla 

28 Na podst. wypowiedzi Edyty kozak podczas prywatnej rozmowy.
29 ibidem.
30 ibidem. 
31 ibidem.
32 zob. Edyta kozak Moje własne interview(R)Fanny Panda RE//MIX Jérôme Bel, 

https://www.youtube.com/watch?v=HtkSDafq6ag [dostęp 10.09.2019].
33 zob. [Edyta kozak], [w:] Encyklopedia teatru polskiego, op. cit.
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tańca w Polsce, o źródła środków na projekty, potrzebę finansowania 
przez władze miast, zależności twórców tańca od Ministerstwa kultury 
i Dziedzictwa Narodowego lub innych programów krajowych czy unij-
nych. Performans pokazywał widzom starania artystów o pozyskiwanie 
funduszy, ich pracę przygotowującą do złożenia wniosku, uświadamiał, 
jak wiele czasu muszą poświęcić tancerze „polityce i strategii pisania 
grantów”34, zamiast pracy artystycznej. Widzowie otrzymali dokument 
do wypełnienia; wcielając się w rolę ekspertów, wybierali najpotrzeb-
niejszy ich zdaniem projekt, którym został Taniec, moja miłość.

Taniec, moja miłość35 to interdyscyplinarny projekt mający swoją pre-
mierę w 2016 roku w komunie // Warszawa, do którego kozak zaprosiła 
tancerzy i badaczy tańca: tomasza ciesielskiego, Wojciecha klimczyka, 
Ramonę Nagabczyńską i Rafała Dziemidoka. choreografka zapragnę-
ła znaleźć się z nimi na scenie, by ponownie poczuć i zrozumieć miłość 
do tańca i fascynację tańcem. Projekt składał się z czterech części: #1 
Edyta Kozak Zamiast wstępu, #2 Wojciech Klimczyk Korporacja, głup-
cze!, #3 Ramona Nagabczyńska Shift, #4 Rafał Dziemidok Jak tańczyć, 
aż po (życia) kres. Jego rolą była zmiana dotychczasowego postrzegania 
tańca w Polsce oraz zwrócenie uwagi na tę odrębną od innych dziedzinę 
sztuki. to próba przedstawienia świata i środowiska artystów-tancerzy, 
opowieść o sposobie powstawania spektakli tanecznych, ruchowych czy 
teatrów tańca, zachęta do włączenia się w świat sztuki tańca36.

Edyta Kozak – kuratorka37

„Szukam prac, które są szczere”38, „Nie jestem typową kuratorką. zwy-
kle teoretycy oglądają gotowe, istniejące prace, analizują, oceniają 

34 cytat z wypowiedzi E. kozak w prywatnej rozmowie.
35 zob. https://www.edytakozak.pl/bio [dostęp 12.09.2019].
36 http://www.cialoumysl.pl/pl/pages/37-taniec-moja-milosc [dostęp 14.09.2019].
37 Źródło informacji biograficznych: https://www.edytakozak.pl/bio [dostęp 12.09.2019]; 

http://www.taniecpolska.pl/ludzie/34 [dostęp 10.09.2019]; http://centrumsztukitanca.
eu/ekspresje-tworcy/edyta-kozak/ [dostęp 10.09.2019]; http://www.kongrestanca.pl/
pl/ludzie/koordynatorzy/edyta-kozak [dostęp 12.09.2019]; Nowy Taniec, op. cit., s. 14, 
[Edyta kozak], [w:] Encyklopedia teatru polskiego, op. cit.; D. Wyżyńska, Energia 
tańca, op. cit.

38 cytat z wypowiedzi E. kozak w prywatnej rozmowie.
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i wybierają najlepsze. Opisują je i pokazują. Mnie taki klasyczny 
model „kuratorowania” w ogóle nie interesuje. Szukam źródeł, kon-
tekstów swoich inspiracji, trochę jako artystka” – podsumowuje swoją 
pracę Edyta kozak39. to doskonały wstęp do kuratorskiej twórczości 
kozak – nie bez przyczyny, pisząc o „kuratorowaniu” Edyty kozak, 
nazywam je twórczością.

Publiczność warszawska, zwłaszcza ta młodsza, może kojarzyć 
Edytę kozak przede wszystkim z Fundacją ciało/umysł, której jest 
założycielką. Fundacją, która od 2007 roku zajmuje się „szeroko rozu-
mianą”40 sztuką tańca współczesnego, performansu. Warto jednak zwró-
cić uwagę, że swoją kuratorską karierę kozak zaczynała od założe-
nia i pełnienia funkcji prezeski Stowarzyszenia tancerzy Niezależnych 
w latach 1995–2005. to w nim działało wielu tancerzy, którzy realizo-
wali swoje projekty, w tym m.in. tancerze tt NEI41. W ramach stowa-
rzyszenia rozpoczęła swoją działalność jako organizatorka, promotorka, 
choć była również twórczynią produkowanych i realizowanych spek-
takli. członkowie inicjatywy, wraz z Edytą kozak na czele, obrali jako 
cel zrzeszenie osób działających w Polsce w obszarze tańca, wszyst-
kich pragnących rozwoju dla tej dziedziny sztuki. Wśród zainteresowa-
nych znaleźli się tancerze, choreografowie i producenci. Stowarzysze-
nie realizowało spektakle, programy kuratorskie oraz projekty służące 
zarówno edukacji tanecznej, jak i promocji sztuki tańca w Polsce oraz 
polskiej twórczości tanecznej za granicą. Jednym z wydarzeń był War-
szawski wieczór teatru tańca i ruchu zorganizowany w 1999 roku z oka-
zji Międzynarodowego Dnia tańca wspólnie z innymi dwoma warszaw-
skimi organizacjami w nieistniejącym już teatrze Małym.

Stowarzyszenie dało początek działaniom Edyty kozak na rzecz 
tańca w Warszawie i w kraju. Od tego czasu systematycznie organizu-
je ona wydarzenia skupione wokół tańca współczesnego czy sztuk per-
formatywnych. Szerzy także wiedzę teoretyczną o tańcu – w 2011 roku 
była jedną z koordynatorek kongresu tańca w Warszawie, tworzyła 

39 ibidem.
40 ibidem.
41 ibidem.
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także jego trzon merytoryczny. to dzięki Edycie kozak po raz pierw-
szy w Polsce na warszawskiej scenie wystąpili m.in.: Sasha Waltz, 
akram khan, Xavier Le Roy i Jérôme Bel – będący wielokrotną inspi-
racją dla twórczości oraz inicjatyw Edyty kozak. Jej działalność jest 
nie tylko lokalna, ale także ogólnopolska i międzynarodowa. Należy 
m.in. do europejskiej sieci apap (advancing performing arts project). 
Edycie kozak, jako kuratorce, w 2003 roku została przyznana także 
nagroda Ministra kultury za upowszechnianie w Polsce sztuki tańca.

Wśród wydarzeń tanecznych czy performatywnych, których Edyta 
kozak była kuratorką, znalazły się:
• 1995–1999 – Małe Formy teatru tańca,
• od 2001 – Festiwal ciało/umysł – Międzynarodowy Festiwal Sztu-

ki tańca i Performansu,
• 2003 – Pierwsza Polska Platforma tańca – taniec.pl,
• 2004–2006 – +++ tańca – Plusy tańca,
• 2009–2010 – Go! Go! Dance,
• 2007–2014 – Warszawska Noc tańca,
• 2008–2015 – Warszawska Scena tańca.

Od połowy lat 90. Edyta kozak była kuratorką, pomysłodawczy-
nią, autorką i twórczynią wydarzeń, które pokrótce chciałabym opi-
sać poniżej.

Małe Formy teatru tańca42 to projekt, który Stowarzyszenie tance-
rzy Niezależnych organizowało trzy razy w odstępie dwóch lat. Ponie-
waż Edyta kozak nie chciała tworzyć kolejnego festiwalu od nowa 
i wolała pracować w oparciu o inicjatywę, która już funkcjonowała, 
wydarzenie przerodziło się w Festiwal ciało/umysł.

Pierwsza Polska Platforma tańca – taniec.pl to projekt, który 
Edyta kozak zorganizowała w ramach Festiwalu ciało/umysł 
w 2003 roku. W kolejnej edycji (2008 rok) była selekcjonerką w komi-
sji artystycznej programu i wybierała spektakle do prezentacji43.  

42 ibidem. 
43 zob. http://www.kongrestanca.pl/pl/ludzie/koordynatorzy/edyta-kozak [dostęp 

12.09.2019].
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Wspólnie ze Stowarzyszeniem tancerzy Niezależnych stworzyła 
pierwszą polską platformę tańca taniec.pl. to była, zdaniem kozak, 
bardzo udana, przełomowa edycja, dzięki której powstało wiele cie-
kawych projektów, programów, planów współpracy. Pojawiło się 
38 międzynarodowych kuratorów i dyrektorów festiwali. Większość 
artystów otrzymała informację zwrotną na temat swojej twórczo-
ści oraz szansę współpracy zagranicznej. artyści z Francji zaprosi-
li Leszka Bzdyla. Maria Stokłosa zadebiutowała swoim filmem. to 
w ramach PPt odbyła się pierwsza audycja do Institute of Dance 
arts na uniwersytecie im. antona Brucknera (Prywatny uniwersy-
tet Muzyki, tańca i Gry aktorskiej) w Linz.

+++ tańca – Plusy tańca to program impresaryjny teatru Narodowe-
go w Warszawie(2004–2006)44, organizujący spektakle teatrów tańca, 
spotkania, filmy taneczne oraz warsztaty. W programie występowali 
m.in. Lubelski teatr tańca i Grupa tańca Współczesnego Politechni-
ki Lubelskiej. Edyta kozak była kuratorką projektu.

Festiwal ciało/umysł to jeden z pierwszych w Polsce festiwali, 
skupionych wokół niezależnej sztuki tańca: teatru tańca, sztuki perfor-
matywnej oraz twórczości, dla której punktem wyjścia są ciało i umysł. 
to autorski projekt Edyty kozak stworzony w 1995 roku. Powoła-
ny z potrzeby zbudowania miejsca dla prezentacji choreografów tańca 
współczesnego w Polsce po 1989 roku45. W tym roku odbędzie się 18. 
Edycja Festiwalu –„18 lat… właśnie, można powiedzieć, że jeste-
śmy dorośli. Osiągnęliśmy pełnoletność!” – powiedziała Edyta kozak 
w prywatnej rozmowie46.

Warszawska Scena tańca47 oraz Warszawska Noc tańca48 to kolej-
ne projekty, współtworzone przez Edytę kozak, mające na celu „zbu-
dowanie” całorocznego miejsca, w którym prezentowane będą różno-
rodne spektakle taneczne. Plan się ziścił – WSt funkcjonowała jako 

44 zob. https://www.edytakozak.pl/bio [dostęp 12.09.2019].
45 Dekada C/U, Raport 2008–2017, oprac. a. Sańczuk, E. kozak, Warszawa, s. 19
46 Na podst. wypowiedzi Edyty kozak podczas prywatnej rozmowy.
47 zob. Edyta kozak, https://www.edytakozak.pl/bio [dostęp 12.09.2019]; Warszaw-

ska Scena Tańca 2007–2015, oprac. E. kozak, H. Raszewska, Warszawa 2015.
48 Na podst. wypowiedzi Edyty kozak podczas prywatnej rozmowy.
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stałe wydarzenie kulturalne w stolicy49. W ramach WSt zrealizowa-
no również Warszawską Noc tańca, która, jak opisuje projekt Edyta 
kozak: „przyszła sama, pełna ufności i niespodzianek, jak prezent pod 
choinkę”50. Pierwotnie WNt była częścią Festiwalu Re:wizje. WNt51 
to pierwszy projekt Fundacji c/u, do którego organizatorzy zaprosi-
li tak wielu artystów z Warszawy. W nieistniejącym już Basenie arty-
stycznym (teraz teatr Imka) w różnych przestrzeniach: w łazience, na 
scenie, w foyer, w biurze – odbywały się spektakle, instalacje, projek-
ty, mikrospektakle, tak by warszawscy artyści mogli się zaprezento-
wać. Odbywały się także krótkie panele dyskusyjne. całość trwała ok. 
6 godzin. Widzowie mogli brać udział w jednym przedstawieniu, ale 
niektórzy zostawali na cały wieczór.

Projekt-maraton taneczny Go! Go! Dance zrealizowany został 
przez Fundację ciało/umysł na zaproszenie tVP kultura. to kolejny 
manifest Edyty kozak, którym próbowała uświadomić brak miejsca 
na taniec w stolicy, silną potrzebę jego posiadania oraz niewidzialność 
tancerzy. udział wzięli polscy i zagraniczni tancerze oraz goście – 
wszyscy zebrani i chętni artyści-tancerze, artyści-choreografowie oraz 
profesjonaliści związani z tańcem. Przez całą noc tańczyli w witrynach 
klubu Nowy Wspaniały Świat zgodnie ze scenariuszem Edyty kozak, 
powstałym w oparciu o indywidualne koncepcje twórców52.

Edyta kozak była kuratorką także wielu zagranicznych inicjatyw 
oraz „współpracy międzynarodowej między polskimi i zagranicznymi 
artystami”53. Poniżej prezentuję ich spis:
• aerowaves (2001–2012),
• ILDF – International Leadership Dance Forum (2001–2002),
• Jagniątków: Move the Mount (2005),
• co-OPERacJa (2006–2007),
• Resonance (2007–2008),
• Open Latitude (2008–2015),

49 zob. https://www.edytakozak.pl/bio [dostęp 12.09.2019].
50 Warszawska Scena Tańca…, op. cit. s. 4.
51 Na podst. wypowiedzi Edyty kozak podczas prywatnej rozmowy.
52 zob. https://www.edytakozak.pl/bio [dostęp 12.09.2019].
53 Na podst. wypowiedzi Edyty kozak podczas prywatnej rozmowy.
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• aPaP – advaning performing arts project (od 2012 do dziś),
• Performing Europe (od 2016 do dziś),
• Exchange: change time and Dance (2017–2018).

aerowaves to międzynarodowa platforma taneczna, która wspiera 
młodych choreografów i tancerzy oraz nowe zespoły – wschodzących 
artystów, którzy nie mają jeszcze doświadczenia w międzynarodowych 
produkcjach. Platforma powstała w 1996 roku z inicjatywy Johna ash-
forda, dyrektora londyńskiego the Palce. Do dziś tworzą ją nie tylko 
artyści, ale także dyrektorzy placówek oraz festiwali teatralnych, pro-
ducenci i krytycy54. Edyta kozak w latach 2001–2012 była polskim 
partnerem tej europejskiej sieci55. Projekt zakłada wsparcie europej-
skiej współpracy ludzi tańca, ruchu i performansu oraz przede wszyst-
kim wymianę ich doświadczenia, twórczości i działalności. za cel sta-
wia sobie promocję na szeroką, ponadnarodową skalę sztuki tańca 
oraz docieranie do nowej publiczności – rozwój europejskiej widowni 
tanecznej jest istotnym założeniem projektu. co roku, specjalnie powo-
łane jury wybiera 20 wyróżniających się europejskich choreografów. 
to tzw. aerowaves twenty, którego misją jest wyłonienie najbardziej 
obiecujących prac młodych twórców oraz promocja ich występów na 
arenie międzynarodowej. Ich prace prezentowane są podczas prestiżo-
wego Festiwalu aerowaves Spring Forward56. Wśród polskich twór-
ców, którzy znaleźli się w 20 byli: Renata Piotrowska-aufrett, Paweł 
Sakowicz, Rafał Dziemidok i aleksandra Borys57.

Interdyscyplinarne laboratorium choreograficzne i artystyczne 
Jagniątków: Move the Mount zakłada współpracę twórców z Polski 
i Niemiec. I edycja odbyła się w ramach Roku Współpracy Polsko-
-Niemieckiej 2005–2006. W laboratorium wzięło udział 12 polskich 
i niemieckich uczestników. Organizatorem projektu było Stowarzysze-
nie tancerzy Niezależnych oraz tanz Bremen. Inicjatorem natomiast 

54 Dekada C/U, Raport…, op. cit., s. 38.
55 „Magazyn creative Europe Desk Polska”, 2017, nr 1, s. 26.
56 zob. https://kreatywna-europa.eu/nowe-twarze-platformy-aerowaves/ [dostęp 

20.09.2019].
57 ibidem.
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polsko-niemieckie Biuro kopernikus. Edyta kozak była współautor-
ką projektu wraz z Sabine Gehm.

Co-OPERACJA to laboratorium współpracy dla choreografów 
z Polski, Szwajcarii i Francji (2006–2007) z pokazem prac w Gdań-
sku, Genewie i Paryżu58, którego autorką była Edyta kozak. Reso-
nance to dwutygodniowe laboratorium dla choreografów i artystów, 
działających w obrębie różnych dziedzin sztuki, poprowadzone przez 
Joannę Szymajdę oraz anę Vujanović. Projekt stworzył w Poznaniu 
oraz Belgradzie przestrzeń dla młodych twórców z trzech europejskich 
krajów, by wymieniali się między sobą doświadczeniem, analizowa-
li swoje dotychczasowe prace i tworzyli kolejne produkcje. Labora-
torium zakładało także międzynarodową integrację oraz wzajemną 
inspirację. Następstwem był wspólny, polsko-serbski projekt zrealizo-
wany m.in. w Starym Browarze w Poznaniu, podczas którego połączo-
no różnorodne techniki oraz style, proponując widzom rezultaty łączą-
ce taniec, sztuki wizualne, muzykę i choreografię. Istotna była także 
otwarta dyskusja z publicznością59. Edyta kozak była współautorką 
projektu wraz z Daliją aćin thelander z Belgradu.

Exchange: Change Time and Dance to projekt będący częścią 16. 
edycji Festiwalu ciało/umysł, skierowany tylko do młodych twórców. 
to rodzaj rezydencji artystycznej mającej na celu wymianę doświad-
czeń międzykulturowych, których efekty były prezentowane podczas 
Festiwalu. W ramach projektu odbyły się także tygodniowe warszta-
ty i spotkania, podczas których uczestnicy zastanawiali się, czy taniec 
i sztuki performatywne mają wpływ na czas w praktyce. W projekcie 
wzięło udział sześciu młodych artystów z Polski oraz Węgier60.

Open Latitude to międzynarodowy projekt dofinansowany 
w 2008 roku przez program kultura unii Europejskiej, w którym wzięło 
udział czterech partnerów europejskich, w tym Fundacja ciało/umysł. 
Jako cel twórcy projektu wyznaczyli wsparcie artystów wybranych 

58 https://www.edytakozak.pl/bio [dostęp 12.09.2019].
59 http://www.artstationsfoundation5050.com/dance/wydarzenie/resonance/1174 

[dostęp 15.09.2019].
60 zob. http://cialoumysl.pl/ [dostęp 15.09.2019].
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w trakcie wspólnej selekcji, a także pomoc podczas realizacji produk-
cji tanecznych i prezentacji w krajach partnerskich. Dzięki rezydencjom 
zorganizowanym w ramach projektu w Mons, Budapeszcie i Lozannie 
powstało siedem polskich premier, w tym m.in. spektakl Edyty kozak 
i Rolanda Rowińskiego Folk? A ja się nie zgadzam, który wraz z inny-
mi projektami był prezentowany na zagranicznych scenach. Network 
pomógł także zaprezentować w Polsce wielu twórców zagranicznych 
np. Daniela Linehana, Stevena cohena czy Latiffe’a Laabissi’ego61.

APAP – advaning performing arts project62 to kolejny międzyna-
rodowy program, który utworzył wielowymiarową europejską sieć 
współpracy artystów i pracowników kultury. to działający od 16 lat 
w dziedzinie sztuki współczesnej program, który przyczynił się do 
wymiany praktyk. W ramach sieci powstało ok. 150 projektów arty-
stycznych. Polscy artyści wybrani do udziału w sieci mogli korzy-
stać ze studia w Berlinie, dostępnego dla wszystkich członków sieci. 
Mieli także możliwość czynnego udziału w rezydencjach u partnerów, 
produkcjach członkowskich i prezentowania się w krajach partner-
skich. Wśród polskich artystów uczestniczących w projekcie znaleź-
li się: karol tymiński, kaya kołodziejczyk, Maria Stokłosa, Ramona 
Nagabczyńska, Marta Górnicka czy Wojtek Blecharz. W stolicy zapre-
zentowali się m.in.: alessandro Sciarroni, christina ciupke czy Michi-
kazu Matsune. Fundacja c/u na zaproszenie dołączyła do programu 
Performing Europe, który skupiał się na realizacji, promocji i rozwoju 
współczesnych sztuk performatywnych.

Zakończenie
treść artykułu stanowi jedynie wstęp do opisu artystycznej i kurator-
skiej ścieżki zawodowej Edyty kozak oraz podsumowania jej działań, 
inicjatyw, przemyśleń, spostrzeżeń i wspomnień. Nie sposób wskazać 
wszystkich zrealizowanych choreografii, zatańczonych spektakli, zor-
ganizowanych projektów w tak krótkim artykule, dlatego wskazane 
i opisane zostały te projekty, które uznać można za najważniejsze dla 

61 Dekada C/U, Raport…, op. cit., s. 38.
62 Ibidem, s. 39.
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rozwoju bohaterki tekstu. Spotkanie z Edytą kozak oraz próba uporząd-
kowania jej życiorysu były dla mnie, jako nie-artysty, niezwykle inspi-
rujące. Liczę, że podobną inspirację – jej sylwetka i dokonania – przy-
niosą twórcom tanecznym i teatralnym. to im Edyta kozak mogłaby 
przekazać myśl płynącą z własnego doświadczenia: „Jeśli ktoś myśli 
o prawdziwej twórczości, to pierwszą zasadą jest – ryzyko”63.
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Edyta kozak Moje własne interview(R)Fanny Panda RE//MIX Jérôme 
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mgr aleksandra Pacak-Dragańska
Nauczycielka, edukatorka muzealna, animatorka kultury. celem jej 
działalności zawodowej jest m.in. edukacja taneczna dzieci i młodzie-
ży w szkołach publicznych oraz prywatnych. Stąd na lekcjach języ-
ka polskiego uczniowie tańczą poloneza, omawiając fragmenty „Pana 
tadeusza”; porządkują wiedzę o baśniach, oglądając balet w ope-
rze; rozmawiają o języku tańca, ruchu i metaforze, poznając perfor-
mans ruchowy i teatr tańca, ponadto próbują sił w szkolnym konkur-
sie literacko-tanecznym czy biorą udział w warsztatach pantomimy. 
W Muzeum Łazienki królewskie prowadziła lekcje muzealne, zapo-
znając uczestników ze szkół z podstawowymi krokami menueta; 
współprowadziła tam także cykl taneczno-plastycznych warsztatów 
rodzinnych pt. „iGraj z żywiołem”. Jest autorką programu edukacyj-
nego znajdującego się w ofercie Działu Edukacji Muzealnej pt. „Roz-
tańczony dwór królewski”.
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mgr Elwira Piorun

Warszawska działalność Elwiry Piorun

Streszczenie:
artykuł dotyczy twórczości Elwiry Piorun, absolwentki warszawskiej szko-
ły baletowej, z Warszawą związanej do dziś. W pierwszej części zostały opi-
sane zarówno początki tanecznej drogi artystki, będącej solistką teatru Wiel-
kiego – Opery Narodowej w Warszawie, jak i jej dokonania po powrocie do 
kraju z Niemiec, gdzie tańczyła na scenach w Hagen i Dortmundzie. W dalszej 
części tekstu podsumowana została także działalność założonego przez Elwi-
rę Piorun i Włodzimierza kaczkowskiego teatru tańca zawirowania, w któ-
rym pracuje jako tancerka, choreografka, a także uczy różnego rodzaju technik 
tanecznych w ramach akademii tańca zawirowania i działa na rzecz popula-
ryzacji tańca w stolicy.
Słowa kluczowe: taniec w Warszawie, Elwira Piorun, teatr tańca zawirowa-
nia, teatr Wielki – Opera Narodowa

Taniec klasyczny
tańcem zaczęłam zajmować się jeszcze w wieku dziecięcym, 
a w 1980 roku ukończyłam Ogólnokształcącą Szkołę Baletową im. 
Romana turczynowicza w Warszawie. Przez kolejnych 25 lat tańczy-
łam klasykę. Po tym czasie poczułam, że należy spróbować nowych 
wyzwań. W balecie klasycznym pewien wiek (ok. 40 roku życia) 
postrzegany jest już jako czas na przejście na emeryturę. Będąc jed-
nak w tym momencie życia, nie chciałam przestać tańczyć, nadał czu-
łam się świetnie i nie chciałam rezygnować z tańca. Postanowiłam 
przekornie udowodnić, że można tańczyć nie tylko klasykę, ale rozpo-
cząć pracę w nowej technice. Mieszkając w Warszawie, studiowałam 
także pedagogikę tańca na akademii Muzycznej im. Fryderyka (obec-
nie: uniwersytet Muzyczny Fryderyka chopina), co przyniosło mi nie 
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tylko doświadczenie, ale i pozwoliło wykorzystywać zdobytą wiedzę 
w przyszłości.

Lata 80. wspominam jako wspaniały czas. W teatrze Wielkim pra-
cowałam dużo, grając różnorodny repertuar. Jako pierwsze fascynacje 
wskazać mogę takich artystów, jak Jiří kylián i William Forsythe, obaj 
byli dla mnie odkryciem1. W teatrze Wielkim, którego pierwszą solistką 
zostałam w 1987 roku, miałam jednak okazję pracować z różnymi cho-
reografami. Pierwsze spektakle, w których miałam okazję zatańczyć, to: 
Leśna królewna w choreografii Hanny chojnackiej, Stworzenie świata 
w choreografii Miroslava kůry, Córka źle strzeżona w choreografii Sir 
Fredericka ashtona2. Miałam szczęście pracować w okresie, kiedy teatr 
Wielki grał dużo, mogłam więc nie tylko pracować w wielu realiza-
cjach, ale i oglądać inne przygotowywane w tym miejscu przedstawie-
nia. W kolejnych latach tańczyłam w innych znanych tytułach, m.in.: 
Giselle (chor. Jules Perrot, Jean coralli, Marius Petipa), Jeziorze łabę-
dzim (chor. Borys chaliułow), Sylfidach (chor. Michaił Fokin; realizacja 
chor. Raissa kuzniecowa, Jarosław Piasecki), Harnasiach (chor. tere-
sa kujawa), Śpiącej królewnie (chor. Piotr Gusiew)3. W tamtym czasie 
także John Neumeier zrealizował w teatrze Wielkim jeden ze swoich 
lepszych baletów – Miłość i ból i świat i marzenie (1984).

Bardzo ważną inscenizacją, w której wzięłam udział, było Nienasy-
cenie, o którym wspomniałam w rozmowie z culture.pl:

Ważnym doświadczeniem na drodze do tańca współczesnego 
była współpraca przy balecie do muzyki tomasza Stańki Nie-
nasycenie na podstawie tekstów Witkacego – choreografię two-
rzyła przyjaciółka zofia Rudnicka, miałam wpływ na swoją rolę 
divy kabaretowej, a przy scenariuszu pracował Włodek kacz-
kowski. Więc gdzieś tam w 1987 roku można by szukać począt-
ku idei własnego zespołu, jakim są teraz zawirowania4.

1 zob. https://culture.pl/pl/tworca/elwira-piorun [dostęp 22.10.2019].
2 zob. https://archiwum.teatrwielki.pl/baza/-/o/elwira-piorun/163607/20181 [dostęp 

22.10.2019].
3 ibidem. 
4 https://culture.pl/pl/tworca/elwira-piorun [dostęp 22.10.2019].
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W tamtym czasie nie wiedziałam jeszcze, że w przyszłości będę 
pracować w technice tańca współczesnego. z teatrem Wielkim mia-
łam okazję także podróżować – po całej Europie czy Stanach zjedno-
czonych. Będąc w zespole, który wyjeżdżał na zagraniczne występy, 
miałam okazję także zobaczyć innych artystów, tworzących za grani-
cą; dużym przeżyciem na przykład było uczestniczenie w festiwalu 
w Edynburgu. Jednocześnie był to trudny czas – wielu moich kolegów 
z tego typu wyjazdów już nie wracało, jak na przykład mój przyjaciel 
Stefan Żeromski, który i tańczył wtedy u kyliána, którego asystentem 
jest do tej pory.

Już jako pierwsza solistka, po 1987 roku, miałam okazję zatańczyć 
w takich spektaklach jak: Popołudniowa sjesta (chor. alberto Méndez), 
Figle szatana (chor. Witold Gruca), Kopciuszek (chor. Oleg Winogra-
dow), Dziadek do orzechów (chor. andrzej Glegolski).

Po prawie 10 latach pracy w Warszawie wyjechałam jednak do Nie-
miec, gdzie w latach 1990–1997 pracowałam w zespołach tańca – naj-
pierw w Hagen, a potem w Drotmundzie5. Miałam szczęście, bowiem 
20 km od Dortmundu znajduje się Wuppertal. tam mogłam oglądać na 
scenie Pinę Bausch, widziałam wtedy wszystkie spektakle tanztheater 
Wuppertal Pina Bausch. Początkowo nie wiedziałam, co o nich myśleć, 
jak je odbierać, jednak byłam nimi zachwycona. Nie przyszło mi wtedy 
jednak do głowy, by pójść na audycję do Piny Bausch (które w tam-
tym czasie organizowała) i próbować dostać się do jej zespołu. tań-
czyłam w tym czasie w Dortmundzie i nie myślałam o zmianie zespo-
łu, tym bardziej, że role, które otrzymywałam, nie opierały się jedynie 
na tradycyjnych partiach klasycznych; w przedstawieniach, w których 
tańczyłam, były także elementy współczesnego baletu. Było mi więc 
dobrze w zespole w Dortmundzie i nie miałam potrzeby zmiany sytu-
acji. kiedy czas mojej pracy w Niemczech dobiegał końca, pomyśla-
łam, że mogłabym jeszcze spróbować innych możliwości, zadzwoni-
łam więc do tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Niestety Pina Bausch 
nie robiła indywidualnych audycji, nie mogłam więc wtedy już spró-
bować się przed nią zaprezentować.

5 zob. http://www.taniecpolska.pl/ludzie/23 [dostęp 22.10.2019].
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Po powrocie do Warszawy pracowałam jeszcze przez kilka lat 
w teatrze Wielkim. zatańczyłam m.in. w Kniaziu Igorze (chor. Hen-
ryk konwiński, zbigniew Juchnowski), Zamku księcia Sinobrodego 
(chor. Emil Wesołowski), Trzech muszkieterach (chor. andré Proko-
vsky), Fortepianissimo (chor. Lorca Massine), La dolce vita (chor. 
zofia Rudnicka), Święta wiosna (chor. Emil Wesołowski), Tylko raz 
w życiu (chor. karol urbański, Elwira Piorun)6. Miałam także okazję 
pracować przy realizacjach teatru telewizji: jeszcze przed wyjazdem 
zagrałam w Czupurku w reżyserii Barbary Borys-Damięckiej (1990), 
a po powrocie z Niemiec byłam choreografem spektaklu Książę Cho-
chlik w reżyserii Rolanda Rowińskiego (1998)7.

Tworzenie własnych prac
Po moim powrocie z Dortmundu dyrektorem baletu teatru Wielkiego 
był Emil Wesołowski. zaproponowałam mu wtedy, by stworzyć – na 
wzór niemiecki – wieczory młodych choreografów. Widziałam tego 
typu inicjatywy w Niemczech i wydawały mi się one warte przenie-
sienia do Polski. takie wieczory odbywają się w teatrze Wielkim do 
dziś – aktualnie noszą tytuł Kreacje. zaprezentowałam wtedy swoją 
pierwszą choreografię.

Szczerze mówiąc, nie czuję się choreografem. Dziś często używa-
my tego słowa, nie do końca mając świadomość, jaka odpowiedzial-
ność się z nim wiąże. Dla mnie choreografem jest ten, kto tworzy ruch, 
pewien specyficzny język, jak Mats Ek czy Jiří kylián. Ich choreogra-
fie mają konkretny kod ruchowy, po którym możemy ich poznać.

W teatrze Wielkim zrealizowałam jednak kilka prac. Były to: Kin-
dertotenlieder (1998), Tylko raz w życiu (2001), La Rondine (2003), 
Salome (2004), Dama pikowa (2004). Wspominając wywiad, udzielo-
ny culture.pl, mogę zaznaczyć, że „chyba najbardziej osobistym spek-
taklem było Kindertotenlieder do muzyki Mahlera, tańczony w koście-
le. ale z klasycznym baletem pożegnałam się zdecydowanie i bez żalu. 

6 zob. https://archiwum.teatrwielki.pl/baza/-/o/elwira-piorun/163607/20181 [dostęp 
22.10.2019].

7 zob. http://www.encyklopediateatru.pl/osoby/20649/elwira-piorun [dostęp 22.10.2019].
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chociaż pewnie w ciele pozostało mnóstwo przyzwyczajeń i nawyków, 
które czasami bywają wadą, a czasami są zaletą”8. każdy kolejny rok 
przynosił nowe choreografie, tworzone już w oparciu o technikę tańca 
współczesnego. Fakt, że tworzę własne prace, nie oznacza jednak zrezy-
gnowania z obecności na scenie – do dziś wykonuję własne choreogra-
fie, tańczę także w spektaklach przygotowywanych przez choreografów 
współpracujących z teatrem tańca zawirowania. W 2005 roku miałam 
także okazję współpracować z Polskim teatrem tańca jako pedagog 
i tancerka, biorąc udział w choreografiach Barocco Jacka Przybyłowi-
cza oraz Tango z Lady M. i Przypadki pana von K. Ewy Wycichowskiej9.

Teatr Tańca Zawirowania
Wracając do Polski z Niemiec miałam zarówno doświadczenie w tańcu 
klasycznym, jak i w innych technikach. Wiedziałam, że jestem przygo-
towana, by zajmować się dalej tańcem w różnorodny sposób – byłam 
w wieku, w którym nie mogłabym dalej pracować w zespole baleto-
wym, jednak nie chciałam z niego całkowicie rezygnować. Łatwiej jed-
nak było mi też przejść do praktykowania tańca współczesnego, mając 
już zaplecze w postaci wykształcenia baletowego i pracy w zawodzie 
tancerki klasycznej, niż gdybym zaczynała od początku, nie mając żad-
nego doświadczenia ruchowego.

By kontynuować prowadzone działania i rozszerzać je na więk-
szą skalę, w 2004 roku wraz z Włodzimierzem kaczkowskim założy-
łam teatr tańca zawirowania10, funkcjonujący przy Fundacji Scena 
Współczesna11. Dysponowaliśmy wtedy sceną w Starej Prochowni, tuż 
przy warszawskiej Starówce. Włodzimierz kaczkowski realizował tam 
swoje produkcje na podstawie tekstów dramatycznych, ja z kolei roz-
poczęłam tworzenie choreografii. Pierwsza premiera nowo powstałego 

8 https://culture.pl/pl/tworca/elwira-piorun [dostęp 22.10.2019].
9 Warto zaznaczyć, że fragmenty spektaklu Tango z Lady M. znalazły się w pracy 27 

sezonów, która była oficjalnym pożegnaniem Ewy Wycichowskiej, po ustąpieniu 
z funkcji dyrektora Polskiego teatru tańca. 

10 zob. https://www.zawirowania.pl/ [dostęp 24.10.2019].
11 W ramach Fundacji Scena Współczesna działają teatr tańca zawirowania oraz 

teatr Scena Współczesna, prowadzona jest także akademia tańca zawirowania. 
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teatru tańca nosiła tytuł Przytul mnie do muzyki astora Piazzolli. Brali 
w niej udział tancerze zatrudnieni wówczas w teatrze Wielkim w War-
szawie. Na scenie pojawiły się trzy kobiety i jeden mężczyzna (Elwira 
Piorun, Magdalena krawczykowska, Małgorzata Marcinkowska, Bar-
tek Wojtanowicz), melancholijna muzyka podkreślała nastrój przed-
stawienia, o którym krytycy pisali: „Prosta opowieść opowiedziana 
prostymi środkami. to taniec z nazwy nowoczesny, który na tle obec-
nych postmodernistycznych poszukiwań prezentuje się jak klasyka. 
ale w tym krótkim spektaklu jest coś istotnego – siła emocji każdego 
z czworga wykonawców”12.

Po premierze Przytul mnie zaczęłam myśleć o stworzeniu zespołu 
– by teatr tańca zawirowania nie zatrudniał do każdej nowej premie-
ry kolejnych artystów, a posiadał stałą grupę osób, które współpracowa-
łyby w kolejnych projektach. W latach 2005–2006 odbyły się kolejne 
dwie premiery, do których stworzyłam choreografię: W stronę światła… 
z zawiązanymi oczami oraz Jeśli kochasz, zabij. Opowiadały one o poka-
zywaniu prawdziwego ja i zagubieniu człowieka we współczesnym świe-
cie. Potem pojechałam także na festiwal na kretę, wtedy też z teatrem 
tańca zawirowania współpracował Michał Piróg. Pierwsza premiera, 
zrealizowana razem z nim to Po godzinach (2007), w której wystąpili 
także katarzyna kizior i Szymon Osiński13. kiedy Michał Piróg odszedł 
z zespołu, ze względu na pracę w telewizji, zastąpił go Bartosz Figurski.

Przez pewien czas członkami zespołu byli, oprócz mnie, wspo-
mniani już: katarzyna kizior, Szymon Osiński i Bartosz Figurski. Po 
odejściu katarzyny kizior zaczęła z nami pracować karolina kro-
czak – i w takim składzie działaliśmy przez kilka lat. Do dziś teatr 
tańca zawirowania zrealizował kilkanaście premier, wśród których 
są m.in. Nie tylko błękit (2008), Chopin ambiente (2009), Fuera de 
Campo (2010), Innocent When You Dream (2010), Zbliżenia (2011), 

12 https://culture.pl/pl/tworca/teatr-tanca-zawirowania [dostęp 21.10.2019].
13 Spektakl Po godzinach został wznowiony w 2019 roku i zaprezentowany podczas 

Międzynarodowego Festiwalu teatrów tańca zawirowania. W spektaklu pojawiła 
się nowa obsada: klaudia Buda, Jacek Foltyn, aleksandra krajewska, Przemysław 
Stokowiec. zob. http://www.taniecpolska.pl/wydarzenia/show/16049 [dostęp 
24.10.2019]. 
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Navigation Song (2013), 50 twarzy Ewy (2014), Wybieg (2015), Where 
Should We Go? (2016), a także ostatnia produkcja – Real Love (2018), 
o której pisano:

każdy ruch jest precyzyjny, przemyślany, zaplanowany […] 
taniec Elwiry Piorun charakteryzuje refleksyjność w połączeniu 
z techniczną precyzją, choć nie brakuje w nim elementu zaskocze-
nia, improwizacji i zmysłowej uczuciowości. […] trzy tancerki 
jawią się jako trzy osobne byty – indywidualne i niepowtarzalne; 
różne, a jednak podobne. Jak matka i dzieci, na zawsze zespolone, 
rozumiejące się bez słów i bliskie sobie. kobiety – zjednoczone 
w opowiadaniu o narodzinach, miłości i przemijaniu14.

Przez 15 lat działalności teatru tańca zawirowania współpraco-
wałam z tancerzami, pracującymi w różnych technikach, oprócz stałe-
go zespołu byli to m.in. korina kordova, Ramona Nagabczyńska, Ido 
tadmor, Magdalena Radłowska, Paulina Święcańska, andrzej adam-
czak, Marta kosieradzka, artur Grabarczyk, Ilona Gumowska. Bardzo 
istotne jest także, że tylko część prac z repertuaru teatru tańca zawi-
rowania to choreografie stworzone przeze mnie. Bardzo cenne jest, że 
zespół ma okazję współpracować z różnymi artystami – w szczególno-
ści zagranicznymi. Współpracowaliśmy np. z Iradem Mazliah, Rachel 
Erdos, Danielem abreau, Valerie Green. Nie można także nie wspo-
mnieć o nawiązanych relacjach międzynarodowych z poszczególny-
mi festiwalami, teatrami tańca czy grupami. Dzięki temu teatr tańca 
zawirowania przez cały czas aktywnie podróżuje, prezentując swoje 
spektakle w wielu miejscach na świecie, na różnych kontynentach.

aktualnie, oprócz stałej działalności zespołu, polegającej na regu-
larnych prezentacjach przedstawień, Fundacja Scena Współczesna 
realizuje także inne działania. Od 2005 roku organizowany jest Mię-
dzynarodowy Festiwal teatrów tańca zawirowania, podczas którego 
pokazywane są różnorodne spektakle – do tej pory były to m.in. prace 
artystów z Włoch, Hiszpanii, czech, Białorusi, Niemiec, Węgier, Peru, 

14 https://teatrdlawszystkich.eu/milosc-i-smierc-zaklete-w-tancu/ [dostęp 22.10.2019]. 



262

Rosji, Izraela, Szwajcarii, a ostatnio także w Indii, Singapuru czy Stanów 
zjednoczonych. tego typu prezentacje niosą za sobą także rozpoczę-
cie lub wzmocnienie współpracy międzynarodowej z konkretnym twór-
cą czy zespołem – dzięki temu teatr tańca zawirowania ma okazję do 
pokazywania swoich przedstawień widzom w różnych częściach świa-
ta. W ramach stałej działalności prowadzę także akademię tańca zawi-
rowania15, w której odbywają się zajęcia z różnych technik tańca, jak np. 
modern jazz, taniec współczesny, taniec klasyczny. Są one przeznaczone 
dla różnych grup z podziałem na poziomy zaawansowania i prowadzo-
ne przez różnych pedagogów. W ramach akademii tańca zawirowania 
realizowane są również projekty zamknięte, których założeniem jest kil-
kutygodniowa praca grupowa i publiczna prezentacja efektów.

Warto wspomnieć także, że kilka lat temu przez pewien czas prowa-
dziłam działania na rzecz popularyzacji tańca współczesnego w Warsza-
wie poprzez organizowanie „Spotkań z teatrem tańca” w Okęckiej Sali 
Widowiskowej Domu kultury „Włochy”. Projekt miał na celu edukację, 
pokazywanie widzom w Warszawie różnorodności tańca, a także budo-
wanie publiczności. takie spotkania miały miejsce zawsze w pierwszą 
niedzielę miesiąca. Prezentowane były spektakle tańca z całej Polski 
(niekiedy również spoza kraju). Odbywający się regularnie przegląd 
miał na celu zapoznawanie widowni z jak najszerszym spektrum pro-
pozycji z obszaru tańca współczesnego16. zaprogramowany był w taki 
sposób, by przedstawić widzom spektakle zarówno teatru tańca zawi-
rowania i tancerzy czy choreografów z nim współpracujących, jak 
i innych artystów tańca – np. Marię Stokłosę, karola tymińskiego.

Zakończenie
W artykule podsumowałam moją twórczą drogę, od momentu rozpo-
częcia kariery w zespole baletowym w teatrze Wielkim, aż do aktual-
nego stanu, kiedy aktywnie pracuję z zespołem teatru tańca zawiro-
wania. Odkąd pamiętam, pracuję i tworzę w Warszawie (z przerwą na 
okres niemiecki mojej kariery). to tutaj mieszkam i żyję, dlatego też 

15 zob. https://www.facebook.com/akademia.zawirowania/ [dostęp 24.10.2019].
16 https://culture.pl/pl/tworca/elwira-piorun [dostęp 22.10.2019].



to w tym mieście realizuję kolejne premiery, a także projekty eduka-
cyjne czy popularyzujące taniec. Skupiam się zarówno na działalności 
artystycznej (tańcząc i tworząc choreografię), ale i na uczeniu młodych 
adeptów tańca, pragnących poznać różne techniki. Moja dotychczasowa 
praca i zdobyte doświadczenie pozwalają mi prowadzić zajęcia z tańca 
klasycznego oraz innych – bardziej współczesnych technik. Podobnie 
jest z tańcem – dzięki wieloletniej praktyce w zespołach baletowych 
oraz przejściu do tańca współczesnego jestem w stanie pracować dziś 
różnorodnie, co nadal mam zamiar wykorzystywać w przyszłości.
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mgr Elwira Piorun
tancerka, pedagog, choreografka. absolwentka warszawskiej szko-
ły baletowej i pedagogiki tańca na akademii Muzycznej im. Frydery-
ka chopina w Warszawie (obecnie: uniwersytet Muzyczny Fryderyka 
chopina). Długoletnia solistka teatru Wielkiego − Opery Narodowej 
w Warszawie. W 2005 roku wraz z Włodzimierzem kaczkowskim zało-
żyła teatr tańca zawirowania. Obecnie jest dyrektorem artystycznym 
teatru tańca zawirowania i bierze udział w jego produkcjach, aktyw-
nie uczestnicząc przy tworzeniu choreografii. Jest także współorgani-
zatorem Międzynarodowego Festiwalu teatrów tańca zawirowania.
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mgr Ilona Trybuła

Twórczość Ilony Trybuły w Warszawie1

Streszczenie:
artykuł przybliża drogę artystyczną Ilony trybuły oraz warunki, które pano-
wały, kiedy taniec współczesny zaczynał się w Polsce. zawiera informacje 
o działaniach, które wprowadziły i propagowały taniec improwizowany oraz 
improwizację jako metodę twórczą. Omówiona zostaje też autorska metoda 
pracy, której kluczem jest uwaga.
Słowa kluczowe: taniec, improwizacja, uwaga

Początek
temat konferencji „taniec w Warszawie. Sztuka tańca i choreografii 
w XX i XXI wieku” odnosi się do historycznego obszaru, dlatego też 
tekst poświęcony mojej osobie powstał z uwzględnieniem tego właśnie 
kontekstu. W związku z tym rozpoczynam moje rozważania od cza-
sów, kiedy wszystko się zaczęło, od tego, jaka była moja motywacja do 
wejścia w taniec współczesny – taniec nowy. Swoje związki z tańcem 
odkryłam jeszcze przed pójściem do Ogólnokształcącej Szkoły Bale-
towej im. Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku. Nie trafiłam zatem 
do niej przypadkiem. Jednym z przedmiotów dyplomowych, na który 
uczęszczałam, był taniec współczesny, który nauczany był na wyso-
kim poziomie. Poznałam tam profesor Janinę Jarzynównę-Sobczak, 
założycielkę szkoły, dyrektorkę Opery Bałtyckiej, choreografkę myślą-
cą bardzo nowocześnie, która stworzyła spektakle Tytania i Osioł, 
Niobe (sfilmowane na wydmach nadmorskich przez Stefana Szlach-
tycza) oraz wiele innych dzieł, we współpracy z najwybitniejszymi 

1 artykuł odnosi się do praktyki ruchowej i metody pracy Ilony trybuły. W dalszej 
części autorka opiera swoje rozważania na własnych doświadczeniach zawodowych. 
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postaciami muzyki i teatru, m.in. dyrygentem Witoldem Rowickim 
i kompozytorem tadeuszem Bairdem. Pani profesor wprowadziła 
w szkole nowy sposób myślenia o sztuce tańca z mocną podbudową 
intelektualną oraz wolną i odważną myślą twórczą. Prywatnie była nie-
zwykłą osobą, którą poznałam już jako starszą panią, uczącą historii 
tańca. Dostrzegła we mnie możliwości do pracy inną formą niż dotych-
czas znałam oraz otwarcie na nowe sposoby myślenia o ciele i „wzię-
ła mnie pod swoje skrzydła”. Pracowałam z nią indywidualnie, przez 
dwa lata w szkole i dwa lata po jej ukończeniu, w ramach warsztatów 
choreograficznych. Wtedy też otrzymałam stypendium Ministerstwa 
kultury i sztuki2. Były to doświadczenia niezwykle ważne i cenne, 
które w pewnym stopniu mnie ukierunkowały. Wiedziałam też jedno – 
że chcę pracować w zespole, w którym relacje między osobami wcho-
dzącymi w jego skład układają się horyzontalnie, a nie hierarchicznie 
i gdzie podejmowane są istotne tematy. W tym czasie na rynku tańca 
obecne były jedynie teatry operowe, Polski teatr tańca i Wrocławski 
teatr Pantominy Henryka tomaszewskiego. Nie istniały niezależne 
zespoły, w których tworzono by w nurcie tańca współczesnego. Nie 
był on wtedy w Polsce propagowany, nie było tak wielu nauczycie-
li czy warsztatów jak dziś, kiedy można swobodnie poznawać nowe  
techniki.

W 1989 roku zaczęłam pracę w Warszawskiej Operze kameral-
nej, gdzie sposób pracy i relacji w małym, sześcioosobowym zespo-
le opierał się na partnerstwie. Po dwóch latach znalazłam się także 
w obsadzie musicalu Metro w reżyserii i choreografii Janusza Józe-
fowicza, w którym grałam przez kilka lat. Przez ten czas jeszcze bar-
dziej utwierdziłam się w przekonaniu, że potrzebuję pracować zupeł-
nie innymi metodami, niż tymi, które poznałam w Ogólnokształcącej 
Szkole Baletowej w Gdańsku oraz że chcę odkrywać nowe terytorium 
tańca i choreografii3.

2 aktualnie Ministerstwo kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
3 zob. biogramy Ilony trybuły dostępne na: [Ilona trybuła], http://www.taniecpol-

ska.pl/ludzie/78 [dostęp 10.10.2019], [Ilona trybuła], http://centrumsztukitanca.eu/
ekspresje-tworcy/ilona-trybula/ [dostęp 10.10.2019]. 
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Zmiana
W 1995 roku podjęłam radykalną decyzję – która jako twórcy wydawa-
ła mi się jedyną słuszną – i pozostawiłam pracę, której podstawą były 
instytucjonalne zabezpieczenia. Rozpoczęłam drogę niezależną, ponie-
waż wydawało mi się, że tylko w ten sposób można rozwijać nową 
formę sztuki tańca, którą był taniec współczesny. W tamtym okre-
sie było to bardzo trudne, bowiem nie było ani twórców pracujących 
w tym nurcie, ani zaplecza w postaci infrastruktury czy wiedzy oraz 
dostępu do literatury czy dzieł zagranicznych artystów. Istniało jedynie 
puste pole do zagospodarowania w całej Polsce. zaczęłam więc zapeł-
niać to pole w Warszawie, gdzie działały także: Edyta kozak, anna 
Piotrowska, a z czasem pracę rozpoczęli anna Godowska ze Sławo-
mirem krawczyńskim oraz Rafał Dziemidok4.

Wiedzieliśmy, że chcemy się uczyć, dowiadywać, odkrywać, ini-
cjować, oswajać i edukować publiczność. Rozpoczęliśmy naukę u zna-
komitych nauczycieli, którzy przyjeżdżali z zagranicy, między innymi 
dzięki Januszowi Markowi, organizującemu w centrum Sztuki Współ-
czesnej zamek ujazdowski Międzynarodowe Spotkania Sztuki akcji 
ROzDROŻE5 oraz liczne warsztaty, a także dzięki wielu innym ini-
cjatywom, mającym miejsce w całej Polsce. Jednocześnie każdy z nas 
odkrywał i tworzył własną, nową ścieżkę. Sytuacja, w której się znaleź-
liśmy była wręcz idealna dla rozwoju sztuki, choć nie brakowało w niej 
dużych utrudnień. Działaliśmy z ogromną pasją czy wręcz poczuciem 
misji. Musieliśmy znaleźć miejsce do prób i prezentacji, rozmawiać 
z dyrektorami instytucji, przekonać urzędników, że warto zainwesto-
wać w nowe formy tańca. Współpracowali z nami: kino teatr tęcza, 
teatr Mały, centrum Łowicka (które od początku mojej działalności 
wspiera mnie przestrzenią na próby, warsztaty i laboratoria) i teatr 
Wytwórnia. z czasem zaczęło dołączać więcej instytucji, wspierał nas 

4 taniec współczesny w Polsce rozwijał się w wielu miejscach, jednak ze wzglę-
du na charakter publikacji autorka skupia się głównie na Warszawie. Por. Taniec 
współczesny w Polsce w drugiej połowie XX wieku, red. a. Banach, J. Grzybowski, 
S. Nieśpiałowska-Owczarek, Łódź 2017. 

5 zob. a. Prochyra, ROZDROŻE. Historia jednego festiwalu, http://www.taniecpol-
ska.pl/krytyka/111 [dostęp 11.10.2019]. 
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także krzysztof Marszałek – ówczesny szef działu kultury w Gminie 
Warszawa-centrum6 i to on jako pierwszy przyznawał nam środki na 
realizację premier. Wtedy też powstawały pierwsze warszawskie sto-
warzyszenia i fundacje zajmujące się tańcem, tworzył się ruch oddolny.

Swoje działania w obrębie tworzenia nowego ruchu rozpoczęłam od 
pracy nad własnym ciałem, od poznawania jego rzeczywistych, fizycz-
nych możliwości oraz zasad funkcjonowania i motoryki, nowych, moż-
liwych dróg komponowania (ruchu, tańca, dramaturgii), a także od 
pozbywania się nawyków zaczerpniętych z tańca klasycznego. Roz-
poczęłam trening zupełnie inny niż dotychczas preferowałam. zaczę-
łam także prowadzić zajęcia w centrum Łowicka, gdzie miałam sporą 
grupę osób żywo zainteresowanych pracą z ciałem w proponowany 
przeze mnie, nowatorski sposób. zrealizowałam także swój pierw-
szy spektakl/etiudę, którym zadebiutowałam na IX Ogólnopolskim 
Festiwalu tańca – Debiuty Młodych choreografów. tańczyli wraz ze 
mną Edyta kozak i Paweł Pniewski, na żywo na saksofonie grał alek 
korecki, a na kontrabasie –Wojciech Ruciński. Była to Krótka histo-
ria na instrumenty i głos kobiecy.

Mój pierwszy pełnowymiarowy spektakl Now, prezentowany 
w kinoteatrze tęcza, powstał w 1996 r., następnymi były między inny-
mi: Na nowo w 1997 r. (teatr Mały) i Lśnienie w 2000 r. (teatr Mały). 
Łącznie do tej pory stworzyłam około 30 spektakli, nie licząc tych 
powstałych jako egzaminy w szkołach i uczelniach, na których pro-
wadzę zajęcia. Wszystkie zostały przygotowane i wykonane metodą 
improwizacji.

Improwizacja
Od początku współpracowałam z muzykami, artystami polskiej sceny 
jazzowej i awangardowej. Po zastanowieniu, o czym chcę opowie-
dzieć w danym projekcie, była to największa i podstawowa inspiracja 
– język i świat, który rozumiałam bardzo dobrze. Dzięki tej współpra-
cy dowiedziałam się, że improwizacja to ścieżka i sposób tworze-
nia, który jest mi bliski. Muzycy jazzowi i awangardowi, z którymi 

6 zob. a. Gawryszewski, Ludność Warszawy w XX wieku, Warszawa 2009, s. 41–52. 
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pracowałam, posługiwali się improwizacją, mieli wiedzę na ten temat 
i dostęp do publikacji teoretycznych. W Polsce nikt w tym czasie nie 
mówił o improwizacji w tańcu jako metodzie i technice pracy. zapo-
czątkowałam więc wiele działań, co uważam za cenne i ważne dla śro-
dowiska improwizacji w Warszawie i w Polsce. Bardzo wiele nauczy-
łam się także od Julyena Hamiltona, którego śmiało mogę nazwać 
moim mistrzem improwizacji. Gościł trzykrotnie na festiwalu o nazwie 
(sic!), który organizowałam. Jest artystą, który potrafi przekazać innym 
narzędzia do improwizacji, jego patrzenie na sztukę i improwizację 
sięga bardzo daleko.

Improwizacja „uwiodła” mnie sposobem tworzenia i uczenia, skut-
kując wspaniałymi, skończonymi rezultatami. Nade wszystko jednak 
zafascynowała mnie tym, gdzie sięgają jej korzenie. Źródła terminu 
„improwizacja” należy szukać w łacińskim Improvidus, co oznacza 
„niemożliwy do przewidzenia”. taka definicja skłoniła mnie do pod-
jęcia poszukiwań o charakterze filozoficznym7.

Swoją metodę pracy i drogę w improwizacji badam, stosuję, pró-
buję od 20 lat – zarówno na sobie, jak i na swoich studentach, z powo-
dzeniem i pożytkiem dla nich i dla mnie. Regularnie zaczęłam uczyć 
w Szkole aktorskiej Haliny i Jana Machulskich w 1999 r., gdzie 
mogłam sprawdzić, jak znakomite rezultaty daje metoda improwiza-
cji w edukacji. z czasem zaczęłam wykładać improwizację na nowo 
otwartym kierunku na uniwersytecie Muzycznym Fryderyka chopi-
na w Warszawie, na kierunku choreografia i teoria tańca. Była to dla 
mnie tym większa radość, gdyż ukończyłam tę uczelnię, kiedy nikt 
jeszcze nie planował w programie nauczania takiego przedmiotu jak 
improwizacja. teraz jest ona obecna na uczelniach posiadających spe-
cjalność z dziedziny tańca, jak np.: akademia Muzyczna im. Graży-
ny i kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, uniwersytet Muzyczny Frydery-
ka chopina w Warszawie czy Wydział teatru tańca akademii Sztuk 
teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w krakowie. Improwizacja 
jest przedmiotem obowiązującym w kanonie nauczania w szkolnictwie 
wyższym na świecie od niemal 100 lat. trudno mi jest dziś wyobrazić 

7 zob. a.J. Heshel, Bóg szukający człowieka, kraków 2007.
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sobie twórczość bez improwizacji. Jest ona obecna we wszystkich sztu-
kach, z którymi miałam styczność.

(sic!)
Wraz z kolejnymi latami pracy oraz rozwojem w dziedzinie impro-
wizacji przekonałam się, że Warszawa i Polska potrzebuje festiwalu 
improwizacji tańca. zauważyłam, że istnieje duża potrzeba zdobywa-
nia i poszerzania wiedzy – teoretycznej i praktycznej, a także oglądania 
prezentacji spektakli improwizowanych. Widziałam potrzebę zaistnie-
nia improwizacji w sposób profesjonalny w treningu tancerzy, eduka-
cji, sposobie myślenia i tworzenia. Stworzyłam więc, razem z Sonią 
Nieśpiałowską-Owczarek i jej Fundacją kino tańca, Międzynarodo-
wy Festiwal Improwizacji tańca (sic!), który odbywał się od 2007 do 
2012 r.8. został on zaprogramowany w taki sposób, by proponował 
poznawanie improwizacji kompleksowo – poprzez prezentacje, warsz-
taty, wykłady, rozmowy. Prelegentami i przyjaciółmi festiwalu byli: 
dr Juliusz Grzybowski (filozofia) i dr Wojciech Michera (antropologia 
kultury). każda edycja posiadała swój temat i zajmowała się wybra-
nym aspektem improwizacji. Wydaliśmy także folder Rozmowy/wykła-
dy o improwizacji tańca, zawierający wykłady towarzyszące festiwalo-
wi, który stanowi lekturę obowiązkową studentów uczelni, na których 
wykładam.

Festiwal miał swoją siedzibę w teatrze Wytwórnia oraz centrum 
Sztuki Współczesnej zamek ujazdowski. zapraszałam tam najwy-
bitniejsze postaci i ikony tańca improwizowanego na świecie, takie 
jak: Daniel Lepkoff, Julyen Hamilton, katie Duck, David zambra-
no i wielu innych. Jednocześnie prezentowałam także polskich impro-
wizatorów. Dwie edycje zostały zrealizowane z Festiwalem Muzy-
ki Improwizowanej „ad libitum”. Spotkali się wtedy najwybitniejsi 
muzycy improwizujący i tancerze. W tamtym czasie (sic!) spełniłswo-
ja rolę upowszechniania, edukowania i prezentowania nowej sztuki 

8 zob. Międzynarodowy Festiwal Improwizacji tańca SIc!, http://www.taniecpol-
ska.pl/instytucje/25 [dostęp 11.10.2019], http://www.e-teatr.pl/pl/festiwale/423.
html [dostęp 11.10.2019]. 
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tańca w Polsce. Do Warszawy przyjechali najlepsi nauczyciele i arty-
ści, by dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Było to bardzo 
ważne wydarzenie – pionierskie i wypełniające lukę na mapie War-
szawy i całej Polski.

Naturalną emanacją festiwalu było powołanie przeze mnie kolek-
tywu Melba, pierwszego zespołu improwizujących tancerzy i muzy-
ków, tworzących spektakle na żywo. tworzyli go wraz ze mną tan-
cerze: Maria Stokłosa i Rafał Dziemidok, a także muzycy: Dominik 
Strycharski i Michał Górczyński, wraz z zapraszanymi gośćmi. kolek-
tyw istniał dość aktywnie na polskiej scenie przez prawie cztery lata. 
kolejnym „dzieckiem” festiwalu było Laboratorium Improwiza-
cji, prowadzone przeze mnie i Marię Stokłosę przez prawie trzy lata. 
W ramach Laboratorium zajęcia prowadzili także zaproszeni goście 
z zagranicy. Ostatnim projektem, zrealizowanym w tym obszarze, był 
(sic!) four seasons –zorganizowany już nie jako festiwal, lecz całorocz-
ny projekt kuratorski prezentacji tańca improwizowanego i choreogra-
fii performatywnej, będący częścią programu centrum Sztuki Współ-
czesnej zamek ujazdowski.

Działałam zatem de facto na każdym polu – animacji wydarzeń kul-
turalnych, edukacji oraz twórczości, z których właśnie edukacja i two-
rzenie są dla mnie najważniejsze i najcenniejsze.

Metoda
Jak wspominałam wcześniej, znalazłam źródło i umocowanie impro-
wizacji w filozofii. Przez skierowanie na moment obecny, na „teraz”, 
które należy zobaczyć i przeżyć, przetworzyć artystycznie i pozwo-
lić, aby istniało na nowych warunkach, szukając właściwego miejsca.

aby można było zauważyć to, o czym wspomniałam powyżej, nale-
ży postarać się, by punktem wyjścia była najgłębsza koncentracja i naj-
większa uwaga (doskonalone są one w trakcie procesu pracy). Prio-
rytetem jest więc postawa improwizatora oraz jego wiedza, co należy 
zrobić, w jaki sposób pracować nad sobą, swoim umysłem, który ocenia 
i krytykuje, nawykami myślowymi i nawykami w ciele. Potrzebujemy 
gotowości, zgody na wejście w nieznane, zaufania do podejmowanego 
procesu, decyzyjności, szybkości i wolności wyboru. Potrzebujemy też 
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ciała, które zapomni o wszystkich dotychczasowych doświadczeniach, 
swojego ciała gotowego do doświadczania nowych sposobów pracy, 
dającego się zaskoczyć oraz nieprzewidywalnego i żywego. Improwi-
zacja rozwija intuicję, wyostrza percepcję, ćwiczy uwagę, wzmacnia 
koncentrację oraz inteligencję analityczną i emocjonalną, uczy zacho-
wań prospołecznych, pozwala poznać własne możliwości i wzmacnia 
wiarę w nie. twórcom pomaga odkryć i wzmacniać swoją tożsamość 
artystyczną.

W mojej pracy interesuje mnie taniec, który nie ma swojego stałego 
miejsca w ciele i przestrzeni, a także w czasie. W centrum mojej pracy 
i metody znajduje się uwaga – zmienna, wielopoziomowa i całkowi-
ta. Dzięki niej można dostrzegać, wykorzystywać sytuacje, być precy-
zyjnym i przejrzystym w działaniu –twórczym i niezależnym. Można 
być też całkowicie pochłoniętym tym, co się dzieje z nami, i decydo-
waniu o tym w twórczym działaniu. Interesują mnie też możliwości, 
które improwizacja daje twórcy. Mogę bowiem przy jej użyciu poru-
szyć kwestie, które czasami trudno opisać słowami. Jestem zaintere-
sowana też tym, co konstytuuje osobę, jest personalne, ale i uniwersal-
ne. Według mnie sztuka służy temu, by uchwycić istotę rzeczy, nadać 
kształt temu, co trudno uchwytne, pozostawić widza poruszonym.

Przez wszystkie lata mojej pracy zawodowej obserwuję moich stu-
dentów i widzę, jak wspaniałe, piękne, prawdziwe i żywe są rezulta-
ty pracy z improwizacją, kiedy zainteresowany zgodzi się na wszyst-
ko, czego wymaga ten krok i będzie się starał pokonywać trudności. 
zawsze przynosi to ze sobą rodzaj szczęścia, poznania i przekrocze-
nia pewnych ograniczeń. Działanie takie cechuje proste i szczere decy-
dowanie, odważne, wnikliwe i dyspozycyjne działanie. ta prostota 
jest rezultatem odważnego, rzeczywistego, szczerego, szybkiego oraz 
natychmiastowego sposobu działania. Wynika ona ze skracania dystan-
su, rezygnacji z nadmiaru i zbędnych działań. Są to decyzje podejmo-
wane bardzo osobiście, niezależnie, w wolności i świadomości, precy-
zyjnie, co daje znakomite z rezultaty.

Jak wspominałam, w centrum mojej pracy znajduje się uwaga. 
W mojej metodzie pracy proponuję uważny ogląd zmieniających się 
wszystkich wektorów, tworzących rzeczywistość na scenie. W trakcie 
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improwizacji działają dwie siły – jedna decyduje, co zrobić, druga 
błyskawicznie to analizuje, ale nie w porządku racjonalnym, dyskur-
sywnym, przyczynowo-skutkowym, jest to bardziej „wewnętrzne oko 
uwagi” i błyskawicznej, twórczej analizy. Obecnie bardzo popularna 
i doceniona stała się psychologia mindfulness9, która daje bardzo dobre 
rezultaty w leczeniu chorób psychicznych czy uzależnień. Docenia się 
siłę uważności, stan ten jest podstawą improwizacji – niezbędną do 
tworzenia w czasie rzeczywistym.

Podsumowanie
Przedmiot mojej pracy opisuje bardzo dobrze cytat z książki filozofa 
i teologa, abrahama Joshuy Heschela:

Istota rzeczy jest niewysłowiona i stąd nieprzystawalna do ludz-
kiego umysłu. to ściśle mówiąc, taka nieprzystawalność, która 
jest źródłem wszelkiego kreatywnego myślenia w sztuce, reli-
gii i życiu etycznym. Dlatego możemy powiedzieć, iż tak jak 
odkrycie zgodności rzeczywistości z ludzkim umysłem jest źró-
dłem nauki, tak odkrycie nieprzystawalności świata do naszego 
umysłu jest źródłem artystycznego i religijnego wejrzenia. […] 
Przez niewysłowione nie rozumiemy tego, co [jako takie pozo-
staje] nieznane. Przez to, co niewysłowione, rozumiemy taki 
aspekt rzeczywistości, który w swej prawdziwej naturze leży 
poza granicami naszego pojmowania, a sam umysł przyznaje, 
że jest on poza jego zasięgiem. z drugiej strony to, co niewy-
słowione, nie odnosi się do dziedziny oderwanej od tego, co 
dostrzegalne i znane. Odsyła ono do korelacji tego, co znane 
i nieznane, co poznawalne i niepoznawalne, którą umysł napo-
tyka we wszelkich swoich aktach myślenia i odczuwania10.

9 zob. P. Bucki, W. Pączek, Złap równowagę, Gdańsk 2018; R. crane, W. kuyken. 
The Implementation of Mindfulness-Based Cognitive Therapy: Learning From the 
UK Health Service Experience, „Mindfulness”, 2012, nr 4(3). 

10 a.J. Heshel, Bóg…, op. cit., s. 132–133. 
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cytatem tym chciałabym najbardziej adekwatnie podsumować to, 
czym się z pasją zajmuję i dzielę z innymi oraz czemu służy w moim 
pojęciu sztuka. Jest to taniec wciąż powstający na nowo, bez końca, 
szukający i znajdujący nowe drogi.
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mgr Ilona trybuła
tancerka, improwizatorka, choreograf, wykładowca uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka chopina, na Wydziale teatru tańca w Byto-
miu, w Szkole aktorskiej Machulskich, twórca i dyrektor artystycz-
na Międzynarodowego Festiwalu Improwiacji tańca [SIc!], kuratorka 
cyklu (sic!) four seasons realizowanego jako część programu cen-
trum Sztuki Współczesnej zamek ujazdowski. absolwentka Gdań-
skiej Szkoły Baletowej i akademii Muzycznej w Warszawie. Specja-
lizuje się w tańcu improwizowanym i choreografii performatywnej, 
promując i popularyzując ten nurt współczesnego tańca. zrealizowa-
ła około 30 autorskich spektakli, powstałych w oparciu o improwiza-
cję i improwizowanych w trakcie pokazów, współpracuje z muzyka-
mi polskiej sceny improwizacji. Ostatnie spektakle to: „uważnie się 
przyglądam” (jako rezultat projektu badawczego na temat roli impro-
wizacji w odnajdowaniu i budowaniu osobowości i tożsamości twór-
cy), „Mazurki”, „kobro / Lenar / trybuła”, „dd mm rrrr”. W roku 2010 
otrzymała medal komisji Edukacji Narodowej za szczególne osiągnię-
cia w edukacji i wychowaniu oraz została stypendystką Ministra kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego.
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Podsumowanie i wnioski z dyskusji

Blok Osobowości przełomu wieków został zaprogramowany w taki 
sposób, by zaznaczyć obecność na warszawskiej scenie twórców, któ-
rzy zaczynali swoją artystyczną drogę w ostatnich dekadach XX wieku 
i pracują w Warszawie (i nie tylko) do dziś. W sześciu artykułach przed-
stawione zostały sylwetki siedmiu osób (Paweł konic, anna Piotrowska, 
anna Godowska, Sławek krawczyński, Edyta kozak, Elwira Piorun, 
Ilona trybuła), znaczących dla rozwoju tańca współczesnego w stoli-
cy – tancerzy, choreografów, kuratorów (nierzadko poszczególne osoby 
łączyły w swojej pracy te funkcje). Bardzo ważna była tu możliwość 
zaprezentowania ich dokonań z zaznaczeniem także, że mają oni wpływ 
na młodsze pokolenie, rozwijające się dziś twórczo w Warszawie.

Warto zaznaczyć, że poszczególne artykuły łączą się ze sobą i uka-
zują poszczególne inicjatywy – prezentacje, festiwale, premiery cho-
reograficzne, podczas których na warszawskich scenach pojawiali się 
bohaterowie niniejszego bloku. Bardzo ważną postacią, wpierającą 
środowisko tańca w Warszawie w latach 90. XX wieku i na początku 
XXI wieku był Paweł konic – twórca impresaryjnej sceny w teatrze 
Małym, o której w swoim artykule pisze Sonia Nieśpiałowska-Owcza-
rek. co ciekawe występowali na niej m.in. anna Godowska i Sławek 
krawczyński, anna Piotrowska czy Ilona trybuła – których autopre-
zentacje znajdziemy w tej publikacji. Do sceny konica podczas kon-
ferencji odniosła się także prowadząca dyskusję, Małgorzata Matu-
szewska, która zaznaczyła, że także występowała w teatrze Małym 
– co było jej pierwszym spotkaniem ze światem tańca artystyczne-
go w Warszawie. Wspomniała też, że dla niej był to moment prze-
łomowy, kierunkujący jej przyszłą karierę zawodową. takie sformu-
łowanie potwierdza tylko, że scena konica była istotnym miejscem, 
pomagającym młodym tancerzom i choreografom zaprezentować się 



276

przed stołeczną publicznością. Istotne jest, że w pierwszej dekadzie 
XXI wieku scena konica w teatrze Małym nie była jedynym miej-
scem, gdzie pracowali artyści tańca – istniały teatr Wytwórnia, kino 
teatr „tęcza” czy Okęcka Sala Widowiskowa – Dom kultury Wło-
chy. Gwarantowało to pewną różnorodność prezentacji, a dla tancerzy 
i choreografów oznaczało możliwość pracy artystycznej z dostępem do 
niezbędnej infrastruktury. Dziś miejsca te albo nie istnieją, albo pro-
wadzone są w nich inne działania. Wydawać by się mogło, że kilka-
naście lat temu tańca w Warszawie było więcej – mimo że był on bar-
dziej rozproszony.

Podczas dyskusji konferencyjnej pojawiły się pytania do prele-
gentów, będących osobowościami, kształtującymi środowisko tańca 
współczesnego w Warszawie w latach 90. XX wieku. Pytania te doty-
czyły poczucia spełnienia w pracy twórczej, osobistych wrażeń co do 
rozwoju (własnego, ale i tańca w ogólnym rozumieniu), zastanowie-
nia się nad aktualnym momentem twórczości. Poszczególni bohatero-
wie odpowiadali m.in.:

Ilona Trybuła: Jedno wiem na pewno – myślę że mamy poczucie, 
że bez osobistej misji trudno jest w tym środowisku funkcjonować. 
W pewnym momencie przyszła zmiana pokoleniowa, aktualnie tworzą 
już też inni artyści, inne pokolenie – i musimy mieć świadomość jego 
istnienia. Ja osobiście wierzę w sztukę i jej dobro, należy zajmować się 
nią głęboko i mieć do niej szacunek, ale też rozszerzać zastane ramy.

Anna Piotrowska: Dodam, że czuję, że zachodzi teraz pewna zmiana 
w środowisku, a doświadczenie naszego pokolenia daje tu pewne pod-
stawy do budowania nowych inicjatyw. kilkanaście lat temu pojawili 
się pewni liderzy, którzy przez działalność edukacyjną tworzyli środo-
wiska tańca, które właśnie teraz próbują rozwijać się w Warszawie. Jed-
nocześnie nie można zapomnieć, że potrzebne są struktury, które będą 
nas wspierały w naszej działalności. Podsumowanie, które wydarzyło 
się w centrum Sztuki tańca, pokazało, w jaki sposób funkcjonowaliśmy 
i funkcjonujemy w jednej przestrzeni. Jednocześnie ten przełom wieków 
to czas moich poszukiwań w metodzie pracy, jaką jest „bycie pomiędzy”.
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Elwira Piorun: Dla mnie sztuka jest czymś osobistym, tworzonym 
mając całą naszą wiedzę i doświadczenie. Wydaje mi się, że im bar-
dziej osobiste tworzę pracę, tym bardziej są one ciekawsze.

Sławek Krawczyński: Przyznam szczerze, że nie czuję się wpisany 
w kontekst historyczny, ponieważ przez cały czas wszystko, czym się zaj-
muję, nadal trwa. Oczywiście pojawiły się nowe pokolenia, zawsze będą 
się one pojawiały, jednakże wydaje mi się, że to co dla nas na ten moment 
jest ważne, to podążanie do źródła tańca. Stajemy w obliczu największych 
zmian (jako cała cywilizacja), ponieważ wraz z rozwojem technologii 
czeka nas zderzenie człowieka wirtualnego i realnego i taniec będzie miał 
tu wielką rolę do odegrania (należy on do realności, a to co przed nami 
to świat, którego nie jesteśmy w stanie sobie teraz wyobrazić). Rozwój 
cybernetyczny sprawi, że ostatecznie to, kim człowiek się stanie, w dużej 
mierze zależeć będzie od tańca, ponieważ jest on najbardziej bezpośred-
nią ze sztuk. W naszej pracy ważne były – i nadal są – mityczne źródła. 
zastanawialiśmy się, skąd bierze się taniec, stosowaliśmy współczesne 
narzędzia zaczerpnięte z psychologii. Według nas taniec jako stan sytu-
uje się on pomiędzy światem, którego nie widzimy, a światem ludzkim 
– jest jedyną formą poruszania się człowieka pomiędzy tymi wymiara-
mi. Próbą refleksji na ten temat był spektakl Bataille i świt nowych dni.

Anna Godowska: to, co jest moim marzeniem, to żeby sztuka czyni-
ła dobre rzeczy dla ludzi, ale także, żeby sposób pracy artystów wró-
cił do pewnych korzeni i dobrych proporcji, gdzie człowiek rozmawia 
z człowiekiem, a ego schodzi na dalszy plan. W pracy pedagogicznej 
się to udaje, więc myślę, że w sztuce też się to uda.

Aleksandra Pacak-Dragańska: Żałuję, że to nie Edyta kozak siedzi 
tu z Państwem, ale chciałabym powiedzieć, że to co mnie połączyło 
z Edytą kozak, to edukacja. Dlatego myślę, że oprócz artystów ważne 
jest istnienie środowiska publiczności, osób zainteresowanych tańcem, 
które będą przychodzić na takie wydarzenia. tego życzę Edycie kozak 
i Festiwalowi ciało/umysł na przyszłość – żeby widzów prezentacji 
było coraz więcej.



Sonia Nieśpiałowska-Owczarek: W środowisku tańca pojawiają się 
nowe, młode osoby, natomiast czuję, że osoby z pokolenia, o którym 
była mowa podczas panelu mają jeszcze wszystko przed sobą. Ja bym 
życzyła sobie, żeby było nam łatwiej funkcjonować, by było więcej 
miejsc, żeby artyści mogli się zająć tylko twórczością.

Przytoczone wypowiedzi dowodzą, jak duże znaczenie w rozwoju 
tańca mieli – i nadal mają – bohaterowie niniejszego bloku. Istotna jest 
tu nie tylko ich działalność twórcza, ale także edukacyjna, pozwalają-
ca rozwijać się młodemu pokoleniu i przyciągająca widza na poszcze-
gólne wydarzenia. zaznaczyć należy, że na początku XXI wieku roz-
wijali się i pracowali także inni tancerze i choreografowie, związani 
z Warszawą do dziś – jak aleksandra Dziurosz (aktualnie: zastępca 
Dyrektora Instytutu Muzyki i tańca) czy Małgorzata Matuszewska. 
Jednakże zaprezentowane sylwetki osób wybrane zostały ze względu 
na kontekst historyczny – moment rozpoczęcia pracy jeszcze w ostat-
nich dwóch dekadach XX wieku poszczególnych osób i ich aktywny 
udział w kształtowaniu warszawskiego (i polskiego) środowiska tańca.

Na zakończenie dyskusji, odbywającej się podczas konferencji, pre-
legenci zapytani zostali o rady dla młodego pokolenia. zaznaczono, 
że należy mieć motywację i pracować nad nią, warto też dbać o dobre 
relacje w środowisku. Nie można zapominać o historii i o mistrzach, 
żeby nie wypierać przeszłości, ale myśleć, o tym, że jesteśmy konty-
nuacją tego, co było kiedyś. Jednocześnie ważne jest, by oprócz arty-
stów byli ludzie, którzy wspieraliby ich organizacyjnie, choć sami nie 
są aktywnymi tancerzami. taniec w Polsce potrzebuje zrozumienia, 
o które musimy powalczyć, by w końcu istniała niezbędna infrastruk-
tura i środki finansowe, by było więcej możliwości dla tancerzy i chore-
ografów. Musimy jednak pamiętać o tym, co już się udało, o miejscach, 
w których taniec był obecny w Warszawie, o festiwalach i osobach pro-
pagujących taniec. Pamięć o poszczególnych wydarzeniach, ludziach 
czy scenach powinna być upubliczniania, by każde nowe pokolenie nie 
zaczynało swojej pracy od początku, a mogło kontynuować podjęte już 
działania środowiskowe.



Spektakl „Wycieka ze mnie samo złoto”, Renata Piotrowska-auffret, fot. 
Marta ankiersztejn



Warsztaty „Męskie tańczenie – Release class”, artur Grabarczyk, fot. Marta 
ankiersztejn



Warsztaty „Męskie tańczenie – clever Method”, Filip Szatarski, fot. Marta 
ankiersztejn



Warsztaty „Męskie tańczenie – Dynamic Flow Dance”, Michał adam Góral, 
fot. Marta ankiersztejn



Konferencja CST 2019 „Taniec w Warszawie. Sztuka tańca i choreogra-
fii w XX i XXI wieku”, dzień pierwszy – część społeczna – panel: „Współ-
czesne środowisko tańca”, fot. Marta Ankiersztejn

„Budowanie publiczności tańca w Warszawie”, Joanna tabaka

Panel „choreografia jest kobietą”. Od lewej: Hanna Raszewska-kursa, Izabe-
la chlewińska, alicja czyczel, Natalia Oniśk, agnieszka Borkowska, anna 
Piotrowska

„centrum Sztuki tańca w Warszawie – historia, obecny model, wizja rozwo-
ju”, Janusz Marek, Joanna Stasina



Konferencja CST 2019 „Taniec w Warszawie. Sztuka tańca i choreografii 
w XX i XXI wieku”, dzień drugi – część naukowa – panele: „Osobowości 
przełomu wieków” / „Współczesne inspiracje”, fot. Marta Ankiersztejn

Panel dyskusyjny, od lewej: Hanna Raszewska-kursa, Magdalena Przybysz, 
anna królica, Julia Hoczyk

Panel dyskusyjny, od lewej: Małgorzata Matuszewska, aleksandra Pacak-
-Dragańska, Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, Sławek krawczyński, anna 
Godowska, Ilona trybuła, anna Piotrowska, Elwira Piorun

Od lewej: aleksandra Pacak-Dragańska, Marta Seredyńska, Sławek kraw-
czyński, Małgorzata Matuszewska, agata Życzkowska, Ilona trybuła, Sonia 
Nieśpiałowska-Owczarek, Elwira Piorun, anna Godowska, Paulina Święcań-
ska, anna Piotrowska



Konferencja CST 2019 „Taniec w Warszawie. Sztuka tańca i choreogra-
fii w XX i XXI wieku”, dzień trzeci – część naukowa – panele:  „Życie 
taneczne pierwszej połowy XX wieku” / „Osobowości drugiej połowy XX 
wieku”, fot. Marta Ankiersztejn

Od lewej: Mikołaj Mikołajczyk, Grzegorz kondrasiuk, zofia załęska, alek-
sandra kleinrok, Hanna Raszewska-kursa

Od lewej: Wacław Gaworczyk, Barbara Sier-Janik, Ewa kretkowska, Iwona 
Wojnicka, Mikołaj Mikołajczyk, aleksandra konarska

Paulina Święcańska, dyrektorka cSt i Marta Seredyńska, kuratorka konfe-
rencji cSt





BLOK IV: WSPółCzESNE INSPIRACjE
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mgr julia Hoczyk
Instytut Muzyki i Tańca

Warszawskie środowisko butō – 
twórcy, inspiracje, estetyka

Streszczenie:
Od niemal dwóch dekad taniec butō w Warszawie rozwija się równolegle 
z innymi formami tej sztuki, jak choćby taniec współczesny czy klasyczny. 
twórcom tego obszaru udało się zgromadzić wokół siebie społeczność butō-
entuzjastów, którzy nie tylko uczestniczą w wydarzeniach artystycznych, ale 
także biorą udział w warsztatach i rozmaitych inicjatywach na pograniczu 
różnych dziedzin sztuki, jak: instalacje, krótkie pokazy, wykłady, spotkania. 
W artykule omówione zostały najważniejsze działania artystów i animatorów 
butō w Warszawie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, jak: Sylwia Hanff, 
Iwona Wojnicka czy anita zdrojewska, a także przytoczona została rozmo-
wa z anną Juniewicz, należącą do młodego pokolenia butō. Omówiona zosta-
ła estetyka ich wybranych spektakli, a także przypomniane zostały sylwetki 
zagranicznych twórców, którzy na zaproszenie wymienionych wyżej promoto-
rek butō gościli w Polsce (na czele z atsushim takenouchim czy Joan Laage).
Słowa kluczowe: butō, butō w Warszawie

Butō – radykalna sztuka ciała, gatunek współczesnego tańca, jedna 
z form teatralnych, wywodzących się z Japonii, alternatywne podej-
ście do ciała, specyficzny trening somatyczny… Nie ma jednej definicji 
tej sztuki, lokującej się na przecięciu rozmaitych gatunków i dziedzin 
– teatru, tańca, sztuki performance. znacząca jest pod tym względem 
definicja zaproponowana przez krytyka Roku Hasegawę w oksfordz-
kiej encyklopedii tańca:
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to współczesny taniec japoński, na który składa się szero-
ka gama stylów – od tańców ludowych i tych wywodzących 
się z tradycyjnych form taneczno-teatralnych, jak nō i kabu-
ki, poprzez sprowadzone [z zachodu] formy, jak balet, taniec 
modern i postmodern, po sztukę performance, która uwzględ-
nia taniec. Butō, które zaczęło rozwijać się w latach 50. [wła-
ściwie pod koniec lat 50., za pierwszy spektakl uznaje się Kin-
jiki, Zakazane kolory, stworzone przez tatsumuiego Hijikatę] 
to współczesna forma, która czerpie zarówno z zachodnich, jak 
i rdzennie japońskich źródeł1.

Na słowo butō składają się dwa ideogramy: bu oznaczający 
taniec oraz tō – krok, deptanie. Przypomina inny wyraz – buyō, 
który określa klasyczną formę tańca japońskiego. termin butō 
po raz pierwszy pojawił się w Japonii w okresie dynastii Meiji 
(1868–1912) na oznaczenie tańca salonowego i dworskiego 
(mai), a także ludowego (odori). Później zanikł. Powszechne-
mu użyciu przywrócił go dopiero tatsumii Hijikata, uważany 
za twórcę techniki ankoku butō, czyli tańca mroku2.

Źródłosłów tytułowego pojęcia, podobnie jak geneza formy tanecz-
nej, którą denotuje, zawiera w sobie podwójność, kulturowy synkre-
tyzm, splatający ze sobą to co teraźniejsze i to co przeszłe; to co dale-
kie i to co bliskie.

choć przez lata wśród praktyków i pasjonatów butō żywa była 
dyskusja, czy każdy, niezależnie od pochodzenia, może stać się jego 
wykonawcą, dziś pytanie to stawia się rzadko, głównie dlatego, że 
w ciągu kilku dekad swojego rozwoju butō stało się gatunkiem trans-
kulturowym i transnarodowym. Ma to źródła w przytoczonej powyżej 
skrótowo genezie gatunku, gdzie spotkały się i przeniknęły wpływy 

1 R. Hasegawa, Butō, [w:] Dance, vol. 2, New York – Oxford 2004, s. 17.
2 J. Hoczyk, Japoński taniec butō. Historia i charakterystyka gatunku, praca magi-

sterska napisana pod kierunkiem prof. Leszka kolankiewicza, akademia teatralna 
im. aleksandra zelwerowicza, 2009, niepublikowana.
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japońskie i euroamerykańskie. W badaniach butō można zastosować 
pojęcie transnarodowości, w ujęciu zaproponowanym przez Wolfgan-
ga Welscha, a w Polsce w odniesieniu spopularyzowanym przez Mag-
dalenę zamorską. O transkulturowości Japonii Welsch pisał:

Różne style i modele filozoficzne, estetyczne i kulturowe koeg-
zystowały w Japonii przez wieki jej historii. Gdy coś zostało usta-
nowione, pozostawało już na zawsze. Buddyzm nie wypchnął 
zupełnie szintoizmu, a modernizm nie zastąpił w pełni tradycji.
[…] to współistnienie różnych modeli (zupełnie obce zacho-
dowi) z pewnością przygotowało drogę do późniejszego kultu-
rowego wymieszania. Ludzie przyzwyczajeni są do mieszania 
kilku modeli, nie boją się różnorodności, nie muszą przyswajać 
nowej mentalności, by zaakceptować współczesny pluralizm3.

W Polsce epoki transformacji rozmaite wpływy zaczęły mieszać się 
ze sobą, co obserwujemy do dziś, choć wynika to z nieco odmiennych 
procesów globalizującego się świata. z pewnym przesunięciem czaso-
wym właśnie w latach 90. butō dotarło do Polski, wraz z coraz częst-
szymi podróżami artystów tej sztuki do krajów zachodu, połączonych 
niekiedy z decyzją o osiedleniu się w nich. Podczas gdy japońscy arty-
ści wybierali życie w Europie (Niemczech, Francji, Włoszech i wielu 
innych krajach) i Stanach zjednoczonych, czy kanadzie (by wymienić 
wybrane obszary geograficzne), zachodni twórcy coraz częściej obie-
rali butō jako główną ścieżkę swojej twórczości. Nie inaczej stało się 
w Polsce – w kilku miastach, jak Gdańsk, kraków, Lublin, Szczecin, 
Warszawa – butō trafiło na szczególnie podatny grunt. Obecnie jed-
nak to właśnie stolica kraju stała się jego głównym ośrodkiem. W Pol-
sce odkrywanie tej sztuki następowało powoli od połowy lat 90., gdy 
zaczęli przyjeżdżać tu japońscy twórcy butō, jak Daisuke Yoshimo-
to, szczególnie często zapraszany do ówczesnego Ośrodka (obecnie: 

3 W. Welsch, Tożsamość w epoce globalizacji – perspektywa transkulturowa, [w:] 
Estetyka transkulturowa, red. k. Wilkoszewska, kraków, s. 31–43. cyt. za: 
M. zamorska, Obecni ciałem. Warsztat polskich tancerzy butō, kraków 2014, s. 46.
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Instytutu Grotowskiego), czy atsushi takenouchi, stały gość szcze-
cińskiego teatru kana. twórcy ci wielokrotnie powracali do nasze-
go kraju, nie tylko pokazując swoje spektakle, ale przede wszystkim 
prowadząc intensywne warsztaty, nierzadko zakończone publicznymi 
pokazami. Dzięki temu polscy artyści butō otrzymali możliwość warsz-
tatowego i nieformalnego kształcenia, które dzielą z wieloma reprezen-
tantami średniego pokolenia w tańcu współczesnym w okresie trans-
formacji ustrojowej. to w Warszawie, w 1994 roku, pierwszy i jedyny 
raz w Polsce wystąpił jeden z prekursorów butō, kazuo Ohno, który 
wraz z synem, Yoshito Ohno, zaprezentował na deskach teatru Drama-
tycznego m.st. Warszawy spektakl Nenufary, inaugurując tym samym 
wyjątkowy festiwal – Międzynarodowe Spotkania Sztuki akcji ROz-
DROŻE. Butō powróciło na ten festiwal w 2001 roku, gdy w teatrze 
Małym, ze spektaklem Edge 01 wystąpił ko Murobushi. W tej samej 
edycji w festiwalu udział wzięła związana z krakowem Japonka, Miho 
Iwata. Rok później w ramach ROzDROŻa odbyła się premiera spekta-
klu teatru tańca Nie tylko Flamenco CAMILLE CLAUDEL – KYOJO 
z gościnnym udziałem atsushiego takenouchiego. Na przełomie wie-
ków artyści butō gościli w stolicy regularnie na zaproszenie Ośrodka 
teatralnego akademia Ruchu. W ramach projektu tęcza, prowadzo-
nego przez grupę Wojciecha krukowskiego, na warszawskim Żolibo-
rzu wystąpili m.in. Masaki Iwana, Min tanaka, Motofuji (żona tat-
sumiego Hijikaty), Yasushiko takeuchi i Yuri Nagaoka, by wymienić 
tylko niektórych. Postać kazuo Ohno powróciła z kolei do Polski sym-
bolicznie, gdy w 2015 roku anita zdrojewska w ramach działalności 
swojej Fundacji POMPka zaprosiła do Polski Yoshito Ohno, który 
w Warszawie i krakowie poprowadził warsztaty, wyrastające z metody 
jego ojca, a ponadto w tych samych miastach oraz w Poznaniu pokazał 
spektakl w choreografii drugiego z twórców butō, tatsumiego Hijikaty. 
Rok wcześniej POMPka wydała książkę jednego z najsłynniejszych 
artystycznych duetów w historii, Świat Kazuo Ohno, autorstwa ojca 
i syna. Publikacja ta przyczyniła się do dalszej popularyzacji butō, co 
jest zasługą dbałości edytorskiej oraz znakomitego, poetyckiego prze-
kładu japonistki Igi Rutkowskiej.
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Działalność Iwony Wojnickiej i Sylwii Hanff
Od początku nowego wieku w Warszawie rozwijało się coraz więcej 
inicjatyw butō. Iwona Wojnicka, socjolożka i (podobnie jak Sylwia 
Hanff) adeptka Studia Mimów Stefana Niedziałkowskiego, w latach 
2004–2005 zainicjowała „Butoh Barter” – intensywne, wielodnio-
we warsztaty z atsushim takenouchim (i akompaniamentem Hiroko 
komiyi, wykonującej transową muzykę intuitywną), najczęściej koń-
czące się pokazem z udziałem uczestników. Nazwa projektu odda-
wać miała jego międzynarodowy charakter, ponieważ w warsztatach 
mistrzowskich uczestniczyli również pasjonaci butō i artyści spoza 
kraju. Poza warsztatami nazwa ta obejmowała imprezy cykliczne 
o tym samym tytule, w tym pokazy, koncerty i prezentacje. Wśród part-
nerów znaleźli się: Ośrodek Działań twórczych „Okęcka Sala Wido-
wiskowa” (filia Domu kultury Włochy), Pracownia Wschodnia, tR 
Warszawa i Instytut teatralny. Jako kilkukrotna uczestniczka projek-
tu mogę stwierdzić, że było to niezwykle silne zanurzenie w doświad-
czeniu butō, na wiele dni łączące artystów tańca, teatru i innych sztuk, 
a także wszystkich zainteresowanych we wspólnym doświadczeniu. 
Nierzadko było to doznanie transgresywne, takenouchi sięga bowiem 
po doświadczenia katastrof naturalnych i wojen, nie stroniąc od tema-
tu cierpienia, chorób, szaleństwa i śmierci. Sam od lat mawia, że ofia-
rowuje swój taniec, co sprawia, że ciężkie przeżycia, przekraczające 
nie tylko  jednostkowe pojmowanie, ale i wytrzymałość, ulegają sub-
limacji. Do dziś wraz z komiyą (także, o ile czas pozwoli, niezależ-
ną muzyczką) jest zapraszany do Polski regularnie (najczęściej przez 
fundację POMPka).

Niezwykły był także sam charakter projektów, realizowanych pod 
szyldem „Butoh Barter” i oferujących spotkanie z duetem takenouchi-
-komiya. Prowadzić miały one do stworzenia spektaklu, który wykra-
czał poza typowy pokaz powarsztatowy. Był to w pełni oryginalny per-
formans, realizowany w oparciu o improwizację strukturalną – jego 
przebieg był określony, lecz w ramach przygotowywanej pod opie-
ką takenouchiego kompozycji, ruch, mimo określonych jakości czy 
obrazów, jakie miał ze sobą nieść, pozostawiał uczestnikom sporo wol-
ności. Było to twórcze spotkanie artystów sztuk performatywnych 
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i wizualnych, pozwalające na autentyczną międzynarodową wymianę. 
zanim cykl „Butoh Barter” zyskał swoją nazwę, Wojnicka zorganizo-
wała inne projekty butō, m.in. „Butoh Body” w chlewiskach. Spotkanie 
to jesienią 2004 roku zgromadziło polskich i niemieckich tancerzy oraz 
performerów, którzy przybyli do Domu Pracy twórczej REYMON-
tÓWka,aby tańczyć z takenouchim do muzyki komiyi. Projekt zakła-
dał również prezentację fragmentów prac wszystkich uczestników. Rok 
później atsushi takenouchi powrócił do Polski, by wspólnie z niemiec-
ką tanz cooperativa wystąpić w projekcie GEN podczas XIII Między-
narodowego Festiwalu Sztuka ulicy. Prezentację poprzedziły Polsko-
-Niemieckie Integracyjne Spotkania twórcze dla tancerzy, odbywające 
się w Hajnówce (partner: Białoruski Dom kultury) i w Warszawie na 
przełomie czerwca i lipca 2005 roku. W tym samym roku w Ośrod-
ku Działań twórczych na warszawskim Okęciu takenouchi z komiyą 
poprowadzili warsztaty mistrzowskie „Butoh Barter”, wpisujące się 
w szerszy, wieloletni projekt Japończyków – „Jinen Butoh”.

Fot. 1. Butoh Barter 2005, archiwum własne Julii Hoczyk
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Swoistym łącznikiem między działaniami Iwony Wojnickiej i Syl-
wii Hanff, a zarazem kolejnym potwierdzeniem międzykulturowego 
i transnarodowego charakteru butō, jest projekt „taniec lasu”4, zreali-
zowany jako koprodukcja teatru Limen, teatru cHOREa i japońskie-
go artysty kana katsury, we współpracy ze Stowarzyszeniem zmiana 
Społeczna (dziś: Stowarzyszenie i kolektyw artystyczny FORMat 
zERO). Spektakl miał premierę we wrześniu 2006 roku w ramach 
stołecznego Festiwalu Skrzyżowanie kultur, został też powtórzony 
w teatrze Montownia podczas Spotkań z kulturą Grecji. Wzięli w nim 
udział tacy artyści, jak: Gabriella Daris, Małgorzata Lipczyńska, Izabe-
la Ofelia Śliwa, Elina toneva, Wioletta Gwóźdź, Paweł korbus, Hubert 
Domański, Maciej Maciaszek, Łukasz Wójcicki, Sylwia Hanff, Beata 
ciecierska-zajdel, Iwona Wojnicka, krzysztof Jerzak, Massimo Pie-
rani, Floriana Lombardo, adam Biedrzycki.

kilka lat wcześniej, w 2002 roku, Sylwia Hanff, absolwentka filo-
zofii na uniwersytecie Warszawskim i Studia Mimów Stefana Nie-
działkowskiego, a następnie artystka teatru Żydowskiego im. Estery 
Rachel i Idy kamińskich w Warszawie, założyła teatr Limen (obec-
nie: teatr Limen Butoh). zespół od początku pracował w zmiennym 
składzie, z założenia miał charakter konstelacji, której osią jest Hanff, 
za każdym razem zapraszająca do współpracy innych artystów. Byli to:
• współpraca kilkuletnia, więcej niż jeden spektakl: Magdalena Jaku-

bów, Grażyna chmielewska, Iwona Wojnicka, Joan Laage, Beata 
ciecierska-zajdel, Marzena Brzezińska, Justyna Jasłowska, kata-
rzyna Orowiecka, tomasz Bazan, Marek kowalski;

• współpraca przy jednym spektaklu: atsushi takenouchi, Rui Ishi-
hara, krzysztof Jerzak, Irena Lipińska, katarzyna Żejmo;

• muzycy (współpraca kilkuletnia, kilka spektakli): Robert Jędrze-
jewski, India czajkowska, Pierre Boeswillwald, andrzej turczy-
nowicz, Elwira Janasik, Elżbieta Piasecka;

• plastycy: Monika Worsztynowicz, Joanna Pielat.

4 Por. J. Hoczyk, Magiczny spektakl, nowytaniec.pl, przedruk na wortalu e-teatr.pl: 
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/31224.html [dostęp 2.11.2019]. 
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teatr Limen Butoh zrealizował także spektakle będące koprodukcja-
mi, jak: Taniec lasu –w chor. kan katsury i reż. tomasza Rodowicza 
(koprodukcja z teatrem cHOREa) oraz Mechaniczne Anioły (zawodo-
wy zespół osób z niepełnosprawnościami) w reż. Sylwii Hanff i Hele-
ny Bogdziewicz-Nowak, w chor. Hanff (koprodukcja z teatrem O.N.).

Drogę Sylwii Hanff w butō poprzedziło doświadczenie w tańcu 
współczesnym, improwizacji tańca i symbolice ciała oraz jodze kun-
dalini, a samego butō uczyła się od wybitnych światowych artystów, 
jak choćby carlotta Ikeda i ko Murobushi. choć świadomie ograni-
czyła zakres wykorzystywanych środków i metod, jej szerokie zaple-
cze w dziedzinie pracy z ciałem widać zarówno w spektaklach, jak 
i podczas warsztatowych treningów, którym jeden z rozdziałów książ-
ki Obecni ciałem. Warsztat polskich tancerzy butō zadedykowała Mag-
dalena zamorska5. Warto dodać, że jej tłumaczenie ukazało się niedaw-
no na rynku międzynarodowym. Hanff od lat uzupełnia swoje metody 
treningu ciała-umysłu, które wciąż się zmieniają – pracuje w opar-
ciu o medytację w ruchu, rozwija różne poziomy świadomości, dążąc 
w kierunku hiperświadomości, która ma sprawić, że uda się osiągnąć 
stan nazywany przez twórców butō „obecnością totalną”, radykalnym 
otwarciem ciała tańczącego na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne, ekstre-
malną responsywnością. z pewnością dla jej pracy artystycznej ogrom-
ne znaczenie ma zainteresowanie kulturą i filozofią Wschodu, głów-
nie Japonii. Wykształcenie filozoficzne daje jej jednak mocne oparcie, 
które umożliwia tak dalekie intelektualno-twórcze podróże, co znajduje 
odbicie w tworzonych przez nią spektaklach. Jak zaznaczyła w rozmo-
wie z Magdaleną zamorską: „Filozofię uważam za świetne przygoto-
wanie do butō i medytacji. […] tak dokładnie dekonstruuje konstruk-
cję intelektu, że jesteś gotowy do medytacji. zaczynasz patrzeć na teorie 
z dystansu, bo wiesz, że możesz zawiesić każdą z nich. Lata filozofii 
sprawiły, że poczułam się podzielona na ciało i intelekt, ale w odpo-
wiednim momencie, dzięki teatrowi, powróciłam do siebie”6.

5 Por. M. zamorska, Obecni ciałem…, op. cit.
6 M. zamorska, Sylwia Hanff. Przekraczanie kodu ciała, [w:] M. zamorska, Obecni 

ciałem…, op. cit., s. 89.
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choć każda propozycja artystyczna Hanff i jej teatru Limen Butoh 
jest inna, wyrastająca z odmiennej inspiracji, to jednak ich estetyka jest 
podobna. Są to wysmakowane wizualnie spektakle teatralne, w cza-
sie których artystka odprawia wraz z widzami rodzaj rytuału przej-
ścia, przeprowadzając ich przez mroczne, trudne obrazy i skojarzenia, 
pozwalające na zanurzenie się w egzystencjalnym, a niekiedy i ducho-
wym doświadczeniu. Do tej pory stworzyła 22 projekty artystyczne, 
obecnie pracuje nad 23. W 2017 roku teatr Limen Butoh obchodził 
piętnastolecie. Wiele z prac artystki ma swoje kolejne odsłony, scenicz-
ne wcielenia, czy wariacje, jak choćby Ogrody opuściły swoje drzewa, 
Kanabasis, Beksiński_Butoh i Dybuk.

Inspiracje powracają po latach, odbijając się w sobie wzajemnie. 
W 2005 roku artystka stworzyła spektakl Puste miejsca albo sny oce-
anu (w jednej z wersji tego spektaklu występowała w duecie z toma-
szem Bazanem, a we wcześniejszej – ze wspomnianą Iwoną Wojnic-
ką), inspirowany filozofią zen i metafizycznym malarstwem zbigniewa 
Beksińskiego. W 2016 roku twórczość tego artysty została przywoła-
na w spektaklu Beksiński_Butoh, w pierwotnej wersji przygotowanym 
we współpracy z amerykańską artystką butō, Joan Laage. Na przykła-
dzie tych dwóch prac – jednak taki zabieg można zauważyć w całej jej 
twórczości – widać, jak Hanff korzysta z możliwości języka nowych 
mediów, już wtedy bowiem współpracowała z artystami wideo (w tym 
przypadku z zuzanną Szydłowską, twórczynią video-art, a dekadę póź-
niej z Robertem Jędrzejewskim, muzykiem i twórcą wideo-partytur 
– dynamicznych projekcji wideo, inspirowanych malarstwem Bek-
sińskiego i stanowiących jeden z impulsów dla powstającego ruchu 
i obrazów ciała). Wizualność jest od początku niezwykle ważna w pra-
cach Hanff: kostiumy mogą być, jak niegdyś, nieco bardziej ascetycz-
ne lub, jak obecnie, kunsztowne i wyrafinowane, na równi jednak 
z ruchem ciała liczy się przepływ obrazów, jaki dokonuje się przed 
oczami widzów. Może to zresztą stanowić nawiązanie do drzeworytów 
ukiyo-e, czyli dosłownie, (ulotnych) obrazów przepływającego świata. 
choć z pewnością spektakle Hanff posiadają dramaturgię i swoje kul-
minanty, są one niezwykle subtelne, a całość wprowadza widza w stan 
medytacyjnego, uważnego odbioru. Jak wielu twórców butō, artystka 
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zdaje się zaginać czasoprzestrzeń, przez co percepcja spektakli staje 
się niejako bezczasowa, pozwalająca widzom na intensywne poczucie 
bycia tu i teraz, wyczulenia na najmniejszą zmianę w ruchu ciała czy 
obrazie. O ile w pierwszej wersji Pustych miejsc umysł widzów miał 
za zadanie oczyścić się razem z tancerkami/wykonawcami ze zbęd-
nych bodźców, doświadczyć zenistycznie rozumianej pustki, o tyle 
w Beksińskim_Butoh zaobserwować można duchową, nasyconą pier-
wotnymi znaczeniami, drogę dwóch kobiet lub też, w kolejnej wersji 
(z udziałem Magdaleny Jakubów) przeprowadzenie tej młodszej, mniej 
doświadczonej, na drugą stronę – w nieistnienie lub nieznany nam jesz-
cze wymiar. Mimo filozoficznego rdzenia Hanff niemal zawsze inspi-
ruje się twórczością innych artystów: malarstwem, literaturą lub fil-
mem. W jednej z jej wcześniejszych prac, Księdze piasku, punktem 
wyjścia były dwa utwory literackie: opowiadanie Borgesa Księga Pia-
sku i dramat Yeatsa Przy źródle jastrzębia, a za opis spektaklu musiały 
wystarczyć metaforyczne cytaty. W Apoptosis (ponownie dwie wersje: 
z Iwoną Wojnicką i tomaszem Bazanem) za inspirację służył proces 
obumierania komórek, a taniec wyłaniał się z mroku, z paradoksal-
nego rozpadu i anarchii mających swoje źródło także w artaudow-
skim teatrze Okrucieństwa, do którego odwołuje się Hanff. W jed-
nym z jej nowszych spektakli, zatytułowanym Zmierzch opuszczonych 
miast, widzowie wyruszają wraz z artystką w metaforyczną wędrówkę 
w głąb własnych ciał i psychiki, stając się towarzyszami wewnętrznej 
podróży postaci inspirowanej Stalkerem z filmu andrieja tarkowskie-
go7. Sceniczna przestrzeń, jak właściwie w każdym ze spektakli Hanff, 
znacząco poszerza swoje granice, stając się rodzajem egzystencjalne-
go labiryntu, sceną podróży w inny, na co dzień niedostępny wymiar.

Na osobną uwagę w przypadku Sylwii Hanff zasługują kostiumy. 
Niemal od początli postacie kreowane przez artystkę, a często także 
przez jej współpracowników są, by tak rzec, „poszerzone” o kostium. 
Wynika to z autorskiego podejścia do butō – inaczej niż w przypad-
ku większości artystów tej sztuki, to nie pobielona, wymazująca to co 

7 Por. J. Stanisławska, Strefa przeznaczenia, http://centrumsztukitanca.eu/recenzja-
spektaklu-zmierzch-opuszczonych-miast-justyna-stanislawska/ [dostęp 2.11.2019].
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jednostkowe nagość jest kostiumem, lecz kunsztowny, w inny sposób 
zacierający indywidualne cechy, finezyjny kostium. choć może być to 
daleko idącym wnioskiem, warto zastanowić się, na ile jedną z inspira-
cji takiego podejścia może być współpraca z wybitnym reżyserem-pla-
stykiem, wizjonerem, Jerzym Grzegorzewskim, u którego Hanff wystą-
piła w następujących spektaklach: Nowe Bloomusalem (Mademoiselle), 
Noc listopadowa. Sceny dramatyczne (kera, Muza), Sen nocy letniej 
(Elf). artystka eksperymentuje też z widzialnością – oprócz schowania 
postaci w kostiumie, czy modyfikowania przez niego kształtów ciała, 
bohaterowie jej spektakli nierzadko wyłaniają się z półmroku lub w nim 
znikają. W jednej z wersji przedstawienia Ogrody opuściły swoje drze-
wa, a także Zmierzch opuszczonych miast, główne oświetlenie scenicz-
ne zapewniają lampy, wprawiane w ruch przez artystkę.

Fot. 2. Sylwia Hanff/teatr Limen Butoh, 8 pustyń, fot. a. Rączka

Oprócz pracy artystycznej Hanff od lat działa na rzecz upowszech-
niania sztuki butō, nie tylko prowadząc zajęcia i warsztaty, ale rów-
nież realizując projekty, w ramach których uczestniczące w nich 
osoby spotykają się tylko po to, by poczuć energię butō i wystąpić 
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w efemerycznym spektaklu. często wychodzi ze swoją sztuką w ple-
ner, występowała już m.in.: w Łazienkach królewskich, Forcie Moko-
tów, na Rynku Nowego Miasta (w ramach Festiwalu Sztuka ulicy) czy 
przed centrum Promocji kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. 
Warszawy. Od wielu lat współpracuje z teatrem akt, mającym siedzi-
bę w trudno dostępnym, lecz mającym niewątpliwie swój urok, miej-
scu na ulicy Łaziebnej, niedaleko stacji PkP Olszynka Grochowska. to 
właśnie tu pod koniec kwietnia 2019 roku odbyła się I edycja Butohpo-
lis. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Butoh. W kameralnym miej-
scu zaprezentowali się artyści z Polski, Niemiec i Włoch, a odbiór ich 
spektakli oraz dyskusje po nich pokazały, że istnieje w Warszawie śro-
dowisko butō, któremu zdecydowanie przybywa publiczności. co wię-
cej inicjatywa mająca w nazwie „sztukę”, a nie „taniec” jest świado-
mą strategią, wskazującą na interdyscyplinarność butō i przywołany na 
początku tekstu synkretyzm gatunkowy, natomiast przymiotnik „mię-
dzynarodowy” wskazuje na jego transnarodowość.

W ostatnich latach Hanff, podobnie jak anita zdrojewska, stara się 
zapraszać do kraju nieznanych tu wcześniej artystów butō. W czerw-
cu tego roku był to jeden z tancerzy Sankai Juku (twórców, którzy jako 
pierwsi artyści butō wystąpili w Polsce, na Festiwalu teatru Otwar-
tego we Wrocławiu w roku 1981 ze spektaklem Głowa mandarynki), 
Dai Matsuoka. artysta dwukrotnie wystąpił w Galerii 18a na Brackiej 
– z choreografiami własnymi i tatsumiego Hijikaty dla kazuo Ohno, 
a także podczas finisażu jednej z wystaw galerii prezentując improwi-
zację wchodzącą w dialog z eksponowanymi obrazami. We wrześniu 
2019 roku warsztaty na zaproszenie Hanff w Służewskim Domu kultu-
ry poprowadziła, mieszkająca na co dzień w australii, Yumi umiumare, 
która inspiruje się ceremonią herbaty. zgodnie z podejściem Hanff wśród 
wykonawców pokazywanego na zakończenie warsztatów wielogodzin-
nego performansu Super-Natural TEA, poza japońską artystką, znaleź-
li się: adam Sōmu Wojciński oraz artyści i goście teatru Limen Butoh.

Anita Zdrojewska i Fundacja POMPKA
kolejną ważną dla rozwoju warszawskiego środowiska butō anima-
torką i artystką jest anita zdrojewska, która w 2008 roku założyła 
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Fundację POMPka8. artystka kontynuowała ideę „Butoh Barteru”, 
zmienił się jednak charakter tego przedsięwzięcia, zanikła również 
nazwa – dziś celem są już warsztaty same w sobie, a nie realizacja 
spektaklu. Motywacja zdrojewskiej do założenia fundacji wynikała 
z fascynacji kulturą i sztuką, a jako japonistka postanowiła wykorzy-
stać swoje kompetencje – ale głównym bodźcem było właśnie butō. 
Sama wspomina:

W 2007 roku butō samo przyszło do mnie, a właściwie spadło na 
mnie jak grom z jasnego nieba! Poruszona przypadkowo dostrzeżo-
nym obrazem, wbita w fotel, obejrzałam dokument o festiwalu butō 
w Nowym Jorku. Po filmie uznałam, że muszę z tym coś zrobić. 
zaczęłam szukać informacji w internecie, kupować książki, a przede 
wszystkim ponownie tańczyć. chodziłam na sporadycznie w tym 
czasie organizowane warsztaty coraz bardziej przekonana, że doty-
kam czegoś niezwykłego. Sztuki przekraczającej granice – kulturo-
we, cielesne, czasowe…9.

Japonią, a w szczególności butō, zdrojewska zajęła się po latach – na 
studiach i wiele lat po nich macierzyństwo i praca odsunęły na bok 
osobiste pasje.

O genezie założenia POMPkI mówi dalej tak:

Ponieważ mniej więcej w tym właśnie czasie myślałam o założeniu 
fundacji, wspierającej inicjatywy społeczne i kulturalne, uznałam, że 
to najlepszy moment, by poważnie zająć się butō. Poza duszą tancer-
ki obudziła się we mnie także dusza japonistki. Poczułam wyzwa-
nie, a jednocześnie ciężar odpowiedzialności, którą chciałam wziąć 
na siebie. Ponieważ przeglądając różne materiały, widziałam wiele 
mylnych, często sprzecznych ze sobą informacji, uznałam, że trzeba 
przede wszystkim dotrzeć do źródeł i przekazywać rzetelną wiedzę. 

8 zob. http://www.fundacjapompka.org.pl/ [dostęp 2.11.2019].
9 ta i wszystkie kolejne wypowiedzi zdrojewskiej, cytowane w tekście, zostały przy-

gotowane na prośbę autorki artykułu w październiku 2019 roku.
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Stworzyłam profil popularyzatorsko-edukacyjny ButohSfera i zaczę-
łam zapraszać do Polski japońskich artystów – najpierw tych, z któ-
rymi miałam już kontakt, Yuko Otę i takayukiego Ishiharę, uczniów 
atsushiego takenouchiego, od wielu lat przyjeżdżającego już do 
Polski. Potem on sam zapytał, czy i jemu mogłabym pomóc w orga-
nizacji wydarzeń związanych z butō.

W statucie swojej fundacji anita zdrojewska notuje takie działania, 
jak: upowszechnianie kultury, sztuki, edukacji, wychowania i wszech-
stronnego organizowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i doro-
słych, działania na rzecz rozwoju artystycznego utalentowanych osób 
oraz na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnej. zdrojewska 
realizuje wiele przedsięwzięć związanych z Japonią, choć butō zdecy-
dowanie stanowi ich dominantę. Fundacja jest organizatorem warsz-
tatów butō, spektakli, wystaw, koncertów, projekcji filmowych i spo-
tkań z artystami. Posiada bogate zasoby publikacji, plakatów i filmów 
DVD z japońskiego archiwum tańca kazuo Ohno, z którym nawiąza-
ła stałą współpracę. Wielokrotnie czytając książkę Świat butoh Kazuo 
Ohno, której bezpośrednie tłumaczenie z angielskiego opublikowała 
w 2014 roku, zdrojewska zrozumiała, że musi jak najszybciej poka-
zać artystów pierwszego i drugiego pokolenia butō, tych którzy pra-
cowali z jego fundatorami: „chciałam przez nich dotrzeć do źródła, 
punktu odniesienia dla kolejnych pokoleń tancerzy”. Stało się to moż-
liwe już w kolejnym roku, gdy jesienią 2015 roku zaprosiła do Polski 
z występami i warsztatami syna kazuo Ohno, Yoshito Ohno. Obserwu-
jąc, „przekraczający czas” taniec Ohno-syna, po raz pierwszy pomyśla-
ła o tym, „że jest on najstarszym tancerzem butō i że może go niedłu-
go zabraknąć. I wreszcie o tym, jak trudno jest zarchiwizować taniec, 
że to właściwie niemożliwe, bo jak oddać tę szczególną relację, która 
tworzy się między tancerzem butō a publicznością?”.

Organizowane przez POMPkĘ warsztaty – najpierw w centrum 
Łowicka, a obecnie w teatrze Baza oraz własnym lokalu (Butoh- 
Sferze), prowadzone były przez wybitnych tancerzy, jak wspomnia-
ny Yoshito Ohno (tu wyjątkowo w teatrze Studio, a także w Muzeum 
Sztuki i techniki Japońskiej „Manggha” w krakowie), Yukio Waguri, 
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atsushi takenouchi, tetsuro Fukuhara, Maya Dunsky, takao kawagu-
chi. każdy z tych twórców reprezentuje inne podejście do butō, otwie-
rając je na inne dziedziny, co budzi też niekiedy kontrowersje.

O ile Yoshito Ohno kontynuuje drogę swojego ojca, o tyle takao 
kawaguchi nie jest tancerzem, lecz performerem, a spektakli – czy 
dokładniej tańca kazuo Ohno – uczył się z nagrań. O rezultatach pol-
scy widzowie mogli przekonać się dzięki spektaklowi O Kazuo Ohno, 
który w 2017 roku pokazywany był również w ramach berlińskiego 
tanz im august. Jak wspomina zdrojewska:

Dowiedziałam się o nim od menadżera archiwum tańca kazuo 
Ohno i od razu pomyślałam, by go zaprosić. z pozoru pomysł 
wydawał się szalony: skopiować w formule 1:1kluczowe spek-
takle kazuo Ohno. ciało jako nośnik ruchu i emocji – genialne! 
Żaden film tego nie odda! Byłam tylko ciekawa, czy i w jakim stop-
niu uda się kawaguchiemu oddać ducha kazuo Ohno. Po obej-
rzeniu spektakli w Muzeum „Manggha” i Instytucie teatralnym 
myślę, że zobaczenie archiwalnego [już] tańca poprzez ciało inne-
go tancerza jest niezwykłą okazją. Nie chodzi jednak o mechanicz-
ne kopiowanie ruchu, lecz o całkowite zatopienie się w tańcu, się-
gnięcie do źródła. Moim zdaniem kawaguchiemu wychodzi to  
wspaniale10.

10 Maya Dunsky jest z kolei izraelską artystką butō, ale także twórczynią multidy-
scyplinarną, dla której ogromną wagę odgrywa kostium. Wraz z uczestnikami sto-
łecznych warsztatów, oprócz tańca, tworzyła również kostiumy – a ściślej mówiąc, 
każdy miał za zadanie wykonać kostium, w którym później tańczył. Natomiast tet-
suro Fukuhara, należący do drugiego pokolenia twórców butō, rozwija własną, futu-
rystyczną wizję jako tańca przestrzennego, zwaną New Butoh Space Dance, w której 
korzysta z osiągnięć medycyny, biologii molekularnej, czy genetyki. Jednym z jego 
najważniejszych przedsięwzięć jest konstrukcja tzw. kosmicznej tuby – podwieszo-
nego nad ziemią korytarza, zbudowanego z materiału powstałego w oparciu o spe-
cjalną technologię – dzięki czemu jest niezwykle wytrzymały i rozciągliwy, przypo-
mina worek z serii Intibag, którą stworzyli wspólnie w Polsce Izabela chlewińska 
z tomaszem Bergmannem, definiując ją jako „innowacyjne obiekty sensoryczne, 
które morfują się, dopasowując swój kształt do ciała człowieka”. cyt.za: https://inti-
bag.eu/pl/o-nas/ [dostęp 2.11.2019].
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Wracając do tuby – wejście do środka powoduje konieczność nie-
ustannej adaptacji ruchu do zmiennych warunków i przyjmowania 
coraz to nowych pozycji, a zrazem dostarcza niesamowitych doznań 
– choć ciało jest zamknięte w tubie, jednocześnie doświadcza niezwy-
kłego uwolnienia; wciąż mocno odczuwa grawitację, lecz częściowo 
się z jej reguł wyswobadza. Nie dziwi więc, choć na pierwszy rzut oka 
może się wydać zaskakująca, współpraca POMPkI z centrum Nauki 
kopernik, w którym odbyło się spotkanie z tetsuro Fukuharą, a następ-
nie wszyscy chętni mogli odbyć „spacer” w tubie, co spotkało się z bar-
dzo dużym zainteresowaniem. W 2018 Fundacja POMPka wydała 
książkę Fukuhary Wizja ciała (we współpracy z Instytutem Muzyki 
i tańca w ramach Programu wydawniczego, podobnie jak poprzednia), 
w której, według zdrojewskiej, autor „wskazuje na możliwości wyko-
rzystania w pracy nad rozwojem sztucznej inteligencji tańca i emocji 
pojawiających się [podczas niego] w ludzkim ciele”. z artystą współ-
pracę podjęła anna Juniewicz, która na jego zaproszenie gościła rów-
nież w tokio. Jest to przykład pasjonatki butō i tancerki z wachlarzami 
bojowymi, która dzięki organizowanym przez wymienione animator-
ki warsztatom podległa semi-profesjonalizacji, ponieważ bierze czyn-
ny udział w pokazach i projektach butō, m.in. we współpracy z Mają 
Baczyńską.

Ogromną zasługą zdrojewskiej jest zaproszenie do Polski 
w 2015 roku nieżyjącego już Yukio Waguriego (1952–2017), ucznia 
oraz głównego tancerza tatsumiego Hijikaty. Pozwoliło to bezpośred-
nio nawiązać do drugiej (a chronologicznie – pierwszej) ścieżki rozwo-
ju butō, mrocznej i źródłowej, co znacząco odbiegało od dotychczaso-
wych propozycji POMPkI. Waguri zasłynął ze spisania słów, rodzaju 
partytur, zwanych Butoh-fu – które odziedziczył po tatsumim Hijika-
cie. Opublikowanie ich w 1998 roku jako Butoh Kaden umożliwiło 
mu rekonstrukcję i rewaloryzację tańca w oparciu o metodę tatsumie-
go Hijikaty. często współpracował jednocześnie z artystami z innych 
dziedzin sztuki. zajmował się różnego rodzaju działalnością perfor-
matywną; prowadził warsztaty tańca w wielu placówkach badawczych 
oraz lokalnych i zagranicznych uniwersytetach. udało mu się to rów-
nież w Warszawie.
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Działalność Fundacji POMPka pięciokrotnie uzyskała wsparcie 
ambasady Japonii, co stanowi swoistą legitymizację i nobilitację. Od 
kilku lat prowadzi w mediach społecznościowych fanpage ButohSfera, 
na którym publikowane są ciekawostki i materiały związane z butō, 
wspierające jego popularyzację. zdrojewska jest również znakomi-
tym przykładem samokształcenia warsztatowego, charakterystycz-
nego również dla artystów tańca współczesnego. Oprócz animacji 
i organizacji wydarzeń związanych z butō sama tworzy lub współ-
tworzy spektakle i projekty artystyczne. tańczyła m.in. z: tetsu-
ro Fukuharą podczas organizowanych przez uniwersytet Warszaw-
ski Dni Japonii i z Joan Laage w projekcie Earth Tomes w Forcie 
Mokotów. Re-performowała wybrane prace Mariny abramović pod-
czas jej wystawy The Cleaner w toruniu oraz brała udział w festi-
walach: terytoria w centrum Sztuki Współczesnej w toruniu (poka-
zując spektakl Punkt zero), a także Butohpolis (tańcząc Niesen przy 
muzyce Ruffa Libnera). uczestniczyła w grupowych i indywidual-
nych improwizacjach, m.in.: Dla wody, Ogród butoh czy Mur. od 
ubiegłego roku, wraz z Joanną Sarnecką, bierze udział w projekcie 
artystyczno-badawczym Weselekekkonshiki, prezentowanym pod-
czas Matsuri (2018) oraz w ButohSferze i Stowarzyszeniu archi-
tektów Polskich (2019). W ButohSferze prowadzi cykliczne spotka-
nia z butō – rodzaj zajęć zakładających wzajemną wymianę między 
pasjonatami. Jednym z jej ostatnich projektów jest Butoh Kai – prze-
gląd miniatur butō, wyrosły z organizowanych przez nią warszta-
tów i spotkań, gdzie wraz z funkcjonującymi już w kręgu butō arty-
stami prezentują się osoby dopiero rozpoczynające swoje działania 
artystyczne. W 2019 roku na zaproszenie Fundacji w Warszawie 
gościć jeszcze będą krzysztof Jerzak (aikidoka, który po wielolet-
niej przerwie powrócił do butō), atsushi takenouchi, takao kawa-
guchi i tomomi tanabe.

Oprócz działalności animacyjnej interesujące są propozycje arty-
styczne samej zdrojewskiej. z pewnością wyrastają one z głębokiej 
fascynacji japońską kulturą i realizowane są z dbałością o oprawę 
sceniczną oraz muzykę. O genezie swojego zainteresowania tańcem 
i ruchem zdrojewska mówi:



306

W dzieciństwie bardzo lubiłam tańczyć, jednak gdy w końcu 
poszłam z mamą zapisać się do szkoły baletowej, okazało się, 
że jest za późno – miałam 9 lat. udało mi się jednak dostać 
na zajęcia baletowe do Pałacu Młodzieży, z powodu wieku nie 
mogłam jednak sama na nie dojeżdżać spod Warszawy. Pozo-
stawały więc zajęcia w szkole podstawowej, gdzie tańczyłam 
tańce ludowe. Gdy odeszła nauczycielka, również to się skoń-
czyło i… długo nie było nic. W liceum bodźcem, który ewi-
dentnie popchnął mnie w kierunku Japonii, były treningi kara-
te. Na wyjazdach bacznie obserwowałam japońskich mistrzów; 
fascynowały mnie wykonywane przez nich i przypominające 
taniec „kata” [w japońskich sztukach walki i sztukach wido-
wiskowych ściśle określona sekwencja ruchów i pozycji] i ich 
niezwykła umiejętność totalnej praktyki, jak to teraz nazywam. 
W 1982 roku dostałam się na warszawską japonistykę. Intere-
sowała mnie historia i sztuka Japonii. z ciekawością chłonę-
łam wiedzę związaną z estetyką, w której odnajdywałam bli-
ską sobie wrażliwość. W końcu zajęłam się ceremonią herbaty. 
O butō i artystach powojennej awangardy miałam wówczas 
niewielkie pojęcie. […] [Po długiej przerwie] i po dziesięciu 
latach własnej edukacji – teoretycznej i praktycznej – łącząc 
doświadczenia wyniesione z warsztatów różnych nauczycie-
li tańczę i prowadzę autorskie warsztaty butō. choć wiem, że 
wciąż badam różne przestrzenie i długo droga przede mną, mam 
wrażenie, że jestem we właściwym miejscu. Sięgam do źródła 
i tańczę życie.

Nie dziwi więc, że zdrojewska od dziecka fascynująca się tańcem, 
a od czasów nastoletnich – Japonią, a prywatnie także malarka ikon, 
zwróciła się właśnie ku butō. Oba rodzaje ekspresji artystycznej wyma-
gają niezwykłego skupienia i zdecydowanie przekraczają codzienność, 
otwierając nas – co sygnalizowałam już przy charakterystyce twórczo-
ści Sylwii Hanff i jej teatru Limen Butoh – na inny wymiar.
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Fot. 3. anita zdrojewska, Punkt zero, fot. a. kazimierczak

Butō przychodzi samo – droga Anny Juniewicz
W tej części tekstu chciałabym przytoczyć zapis rozmowy, którą prze-
prowadziłam z jedną z najaktywniejszych członkiń warszawskiej spo-
łeczności butō, uczestniczką warsztatów i projektów, a także performer-
ką, anną Juniewicz. W jej wypowiedziach pojawia się wiele wątków, 
które starałam się zarysować powyżej – intensywność doświadczenia 
butō, alternatywne kształcenie, które oferuje, jego interdyscyplinar-
ność i transnarodowość, a także wspólnotowy charakter warszawskie-
go środowiska butō11:

11 Rozmowa z anną Juniewicz została przeprowadzona na potrzeby tego artykułu 
w październiku 2019 roku. 
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W jaki sposób butō pojawiło się w Twoim życiu? Czy wiązały się 
z tym wcześniejsze doświadczenia ruchowe, czy była to ścieżka 
prowadząca przez różne formy pracy z ciałem?
Około 2005 roku koleżanka zaprosiła mnie do grona tematyczne-
go „taniec butō” na nieistniejącym już portalu społecznościowym. 
Był to czas, gdy po dłuższej przerwie wracałam do tańca i szuka-
łam nowych form ruchu (w dzieciństwie trenowałam taniec towarzy-
ski i ten obszar zupełnie mnie już nie interesował). Podziękowałam 
wówczas za zaproszenie i… wyjaśniłam, że nie jestem zaintere-
sowana. Dwa lub trzy lata później, po dość intensywnym okresie 
w moim życiu, po doświadczeniach z różnymi technikami improwi-
zacji, weszłam na forum ponownie, oznajmiając, że jestem gotowa, 
by bliżej przyjrzeć się tematowi butō. W odpowiedzi dostałam infor-
mację, że za kilka dni odbędą się w Warszawie warsztaty z Yuko Otą, 
uczennicą atsushiego takenouchiego, i jest jeszcze kilka wolnych 
miejsc. Nie zastanawiając się długo, zapisałam się na nie, a już mie-
siąc później dołączyłam do tygodniowego warsztatu z samym take-
nouchim, trwającego po osiem godzin dziennie. to było intensyw-
ne przeżycie. W tym pierwszym okresie uformowało się też kilka 
przyjaźni – związanych z butō bardziej lub mniej bezpośrednio – 
które trwają do dziś. to jest środowisko, które zawsze buzowało 
ciekawą intelektualno-artystyczną energią i które wiele rzeczy robi 
po swojemu.

A jak to się stało, że zajęłaś się butō także od strony artystycznej, 
współtworząc spektakle – gościnnie występując w spektaklach Tet-
suro Fukuhary, a ostatnio także Mai Baczyńskiej?
Pierwsze warsztaty butō z atsushim takenouchim, w których bra-
łam udział, kończyły się wspólnymi spektaklami w tR Warszawa, 
więc obejmowały przygotowanie do sytuacji performatywnych. to 
było bardzo otwierające i z tej drogi w pewnym sensie nie było już 
powrotu. Było to w dużym stopniu brakujące ogniwo, które połą-
czyło moje doświadczenie w występach tanecznych o z góry usta-
lonej choreografii i pierwsze udziały w performansach (np. krzysz-
tofa zarębskiego w 2007 roku). choć długo nie miałam śmiałości 
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nazywać swoich działań butō, to właśnie z tego doświadczenia 
korzystałam często, współtworząc projekt MultiartLab, łączący 
artystów różnych obszarów (muzyka, video-art, taniec, teatr, per-
formance) w latach 2009–2010, tworząc solowy performans Pudełko 
dla Sióstr Bui podczas Performance Day w cSW zamek ujazdow-
ski w 2013, opracowując ruch sceniczny w spektaklu LALA Barba-
ry Songin (2013/2017) czy w gościnnym udziale w Die Puppe suki 
Off w 2015. kiedy zainfekuje cię bakteria butō, otoczenie rozpo-
znaje to bez pudła i zaczynają się pojawiać propozycje współpracy. 
W moim przypadku w pierwszej kolejności byli to artyści niezwią-
zani bezpośrednio z butō. Projekty z butō w nazwie przyszły dużo  
później.

Jeden z japońskich gości Fundacji POMPKA, Tetesuro Fukuhara, 
kilka lat temu zaprosił Cię do Japonii – opowiedziałabyś coś wię-
cej o tym pobycie i jego kontekście?
Projekt tokijski Spiritual journey jest autorskim pomysłem tetsu-
ro Fukuhary, obejmującym tekst (przed wyjazdem udzieliłam odpo-
wiedzi na kilkadziesiąt poetyckich pytań), zdjęcia i materiał wideo. 
Realizuje go z tancerzami z całego świata, część z nich zapraszając 
do Japonii. W pierwotnej, rozszerzonej wersji, wyjazd zakładał także 
performans podczas wydarzenia łączącego świat sztuki i nauki. kiedy 
patrzę trzy lata wstecz, widzę, jak dużym przełomem był kontakt z tet-
suro Fukuharą. Dopóki tańczyłam w Polsce, od czasu do czasu biorąc 
udział w warsztatach butō z tancerzami ze świata, a na co dzień pracu-
jąc samodzielnie, mój taniec – czy tego chciałam, czy nie – obracał się 
wokół pytań: „czy to jest (wystarczająco) butō”, „czy mogę to nazy-
wać butō?” Miałam pełną świadomość, że te pytania to pułapka, trud-
no jednak było wyjść poza nie. W momencie, gdy usłyszałam od tet-
suro: „to jest świetne, nigdy czegoś takiego nie widziałem, przyjedź 
do tokio to zaprezentować”, zaczęłam inaczej myśleć o swoim tańcu. 
Daje to zarówno większą swobodę szukania w innych formach ruchu, 
jak i poczucie, że w butō jest miejsce na to, co robię. czuję, że w nie-
wielu środowiskach [artystycznych] tego miejsca jest aż tak dużo, na 
tak rozmaite działania.
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Zamiast podsumowania
W Warszawie od lat aktywni są animatorzy i artyści butō, których dzia-
łania doprowadziły do powstania lokalnej społeczności tego gatunku. 
takie inicjatywy, jak warsztaty mistrzowskie czy Butoh Kai, pozwalają 
na nieformalną profesjonalizację twórców tej sztuki, wywodzących się 
źródłowo już nie tylko ze środowiska tańca, co pokazuje kulturotwór-
czy potencjał butō. zdecydowanie stołeczni butōiści sięgają do źródeł 
– gdy wykuwał się ten gatunek, jego twórcy współpracowali z rozma-
itymi artystami japońskiej awangardy – z założenia otwarci na różno-
rodne inspiracje, współpracę i wymianę, czerpanie z wielu dziedzin 
sztuki i z siebie nawzajem.
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mgr Julia Hoczyk
teatrolożka, krytyczka i teoretyczka tańca, redaktorka. teksty krytycz-
ne publikowała m.in. w „Didaskaliach”, „teatrze”, „Opcjach”, „Dwu-
tygodniku.com” i na portalu nowytaniec.pl, a także w tomach zbio-
rowych. W latach 2005–2010 była redaktorką „Sceny” – periodyku 
poświęconego kulturze i edukacji teatralnej, w latach 2008–2011 – 
sieciowego miesięcznika „kultura Enter”, a od 2011 – kierowanego 
przez Instytut Muzyki i tańca portalu taniecPOLSka.pl (do czerwca 
2019 jako redaktorka prowadząca), poświęconego informacji, promo-
cji, dokumentacji tańca artystycznego w Polsce, a także wspierającego 
dyskurs krytyczny na temat tej dziedziny sztuki. zajmuje się proble-
matyką ciała, cielesności i gender (płci kulturowej) w polskim i świa-
towym tańcu współczesnym oraz butō, gościnnie prowadzi wykłady 
i spotkania. Współpracowała z akademią teatralną im. a. zelwero-
wicza, gdzie w latach 2010–2015 prowadziła zajęcia poświęcone ana-
lizie teatru tańca i tańca współczesnego. Pracuje w Instytucie Muzy-
ki i tańca, gdzie zajmuje się głównie redakcją tekstów krytycznych 
i publikacji o tańcu.
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mgr Anna Królica
uniwersytet jagielloński

Rewizje. Co dziś oznacza „Pokolenie Solo”?1

Streszczenie:
artykuł jest próbą ponownego przyjrzenia się ukutej przeze mnie generacyj-
nej koncepcji Pokolenia Solo. Pokolenie Solo zaczęło konstytuować się wraz 
z inicjatywą Joanny Leśnierowskiej powołania „Solo Projektu” w Starym Bro-
warze w 2006 roku w Poznaniu, dało ono swoistą ramę dla działań sporej 
grupy choreografów poszukujących swojego miejsca na rynku sztuki – w nie-
których przypadkach po powrocie do kraju po ukończeniu studiów za grani-
cą. konsekwentnie rozwijane idee przez kuratorów, komentowane i opisywa-
ne przez badaczy i krytyków doprowadziły do ukształtowania się dyskursu na 
temat pokolenia, tworzącego w estetyce nowego tańca. Po bez mała 13 latach 
od powstania poznańskiej rezydencji i sześciu lat od wydania cyklu wywia-
dów – warto raz jeszcze spojrzeć na ich osiągnięcia i obecne miejsce na rynku 
tańca. zastanowić się: czym jest nowy taniec dziś? Jak zmienili się nasi boha-
terowie, jak się sytuują w świecie sztuki. chciałabym przyjrzeć się przestrze-
ni, w której tworzą oraz jak wpływa miejsce na ich pracę. Szczególnie ważkie 
w kontekście tego artykułu są poszukiwania nowego myślenia, wprowadzania 
zmian do języków i kodów ruchowych, a także wątki warszawskich twórców.
Słowa kluczowe: Pokolenie Solo, taniec konceptualny, postmodern dance, pol-
ska scena tańca, Stary Browar Nowy taniec

1 Moje warszawskie wystąpienie podczas konferencji „taniec w Warszawie. Sztuka 
tańca i choreografii w XX i XXI wieku” oraz niniejszy artykuł są właściwie przy-
czynkiem do większej pracy poświęconej Pokoleniu Solo i kolejnym etapem pro-
jektu, polegającym na obserwacji i dokumentowaniu działań twórczych tej grupy, 
trwających od 2006 roku przez kolejne etapy, aż do momentu Pokolenia Solo 20 lat 
później. 
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Reminiscencje
trzymam w ręku książkę Pokolenie Solo. Choreografowie w rozmo-
wach z Anną Królicą wydaną w 2013 roku, w ramach czteroletniego 
projektu kuratorskiego mojego autorstwa „Maszyna choreograficz-
na”2. Wszystko zaczęło się od stypendium twórczego ówczesnego 
Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana zdrojew-
skiego, dzięki któremu mogłam przeprowadzić owe 25 wywiadów 
i rozwinąć na dobre narrację o Pokoleniu Solo. Niewątpliwie artyści 
określani jako Pokolenie Solo są najmocniej związani z projektem 
rezydencyjnym „Solo Projekt”, który powstał w 2006 roku w Pozna-
niu. kilka dni po warszawskiej konferencji „taniec w Warszawie. 
Sztuka tańca i choreografii w XX i XXI wieku” odbyły się piętna-
ste urodziny programu Stary Browar Nowy taniec, prowadzonego 
przez ten cały okres przez Joannę Leśnierowską, kuratorkę, działają-
cą w ramach art Stations Foundation by Grażyna kulczyk w Pozna-
niu. Niechybnie zbliża się też inna cezura, a mianowicie moment 
zamknięcia programu, a co z tym związane – w moim odczuciu 
– koniec pewnej epoki. tę datę wyznaczono na 2020 rok. co naj-
mniej od pięciu lat krążyła plotka – jak z niedowierzaniem nazy-
wano tę powracającą wiadomość – z czasem jednak informacja 
nabrała wiarygodności. Niebawem będzie można zjawisko Poko-
lenia Solo faktycznie badać już z perspektywy historycznej, a nie 
jak dziś: z pozycji uczestnika, świadka wydarzeń. ta perspektywa 
badaczki i krytyczki przyglądającej się scenie polskiego tańca, jest 
mi niezwykle bliska.

Definicja
Sama kategoria pokolenia ma tak wielu oponentów, jak i wielbicieli. 
Pozwala bowiem z jednej strony uporządkować, za pomocą kilku stra-
tegii i wyznaczników, skomplikowaną rzeczywistość. Jest doskona-
łym narzędziem wprowadzającym ład i dobrym punktem do dalszych 

2 a. królica, Pokolenie Solo. Choreografowie w wywiadach z Anną Królicą, kraków 
2013.
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badań i rozważań3 (pisałam o tym szerzej w książce Pokolenie Solo, 
teraz jedynie sygnalizuję problem). Posługiwanie się tą kategorią 
zakłada już z definicji pewne uproszczenia, ponieważ o grupie indy-
widualności trzeba by mówić jak o spójnym zjawisku, nie zostawiając 
jednak miejsca na dokładniejsze opisanie fenomenu twórczości każde-
go z jej przedstawicieli. Godząc się na te ograniczenia, brnę w genera-
cyjne rozróżnienia, bowiem tym razem faktycznie istotny jest dla mnie 
podział na to, co wydarzyło się w polskim tańcu przed 2004 rokiem 
i po nim. kategoryzacja moich bohaterów jako pokolenia pozwalała 
w Pokoleniu Solo spojrzeć na zagadnienie z lotu ptaka, a później każ-
demu twórcy poświęcony był osobny rozdział i oddany został głos, aby 
mógł opowiedzieć o swojej pracy. W niniejszym artykule nie będzie 
to miało miejsca, nie miałam bowiem w trakcie pracy nad nim szansy 
na pogłębione rozmowy z przedstawicielami Pokolenia Solo. Decydu-
ją o tym także znacznie mniejsze możliwości na prezentację zjawiska, 
jest to jedynie artykuł, a nie cała książka jemu poświęcona. kolejna 
trudność, jaka przede mną stoi, to nabycie dystansu do moich bohate-
rów, którzy z czasem stali się dobrymi znajomymi, przyjaciółmi, oraz 
z którymi łączą mnie pewne przeżycia pokoleniowe także ze wzglę-
du na wiek.

Pokoleniem Solo nazwałam grupę twórców, którzy tworzyli i dzia-
łali w orbicie Starego Browaru pod kuratelą Joanny Leśnierowskiej 
w latach 2006–2019. Szczególnie ważnym faktorem przy przepro-
wadzanej klasyfikacji było posiadanie doświadczenia rezydencyjne-
go, zakończonego premierą podczas „Solo Projektu”, programu który 
bardzo często promował nieznanych dotychczas młodych choreogra-
fów. Warto podkreślić, że mimo iż większość przedstawicieli Pokole-
nia Solo ma to formacyjne doświadczenie, to jednak w książce wydzie-
liłam grupę solistów i indywidualistów, których biografie stawiały opór 
wobec niektórych wyznaczników pokoleniowych. Jednak ich sposób 
życia i tworzenia oraz przede wszystkim kontekst zadecydował, że 
widziałam ich jako przedstawicieli tejże grupy.

3 Pokolenie – kategoria historyczna czy współczesna? Obraz przemian pokolenio-
wych w sztuce i społeczeństwie XX i XXI wieku, red. J. zając, kraków 2010.
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kolejne wyznaczniki to połączenie edukacji w Polsce i za grani-
cą. Nauka w uznanych ośrodkach jak P.a.R.t.S. w Brukseli, SNDO 
w amsterdamie, Laban centre for Movement and Dancecenter w Lon-
dynie czy innych stała się zauważalnie łatwiejsza do przeprowadzenia 
po 2004 roku (faktor ekonomiczny, kulturowy), można zauważyć swo-
isty boom na korzystanie z tych możliwości za znacznie mniejsze środki 
finansowe. 2004 rok to także historyczna data, wtedy to Polska stała się 
formalnie częścią unii Europejskiej, co znacznie ułatwiło wszelkie pro-
cedury związane z rejestrowaniem się do zagranicznych szkół, zniesie-
niem opłat, ulepszeniem komunikacji pomiędzy Polską a krajami uE. 
Na wszystko potrzebny był czas i proces, ale po wejściu naszego kraju 
do uE zauważalnie polepszyły się i usprawniły wszelkie międzynaro-
dowe dofinansowania, wymiany artystyczne, dostęp do wiedzy poprzez 
udział w międzynarodowych festiwalach, kontakt z artystami, dostęp do 
źródeł, bibliotek, pojawiły się wymiany studenckie jak Erasmus, warsz-
taty i coachingi, nie tylko w kontekście regularnej edukacji. Przedsta-
wiciele Pokolenia Solo to głównie, roczniki ’80, czasem trochę młod-
sze lub trochę starsze osoby, czasem zahaczające o roczniki ’70 i ’90.

to prawda, że z Pokoleniem Solo powiązana jest młodość i bunt. 
Nie bez kozery przychodzi skojarzenie z romantyczną ideą, niczym 
w Odzie do młodości realizującą ideę samowystarczalności: „Sam 
sobie sterem, żeglarzem, okrętem”4, jak brzmią frazy znanego utwo-
ru adama Mickiewicza. Można to przełożyć na zjawisko tańca solo-
wego, gdzie twórca sam wykonuje swoje projekty, a jego własne ciało 
stanowi jego tworzywo pracy. Pokolenie Solo skupia twórców działa-
jących samodzielnie lub tworzących spontanicznie kolektywy, pozo-
stających poza zespołami i życiem instytucjonalnym, często prowadzą-
cych nomadyczny tryb życia – dzieląc swoją codzienność pomiędzy 
projekty zagraniczne i polskie.

kolejny aspekt to bunt, protest lub opór wobec tego, co proponu-
je starsze pokolenie, potrzeba wprowadzenia nowego języka, nowego 
tańca. to stanowi swoisty polski kontekst, Pokolenie Solo ustawiło się 

4 a. Mickiewicz, Oda do młodości, [w:] Wiersze, oprac. c. zgorzelski, Warszawa 
1982, s. 14.
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w kontrze do propozycji choreografów związanych z tradycją tanzthe-
ater. artyści ci krytykowali też tradycję baletową, sami często mieli za 
sobą ukończone szkoły baletowe. z kolei taniec towarzyski i inne prze-
jawy tańca, jak folklor, od początku znajdowały się w innej przestrzeni 
dyskursu i prezentacji, trochę oddzielone, na uboczu. Nie został zbu-
dowany pomost pomiędzy środowiskami.

Na początku pierwszej dekady XXI wieku polska scena taneczna 
przede wszystkim była świadoma wymienionych powyżej estetyk – 
działali jednak też twórcy tacy jak Iwona Olszowska, mocno zako-
rzenieni w improwizacji, czy zespół Dada von Bzdülöw, realizujący 
własny program oparty o taniec współczesny i awangardę. katarzy-
na chmielewska – jako absolwentka brukselskiego P.a.R.t.S. i gdań-
skiej Szkoły Baletowej – mogłaby wraz z Leszkiem Bzdylem antycy-
pować idee nowego tańca, bliżej im zawsze było do tego pokolenia 
niż do instytucjonalnych pionierów. Inną tradycją, historyczną, trochę 
zapomnianą lub nawet nieuświadomioną był niemiecki taniec wyra-
zisty, mający bogatą historię również w Polsce. te odniesienia stano-
wią kontekst, wobec którego mogli się w tamtym czasie określić mło-
dzi choreografowie.

Warto dodać, że Pokolenie Solo nie wyczerpuje wszystkich nowych 
tendencji, które pojawiły się na rynku sztuki performatywnej czy 
tanecznej w Polsce. celem tego artykułu jest jednak skoncentrowanie 
się na twórcach, którzy tworzyli Pokolenie Solo albo mogą kontynu-
ować tę ideę. Należy zaznaczyć, że polski taniec współczesny cierpi 
na brak ciągłości historycznego rozwoju, w pełnym rozkwicie trady-
cja niemieckiego tańca wyrazistego została przerwana przez wojnę, 
a później na długie lata taniec utracił możliwości swobodnego roz-
woju, balet został połączony z operą. udało się przeszczepić trady-
cję amerykańskiego tańca modernistycznego – techniki Marthy Gra-
ham i José Limóna, powiew prac Merce’a cunninghama można było 
poczuć przez krótką chwilę (zespół odwiedził Łódzkie Spotkania Bale-
towe), natomiast przez wiele lat w Polsce brakowało odzwierciedlenia 
amerykańskiej awangardy lat 60. i 70. Po II wojnie światowej królował 
głównie balet oraz, dzięki Janinie Jarzynównie-Sobczak, także taniec 
wyrazisty. Na przełomie lat 80–90. pojawiała się fascynacja Zielonym 
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stołem kurta Joossa, który ewokował nadchodzący boom na tanzthe-
ater w wykonaniu: Piny Bausch, Johana kresnika, Susanne Linke, 
a później polskich choreografów-pedagogów: Wojtka Misiuro, Jacka 
Łumińskiego, Ewy Wycichowskiej etc.

Dla przedstawicieli Pokolenia Solo bardzo istotne okazały się dwie 
tradycje historyczne: postmodern dance i taniec konceptualny. Progra-
mowi Joanny Leśnierowskiej przyświecały idee amerykańskich post-
modernistów i hasła propagowane w słynnym No Manifesto Yvonne 
rainer5. Pokolenie Solo zaczęło tworzyć pomiędzy amerykańską awan-
gardą, wciąż obecną również duchem na scenach europejskich, i tań-
cem konceptualnym, który wyartykułował swoje postulaty z pomo-
cą spektakli Jérôme’a Bela, Xaviera Le Roy czy Jonathana Burrowsa 
w latach 90. taniec konceptualny, poza oczywistym kontekstem awan-
gardy amerykańskiej, redefiniował założenia starszych amerykańskich 
kolegów i wprowadzał do tańca dyskurs, dialog, prawo do badań, które 
stawały się równoważnym elementem choreografii, podobnie jak 
fizyczne zmagania z ciałem6. Leśnierowska mottem „Solo Projektu” 
uczyniła właśnie słowa Jonathana Burrowsa, przedstawiciela koncep-
tualistów europejskich: „Do tańca potrzebne są dwie nogi, dwie ręce, 
ale przede wszystkim – głowa”7. Rozwinęło się także patrzenie na ciało 
jako obiekt, co z kolei umożliwiło choreografom przymierze z gale-
riami i muzeami. zmiana miejsca prezentacji spowodowała naturalnie 
zmianę optyki i percepcji tańca oraz ciała performera. zwrócono bacz-
niejszą uwagę na oswajanie i wykorzystanie nowych strategii chore-
ograficznych w przestrzeniach galeryjnych oraz produkowanie dzięki 
temu nowych znaczeń. Jedną z konsekwencji było mniejsze zaintere-
sowanie teatrem i środkami, które proponuje.

5 zob. Y. Rainer, No Manifesto, http://manifestos.mombartz.com/yvonne-rainer-no-
-manifesto/ [dostęp 15.10.2019]. Warto przypomnieć, że Yvonne Rainer odwiedzi-
ła Stary Browar na zaproszenie Leśnierowskiej w 2007 roku.

6 a. Lepecki, Koncepcja i obecność. Współczesna scena tańca europejskiego, [w:] 
Świadomość ruchu. Teksty o tańcu współczesnym, red. J. Majewska, kraków 2013, 
s. 439–452.

7 zob. Solo Projekt, https://artstationsfoundation5050.com/taniec/wydarzenie/solo-
-projekt/129 [dostęp 15.10.2019]. 
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Przedstawiciele Pokolenia Solo tworzyli choreografie, spektakle 
w ramach estetyki nowego tańca. Większość prac miała i ma charakter 
eksperymentalny i poszukujący. część choreografów mocniej rozwi-
nęła wątki społeczno-polityczne (np.: Rafał urbacki, Magdalena Przy-
bysz, Renata Piotrowska, Mikołaj Mikołajczyk), a inni intensywniej 
zaglądali w głąb siebie i tworzyli autotematyczne projekty (np.: anna 
Nowicka, Iza Szostak, Janusz Orlik). W wielu z ich prac powracały 
uniwersalne tematy, jak tożsamość, relacje formalne w dziele pomię-
dzy czasem a przestrzenią, barwą.

zanim przejdę do części poświęconej rewizji, czyli ponownej 
oceny sytuacji, wolałabym ustawić ją w świetle ponownego spotka-
nia z bohaterami, książką i moimi spostrzeżeniami po upływie ponad 
sześciu lat. Warto przypomnieć, że w momencie wydawania książ-
ki brakowało mi dwóch wywiadów: z kayą kołodziejczyk, który 
został przeprowadzony, ale nie uzyskał autoryzacji od rozmówczy-
ni, więc niestety nie pojawił się w cyklu pokoleniowym, o drugim 
braku zadecydowały też formalne aspekty, czyli wyjazd i niemoż-
ność spotkania, a co za tym idzie przeprowadzenia rozmowy z kon-
radem Szymańskim. Przyglądając się sytuacji na rynku sztuki tańca, 
aktualnie widziałabym jeszcze trzech choreografów jako potencjal-
nych przedstawicieli tego pokolenia. W tej narracji pokoleniowej 
mogliby znaleźć swoje miejsce: agata Maszkiewicz, Wojtek zie-
milski i cezary tomaszewski.

agata Maszkiewicz, warszawianka z pochodzenia, jest absol-
wentką Instytutu tańca antona Brucknera w Linzu (2009), podob-
nie jak Barbara Bujakowska, Janusz Orlik i cezary tomaszew-
ski. W 2006 roku otrzymała stypendium danceWEB (podobnie jak 
Dominika knapik), a w 2007 przez pół roku studiowała pod kierun-
kiem francuskiego artysty Xaviera Le Roy w Montpellier w ramach 
programu ex.e.r.ce. Współpracuje z cenionymi artystami z całego 
świata, m.in. z Ivaną Müller i zespołem Superamas. tu ponownie 
jej historia spotyka się z innymi przedstawicielami Pokolenia Solo, 
bowiem w Montpellier studiowała też Renata Piotrowska, a Woj-
tek ziemilski fascynuje się uparcie i niezmiennie pracami Xavie-
ra Le Roy. agata Maszkiewicz mieszka i pracuje we Francji, ale 
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także prezentuje swoje choreografie w Polsce, głównie w Starym 
Browarze. tak było ze słynną choreografią Polska8, która objechała 
wiele festiwali jako reprezentatywny projekt dla polskiej sceny tańca 
współczesnego (pokazywana była np. w Salwatorze de Bahii, w Bra-
zylii czy na Białorusi). Inny spektakl Maszkiewicz prezentowany 
w Starym Browarze to Duel/Pojedynek (2013). Niedawno odbyła się 
premiera Takiego Pejzażu (2019) w komunie // Warszawa, w ramach 
projektu kuratorskiego Weroniki Szczawińskiej. Wojtek ziemilski, 
poprzez performatywny i bardzo niezależny charakter pracy reży-
serskiej, w której nierzadko mocny akcent stawia na gest, działanie, 
koncept, jest bliski Pokoleniu Solo. Współpracował zresztą z Izą 
Szostak czy Marią Stokłosą. Nie ukończył szkoły choreograficznej, 
ale też nigdy nie było to jego zamierzeniem, jest z wykształcenia 
filozofem (magisterium uzyskał w Grenoble) oraz studiował reży-
serię w Portugalii. cezarego tomaszewskiego także można uznać za 
przedstawiciela Pokolenia Solo, ma on wszechstronne wykształce-
nie choreograficzno-muzyczne i reżyserskie, jego wyczucie na tych 
kilku poziomach można zauważyć w sposobie budowania spektakli 
i w śmiałych grach formalnych. Jest choreografem, absolwentem 
szkoły Linz, jednak rzadko sam występuje na scenie jako perfomer. 
Podobnie jak u ziemilskiego, jego działania artystyczne wymykają 
się szablonom, dlatego też mogliby obaj znaleźć się wśród Pokole-
nia Solo, ale także wśród innej generacji młodych reżyserów. cezary 
tomaszewski obecnie współpracuje z wieloma teatrami instytucjo-
nalnymi (np. Gdyby Pina nie paliła, to by żyła stworzone w teatrze 
Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu), był 
nominowany do Paszportu Polityki, stworzył też wiele produkcji 
niezależnych, np. Cezary idzie na wojnę!9. te trzy osobowości świet-
nie uzupełniają działania Pokolenie Solo oraz są partnerami do dys-
kusji dla jego przedstawicieli.

8 Polska w choreografii agaty Maszkiewicz została wyprodukowana w Starym 
Browarze w 2009 roku. 

9 Cezary idzie na wojnę!, reż. c. tomaszewski, premiera: 8.07.2017 komuna // 
Warszawa.
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„Solo Projekt” odbywa w Poznaniu się rokrocznie od 200610 roku, 
co powoduje stały przyrost potencjalnych rezydentów. Można by się 
zastanawiać, czy nie powinniśmy dodać jeszcze kolejnych osób, kolej-
nych rezydentów do tego przeglądu generacyjnego: Marzeny krze-
mińskiej, Magdaleny Ptasznik, Marty ziółek, agnieszki kryst, Pawła 
Sakowicza, Marii zimpel, agaty Siniarskiej, katarzyny Sitarz, anny 
Nowak, Przemysława kamińskiego, Wojciecha Grudzińskiego, Ewy 
Dziarnowskiej, karoliny kraczkowskiej. W 2019 roku do tej grupy 
dołączą jeszcze: Martyna Lorenc i Rafał Pierzyński. Prawdopodobnie 
wpisują się oni w estetyczne poszukiwania przedstawicieli Pokolenia 
Solo, nierzadko kolegów ze studiów czy sceny.

Pokolenie Solo jako pojęcie cieszyło się dużą popularnością, co 
z jednej strony przyczyniło się do żartów, z drugiej – prób wykorzy-
stania tej strategii prezentacji. Wśród artystów młodszego pokolenia 
pojawiła się potrzeba odróżnienia swojego myślenia, estetyki i kompo-
zycji od tego, co zrobili i jak pracują ich starsi koledzy. Nie jest rzad-
kością, że na rynku sztuki istnieje potrzeba szukania nowego języka, 
estetyki. Warto przypomnieć dwie inicjatywy, niekoniecznie będące 
w kontrze do Pokolenia Solo, ale szukające możliwości do ogłosze-
nia kolejnego zjawiska na scenie polskiego tańca. Grupa młodszych 
choreografów, skupionych wokół teatru Nowego, sama ukuła nazwę 
– Generation after. tworzenie czy promowanie działalności nowe-
go pokolenia w tańcu miało mieć podobny przebieg, jak w przypad-
ku Pokolenia Solo: najpierw pojawił się program kuratorski stworzony 
przez Mateusza Szymanówkę w kaliszu, dalej – coś na kształt manife-
stu oraz publikacja książkowa11. Odnoszę jednak wrażenie, że działania 
tej grupy są pod względem estetycznym i tożsamościowym zbliżone do 
Pokolenia Solo. Gdy porównamy informacje dotykające istoty Genera-
tion after, opublikowane w materiałach prasowych, to czytamy o twór-
cach występujących w projekcie teatru Nowego w latach 2017–2019:

10 „Solo Projekt” odbywał się w latach 2006–2014, od 2015 roku powstała jego mody-
fikacja „Solo Projekt Plus”, która dopuszcza prezentację duetów i trio, a nie tylko 
prezentacji solowych. 

11 Powrót (do) przyszłości, red. M. Szymanówka, k. koślacz, kalisz 2016.
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Po raz trzeci już zaprezentujemy teatr, taniec i twórców, któ-
rzy nie boją się ryzyka artystycznego. Na pokazy zaprasza-
my kuratorów i programatorów z festiwali i ośrodków z całe-
go świata. Showcase Generation after wystartował trzy lata 
temu, w momencie rozczarowania i głębokiego kryzysu. Nie-
stety czasy są coraz bardziej niespokojne, a działanie w obrębie 
sztuki traci resztki niewinności. Po dyskusjach i redefinicjach 
pora podjąć ryzyko działania: ryzyko zmiany opartej na słabości 
taktyk, a nie sile strategii; ryzyko wyznaczania swojego miej-
sca pomiędzy wielkimi prądami, poprzez przesuwanie akcen-
tów i znaczeń. Osobiste wypowiedzi młodego pokolenia twór-
ców, coraz bardziej radykalne środki, alternatywne rozwiązania 
i permanentne poszukiwanie szczelin – to program trzeciej edy-
cji Generation after Risky Projects. […]12.

Można się też zastanowić, czy Generation after nie powstała przede 
wszystkim na potrzeby promocji polskiego tańca za granicą, tekst jest 
przecież kierowany do zagranicznych kuratorów, zapraszając ich na 
zamknięte pokazy, o których polskie środowisko nie było zbyt sze-
roko informowane. z drugiej strony: czym miał być kryzys w tańcu 
w 2017 i w latach go poprzedzających? co nowego wprowadza Gene-
ration after na scenę? Jakie wartości? Radykalizm cechował działania 
twórców wcześniejszego generacji także. Można też przystać na to, 
że wspomniany manifest jest formą prowokacji, ironii wobec tego, co 
zastane, traktowany jako narzędzie artystyczne.

W tym kontekście warto jeszcze przywołać prowokację Pawła 
Sakowicz z „powołaniem” w sieci tzw. #pokoleniayolo. Wychodząc 
od żartu, Paweł Sakowicz sprowokował przede wszystkim Hannę 
Raszewską-kursę, która w wywiadzie z nim zaczęła szukać przysło-
wiowego „drugiego dna” we wspomnianym żarcie z pokoleniowo-
ści. kiedy doszło do pytań formacyjnych, pokazujących pewne cechy 
odrębne pomiędzy Pokoleniem Solo a Pokoleniem yolo, zabrakło klu-
czowych rozróżnień. Przywołam dłuższy zapis tej rozmowy:

12 http://www.taniecpolska.pl/aktualnosci/show/7197 [dostęp 15.10.2019].
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Hanna Raszewska: W 2013 roku wyszła książka anny królicy Poko-
lenie Solo, zbiór wywiadów z twórcami i twórczyniami, których bio-
grafie w większości zawierały: edukację zagraniczną, powrót do Pol-
ski, udział w programach Starego Browaru w Poznaniu, poruszanie 
się w estetyce nowego tańca, tworzenie prac solowych, działanie poza 
instytucjami. Od 2016 roku obserwuję w mediach społecznościowych 
pojawienie się pary hasztagów: #pokoleniesolo, #pokolenieyolo, która 
dotyczy między innymi ciebie. Dawniej yolo, czyli skrót frazy you 
only live once (żyjesz tylko raz), było młodzieżowym odpowiednikiem 
zawołania carpe diem, potem zaczęło być używane w sposób ironicz-
ny. Jak określiłbyś znaczenie pary #pokoleniesolo, #pokolenieyolo?
Paweł Sakowicz: Serio? chcesz podejść do tego hasztaga na poważnie?
chcę spróbować.
Nie ma czegoś takiego jak #pokolenieyolo, to żart ukuty przeze mnie 
i krąg moich znajomych, ale może yolo jest wyrazem jakiegoś dystan-
su do tego, co robimy? Pracujemy bardzo rzetelnie, ale jednocześnie 
nie fiksujemy się na punkcie swojej pracy. Mamy dystans do wiel-
kich nazwisk. zgodnie z korzeniami powiedzenia you only live once, 
chętnie podejmujemy ryzyko – czasem rzeczywiste, czasem będące 
strategią.
Bardzo mocno jesteśmy związani z Internetem, z wirtualnym życiem, 
bez którego już trochę nie istniejemy. Sieci, technologie, łączność 
określają nas na co dzień, są więc też obecne na różnych poziomach 
w naszej twórczości. ale znów – nie jest to traktowane jako temat, 
tylko jako inspiracja. Inspiracje płyną z różnych dziedzin i kanonicz-
na literatura czy historia sztuki są tu na równych prawach z popkultu-
rą i postinternetem. Język ruchowy może w ogóle nie być związany 
z czystą techniką taneczną, która została przez kogoś wypracowa-
na. Dlaczego nie miałby pochodzić z teledysku? ale jeśli pytasz, 
czym może się różnić pokolenie yolo od pokolenia solo, to nie mam 
pojęcia13.

13 H. Raszewska-kursa, Pokolenie yolo. Rozmowa z Pawłem Sakowiczem, tancerzem 
i choreografem, http://teatralny.pl/rozmowy/pokolenie-yolo,1979.html [dostęp 
10.09.2019].
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Paradoksalnie, moim zdaniem Sakowicz jednak określił ramy swo-
jego działania artystycznego i kilku choreografów z pokolenia yolo 
czy Generation after. Być może to za mało na narrację pokoleniową, 
ale jako credo artystyczne wystarczy. Dalej odczytuję chęć powoła-
nia kolejnej generacji jako potrzebę wchodzących na scenę twórców 
do wyróżnienia się od tego, co zastane i poszukania nowej przestrze-
ni do zaanektowania dla siebie i swojej sztuki, potrzeby, a także prawa 
do indywidualności.

Zmiany
Po 6 latach od momentu przygotowania cyklu wywiadów, które miały 
przybliżyć odbiorcom twórczość, pokolenie choreografów i estetykę 
nowego tańca, działających głównie w latach 2006–2013, zauważalne 
są pewne zmiany. Prezentacja aktualnej sytuacji wydaje się niezbęd-
na wobec stawianych prognoz i przeczuć. to jest także najtrudniejszy 
moment tego tekstu, ponieważ dotyka on śmierci Rafała urbackie-
go (1984–2019). W tym przypadku historia domknęła się przedwcze-
śnie, 22 maja 2019. Paradoksalnie to w rozmowie ze mną, do cyklu 
wywiadów umieszczonych w omawianej książce, sześć lat temu, Rafał 
mówił o bliskości swojej śmierci. Świadomość życia z chorobą oswa-
jał i równocześnie się jej przeciwstawiał. Ostatnie dwa lata były dla 
niego walką z chorobą, ale też przeplatał je ważnymi projektami. Wie-
rzył w choreografię, która może przynieść zmianę społeczną14 i w arty-
stę, dzięki któremu społeczność może się wypowiedzieć – zgodnie z tą 
ideą, ostatni projekt wiązał się z zamknięciem Fabryki ursus. choć 
Rafał urbacki raczej działał na Śląsku i w krakowie, to miał etapy 
warszawskie, choćby w latach 2011–2012 (z przerwami, kiedy współ-
pracował z duetem Strzępka-Demirski), wspomniany projekt o ursu-
sie też odbywał się w Warszawie. Losami Fabryki ursus zaintereso-
wała się Jaśmina Wójcik, realizująca projekt a później film o historii 
fabryki – aż po jej zamknięcie. Przygotowania do filmu, ale i sam film, 

14 Por. J. Wójcik, I. Stokfiszewski Artysta jako medium dla społeczności. Rozmowa 
z Rafałem Urbackim, https://krytykapolityczna.pl/kultura/artysta-jako-medium-dla-
spolecznosci-rozmowa-z-rafalem-urbackim/ [dostęp 8.10.2019].
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zawierały rozmowy z pracownikami oraz fragmenty z przeprowadzo-
nych dla nich warsztatów. Nagrania wykonywano w miejscu dawnej 
fabryki, momentami dosłownie na jej zgliszczach, za okiem kamery 
przyglądamy się wyburzeniu hal i ich pozostałościom. Obok opowieści 
o ursusie jest też narracja o przeszłości i wspomnieniach jej pracow-
ników. Rafał urbacki był odpowiedzialny za choreografię w filmie, 
zanim ją stworzył, poprowadził warsztaty (wraz z muzykiem Domini-
kiem Strycharskim), podczas których między innymi pracownicy przy-
pominali sobie działania przy codziennej pracy fizycznej (które później 
włączono częściowo do filmu).

film Symfonia Fabryki Ursus15 jest dokumentem z elementami 
eksperymentalnej choreografii i muzyki. W trakcie pracy przy filmie 
powstała książka Sztuka ze społecznością16. Idea filmu wyszła od Jaśmi-
ny Wójcik, ale ciekawe, że jeszcze kilka lat wcześniej Rafał urbac-
ki pracował wraz anu czerwińskim nad Kształtem rzeczy. O węglu 
i porcelanie17 (2015), w którym zestawiali pracę kobiet w zakładach 
porcelany na Śląsku i edukację, reżim wobec ciała tancerek. kaya 

15 Por. Reżyseria: Jaśmina Wójcik, Scenariusz: Igor Stokfiszewski, Jaśmina Wójcik, 
zdjęcia: kacper czubak, Lokacje: anna Boryś, choreografia: Rafał urbacki, Mon-
taż: aleksandra Gowin, Muzyka: Dominik Strycharski, Dźwięk: Marcin Popław-
ski, Producent: Wojciech Marczewski, zuzanna król, kierownik produkcji: Joanna 
tatko, kinga Demska, II kierownik produkcji: Rafał kęska, Iga Wójcik; Współ-
finansowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 
Miasto Stołeczne Warszawa, Województwo Mazowieckie; koprodukcja: Mazo-
wiecki i Warszawski Fundusz Filmowy, MX35, Wytwórnia Filmów Dokumental-
nych i Fabularnych, Studio Filmowe kronika Polska kronika Filmowa; Produkcja: 
Wajda Studio 2018; koncepcja Wizualna: Jakub Wróblewski; Partner: ursus S.a., 
Filmoteka Narodowa – Instytut audiowizualny.

16 Por. Sztuka ze społecznością, opracowanie zbiorowe, wstęp: J. Wójcik, I. Stokfi-
szewski, I. Jasińska, Warszawa 2018.

17 Por. koncepcja i reżyseria: Rafał urbacki, choreografia i wykonanie: kaya koło-
dziejczyk, realizacja filmu, zdjęcia, montaż: anu czerwiński, światło, asystent 
kamery: Ewa Włoszczuk, reżyseria światła: Marek kutnik, współpraca naukowa: 
Marta konarzewska, Irena i Roman Gatysowie; w filmie występują: pani Barbara 
Ropka, była pracownica Fabryki Porcelany „Giesche”/„Bogucice” i pani Irmgard 
Jaworska, była pracownica kWk „katowice”; tancerki w filmie: Natalia Handzlik, 
katarzyna koziorz; produkcja: centrum Scenografii Polskiej Oddział Muzeum Ślą-
skiego; producent wykonawczy z ramienia Muzeum Śląskiego: Marlena Hermano-
wicz, asystent produkcji: Radosław Lis, asystent planu: Marceli Michalik, obecna 
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kołodziejczyk użyczyła tu i swojej biografii, i obecności, wcielając się 
w główną postać działań scenicznych obok nagranych narracji na ekra-
nie pracownic zakładów. Praca twórcza Rafała urbackiego domaga się, 
oczywiście, pełniejszego omówienia, na co nie ma miejsca w tym prze-
glądowym artykule, pozwoliłam sobie jednak przypomnieć film, przy 
którym pracował Rafał urbacki, ze względu na kontekst warszawski 
jego ostatniej pracy.

Subtelniejsze zmiany dotykają innych przedstawicieli Pokolenia 
Solo. z perspektywy działań i liczby premier sześć lat to niekrótki 
okres, ale mimo wszystko trudno się spodziewać w tym czasie rady-
kalnych zmian. Postaram się teraz zrelacjonować pewne zauważal-
ne przesunięcia zainteresowań, miejsc pracy oraz ich formy. Wśród 
zmian ostatecznych należy wspomnieć, że swoją działalność zakoń-
czył kolektyw Harakiri Farmers. Wojciech klimczyk przeszedł defi-
nitywnie na stronę nauki, pracuje jako profesor uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w katedrze Porównawczych Studiów cywilizacyjnych, jest 
autorem książki Wirus mobilizacji. Taniec a kształtowanie się nowo-
czesności (2015), przyczyniającej się do rozwoju dyskursu naukowe-
go na temat tańca. Druga połowa kolektywu, czyli Dominika knapik, 
obecnie mieszka w Hamburgu i na znacznie szerszą skalę współpra-
cuje z polskimi teatrami instytucjonalnymi. Ostatnie jej premiery to: 
BANG BANG w teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi oraz Baba-Dzi-
wo w teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzy-
chu, które były jej pierwszymi próbami reżyserskimi. W przypadku 
Baba-Dziwo choreografia miała kolosalne znaczenie, gdyż performe-
rów odróżnia specyficzna motoryka, która nie jest zbudowana na wir-
tuozerii, ale geście i swoistym poddaniu sublimacji sposobu porusza-
nia się aktorów. ten idiom ruchowy jest konsekwentnie utrzymany 
przez cały spektakl, dzięki czemu podbija absurd zawarty w tekście. 
choreografia ma tu wymiar polityczny. knapik regularnie współpra-
cuje z najważniejszymi reżyserami polskiej sceny, jak: Maja kleczew-
ska, Paweł Miśkiewicz, Iga Gańczarczyk, Jan klata, Radek Rychcik 

w procesie: Sonia Egner; współpraca: DR Silesia, Fundacja Giesche, MDk „Bogu-
cice-zawodzie”. Premiera: 25.09.2015, teatr Powszechny w Warszawie.
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i inni. Wcześniej świetnie w takiej roli odnajdywał się też Rafał urbac-
ki, współpracując z: duetem Strzępka-Demirski, Radkiem Rychcikiem, 
katarzyną kalwat oraz tomasz Bazan, współpracujący z krzysztofem 
Garbaczewskim, Jackiem Poniedziałkiem i innymi. Dominika knapik 
świetnie odnajduje swoje miejsce na pograniczu zarówno w tańcu, jak 
i w teatrze. W najnowszym rankingu Najlepsza, najlepszy, najlepsi… 
– podsumowanie sezonu 2018/2019 gazety teatralnej „teatr” chyba 
żadne nazwisko nie było tak często wymieniane jak jej18.

Radykalnie też zmieniła się sytuacja tomasza Bazana, który dotych-
czas dzielił swój czas i życie codzienne pomiędzy Lublin i Warszawę. 
Przez dziesięć lat był dyrektorem Maat teatru i Maat Festiwalu w cen-
trum kultury w Lublinie. Przez ten czas poza swoimi artystycznymi 
projektami, działał jako kurator i wspierał poprzez rezydencje arty-
styczne i prezentacje, radykalnych w działaniach twórczych, „kole-
gów” z Pokolenia Solo. W czasie Maat Festiwalu można było obej-
rzeć na scenie między innymi: anitę Wach, Magdalenę tukę, karola 
tymińskiego, Barbarę Bujakowską, Mikołaja Mikołajczyka, annę 
Steller. Ostatnia edycja festiwalu odbyła się w 2018 roku pod hasłem 
„test ciał”. Działalność Maat teatru oraz festiwalu została zawieszo-
na w centrum kultury w Lublinie, natomiast Bazan mimo stacjonowa-
nia w Warszawie, kreował i kreuje wiele projektów także w krakowie, 
Poznaniu i w innych miastach. W ostatnich latach coraz mocniej widać 
u niego rozrastającą się fascynację technologią i cyberprzestrzenią. 
zaczęło się bodaj od współpracy z katarzyną Bester przy okazji pro-
jektu Solar Plexus (2016), podczas krakowskiego festiwalu „kRoki”. 
Razem z Grzegorzem kaliszukiem i Marcinem Janusem wykoncypo-
wali treść, w której znaczącą rolę miały okulary (gogle) wirtualnej rze-
czywistości. zmieniły one percepcję świata osobie, która je włożyła. 
W tej sytuacji początkowo był tylko obecny na scenie Bazan. Okulary 
wirtualnej rzeczywistości utrudniały mu działanie, gdyż dzięki zapę-
tlonemu obrazowi w nich, artysta widział inny obraz niż przestrzeń, 
w której przebywał, tracił przez to punkt odniesienia i poczucie bycia 

18 Por. http://www.teatr-pismo.pl/przeglad/2447/najlepszy,_najlepsza,_najlepsi_w_se 
zonie_2018/2019/ [dostęp 08.10.2019].
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w przestrzeni, działanie taneczne w takich warunkach było zagrożo-
ne i utrudnione. klucz do tego eksperymentu dostawali widzowie na 
koniec spektaklu, kiedy na chwilę mogli sami, w nałożonych goglach 
eksplorować przestrzeń. zagadnienia percepcji rozwijał Bazan w kolej-
nym projekcie, w 2017 roku wygrywając konkurs na realizację premie-
ry w Polskim teatrze tańca, efektem czego był spektakl Dziady.Kopia.
doc. Wykorzystał w nim program Isadora, czyli środowisko programo-
wania graficznego z naciskiem na manipulowanie cyfrowym obrazem 
w czasie rzeczywistym. kiedy tancerze na scenie zginali ręce w łokciu, 
MidiDancer przechwytywał ten impuls, przetwarzał go w plik drogą 
radiową i wysyłał do komputera, na którym zainstalowana była Isado-
ra, co otwierało możliwości przetworzenia obrazu i na oczach widzów 
tworzone były nowe jakości transmitowane na ekran. Publiczność nie 
znając się dobrze na nowych mediach, mogła nie rozpoznać, że pre-
zentowany na ekranie obraz jest wytwarzany każdorazowo najpierw 
na scenie na żywo, a dalej emitowany na ekranie. Dzięki temu Bazan 
wraz z kaliszukiem próbowali oddać światy nierzeczywiste, był to 
pejzaż świata po zagładzie, rozpadzie wspólnoty. Spektakl powstał na 
styku napięć pomiędzy dwoma odległymi czasowo od siebie teksta-
mi – Teorią ciągu Gibsona a częścią II Dziadów Mickiewicza. Ostat-
nio, w 2019 roku, Bazan świętował premierę w teatrze Nowym Proxi-
ma w krakowie, wystawiając Koniec śmierci, bazując na trylogii Liu 
cixin, noblisty pochodzenia chińskiego, który pokazuje świat anty-
utopii19. Bazan więc rozpoczął od poszukiwań ciała, przyglądania mu 
się i analizy, a teraz prowadzi poszukiwania wokół cyberprzestrzeni 
i cyberciała.

Do innego rodzaju zmian należy odczuwalne zniknięcie ze sceny 
wrocławskiej performerki Ireny Lipińskiej. znacznie mniej na sce-
nie widoczne stały się jeszcze dwie reprezentantki Pokolenia Solo, 
ze względu na wyjazd zagraniczny i podjęcie dalszego kształcenia: 
aleksandra Ścibor i aleksandra Borys. Wojciech kaproń po świetnie 

19 Pisałam o tym w recenzji: Futurystyczni ślepcy, opublikowanej na łamach porta-
lu teatralny.pl, http://teatralny.pl/recenzje/futurystyczni-slepcy,2721.html [dostęp 
8.10.2019].
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zapowiadającym się spektaklu Kosmos i wydawałoby się – obraniu 
nowego kierunku skręcającego w stronę działalności solowej – powró-
cił do projektów zbiorowych Lubelskiego teatru tańca. Paulina Wyci-
chowska odeszła z Polskiego teatru tańca i skoncentrowała się na pod-
noszeniu swoich kompetencji oraz nauczaniu innych adeptów tańca. 
Ostatnio zauważyłam informację o premierze nowego spektaklu w jej 
choreografii zatytułowanego Cicha (Poznań, październik 2019) co 
oznacza, że za wcześnie na podsumowania jej pracy artystycznej.

Iwona Pasińska podczas przeprowadzania wywiadów do Pokole-
nia Solo również znajdowała się w sytuacji odchodzenia z Polskie-
go teatru tańca na rzecz niezależnego działania. Jednak we wrześniu 
2016 roku została wybrana, przy mocnym poparciu Ewy Wycichow-
skiej, na kontynuatorkę jej pracy artystycznej, podczas przeprowadzo-
nego konkursu na dyrektora instytucji. Od dwóch lat zajmuje to sta-
nowisko, odchodząc jednak od pracy artystycznej. Mimo autorskich 
konotacji Polskiego teatru tańca i zarządzających nim wcześniej sil-
nych osobowości choreograficznych, jak conrad Drzewiecki czy wspo-
mniana Ewa Wycichowska, Pasińska odeszła od idei teatru autorskiego 
na rzecz współpracy z zapraszanymi reżyserami i dramaturgami. Pod-
czas tych dwóch lat pracy w Polskim teatrze tańca jako dyrektor arty-
styczny nie stworzyła własnej autonomicznej choreografii ani spekta-
klu. Podczas premier: Igora Gorzkowskiego, Marcina Libera, tomasza 
Rodowicza w Polskim teatrze tańca wspierała ich jako choreograf 
wraz z zespołem tancerzy i tancerek. Mocniej zaistniała jako reżyser 
tanecznych filmów krótkometrażowych, produkując pod szyldem Pol-
skiego teatru tańca dwa tytuły: Inicjacja (2017) oraz Brzemię (2018). 
Wszystkie premiery mieszczą się w ramach jej czteroletniego progra-
mu „Polski-Wielkopolski”.

Inne zmiany dotyczą mniej estetycznych przeformułowań, a bar-
dziej przestrzennych zmian.

anita Wach, jedna z pierwszych rezydentek Solo Projekt, ostatecz-
nie mocniej związała się ze słoweńskim zespołem performerów Via 
Negativa, ponadto wraz z Magdaleną tuką tworzą autorskie, ekspery-
mentalne i radykalne performatywne produkcje (głównie w Warsza-
wie). zdecydowanie bliżej jej do kolektywnego, zespołowego działania 
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niż stricte indywidualnej, solowej pracy. W Polsce, podczas przedostat-
niej Polskiej Platformy tańca w 2017 roku, prezentowana była Dzie-
wiąta, bazująca na fizyczności, nagości i konceptualnej pracy.

karol tymiński ostatecznie przeprowadził się do Berlina, kontynu-
uje tam swoją praktykę cielesną, szukając w fizyczności ciała, nago-
ści, muzyczności, jak w przedstawieniu This is a musical, prezentowa-
nym także podczas Polskiej Platformy tańca w 2017 roku w Bytomiu. 
W języku artystycznym widać coraz większą świadomość i pogłę-
bianie niektórych jakości czy wątków znanych z Doll House (2011), 
Beep (2013), Pussy (2014), Liminal (2015), Play ground (2015), This is 
a musical (2015). Większość jego prac cechuje niezwykły radykalizm, 
bliskie są mu także prace skupiające się na seksualności ciała. Ostatnio 
pracuje nad spektaklem Badania nad materią.

Magdalena Przybysz opuściła kraków i rozpoczęła współpracę 
z agatą Życzkowską oraz HOtELOkO movement makers w Warsza-
wie, co pod względem formalnym oznacza zwrot ku działaniom w sta-
łym kolektywie. Ponadto nadal kontynuuje projekty zaangażowane 
społecznie, bliskie są jej tematy feminizmu, np. wraz z HOtELOkO 
movement makers performuje we Frau mujer femme (2016) w reży-
serii agaty Życzkowskiej.

zmiany o charakterze mniej formalnym, a estetycznym można 
zauważyć w działaniach Renaty Piotrowskiej, która praktycznie ode-
szła od kontakt improwizacji, i po powrocie ze studiów we Francji 
do Warszawy, najpierw zaprezentowała solowy spektakl konceptual-
ny Śmierć. Ćwiczenia i wariacje, a kolejne jej produkcje utrzymują 
się w tym nowym nurcie. kolejny spektakl Piotrowskiej Wycieka ze 
mnie samo złoto podkreśla polityczność wypowiedzi artystycznej i jej 
zaangażowanie, to również spektakl o potencjale feministycznym. Pio-
trowska współpracuje regularnie z aleksandrą Osowicz, co być może 
stanie się zaczątkiem działania w duecie (np. Wycieka ze mnie złoto 
i Wiem, że lubisz zwiędłe kwiaty, współpraca w teatrze im. J. Słowac-
kiego w krakowie).

Iza Szostak towarzyszyła mi w moich projektach kuratorskich 
(„z perspektyw żaby” w Poznaniu, 2015 i „Maszynie choreograficznej” 
w krakowie, 2012–2016). W Poznaniu wznawiała specjalnie spektakl 
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Karmi go, którego bohaterką obok niej była kura. Później wychodząc 
od pomysłu na choreografię z dużymi maszynami, doszłyśmy w czasie 
rozmów do pomysłu na pracę Balet Koparyczny, inspirowaną Baletem 
triadycznym Oskara Schlemmera, która była tematem projektu kurator-
skiego „Maszyna choreograficzna”. Do Baletu Koparycznego Iza zapro-
siła Pawła Sakowicza, kubę Słomkowskiego, a później ankę Herbut. 
te projekty z oczywistych względów są mi bardzo bliskie, w tym cza-
sie postrzegałam projekty Izy Szostak jako kameralne, pracowała przy 
nich zawsze w duecie ze swoim partnerem, muzykiem i artystą sztuk 
wizualnych, kubą Słomkowskim. z czasem zainteresowała ją współ-
praca czy chęć zmierzenia się z dużym zespołem w teatrze instytucjo-
nalnym. Podobnie jak Dominika knapik miała możliwość wejść w rolę 
nie tylko choreografa, ale i reżysera, podczas pracy nad Priv (2018) 
w teatrze im. a. Fredry w Gnieźnie. Wcześniej też współpracowała 
z reżyserem Bartkiem Frąckowiakiem jako choreograf nad premierą 
Granic (2016). W tym roku podczas warszawskiego Festiwalu ciało/
umysł miała miejsce premiera dotycząca sfery prywatności (le journal 
secret, 2019), a więc możliwe, że da się ją odczytać jako kontynuację 
wątków z gnieźnieńskiego Priv (2018) oraz powrót do intymnych prac 
rodem z The Glass Jar Next to The Glass Jar (2012).

Barbara Bujakowska raczej rozwija swoją estetykę i praktykę, jej 
spektakle nadal są na pograniczu humoru i ironii oraz dekonstruk-
cji. Ostatnie dwa przedstawienia stworzyła w duecie z Darią kubi-
siak i zaczęła pracować bardziej kolektywnie oraz znacznie więcej 
z tekstem. Jestem miłością I i Jestem miłością II są trafnie przeprowa-
dzoną dekonstrukcją mitów, stereotypów społecznych; pierwszy kon-
centruje się na roli kobiety poprzez wpływ między innymi katolic-
kiej religii, drugi uderza w romantyczne idee jak miłość, zakochanie. 
Bujakowska mocno uruchomiła w swoich przedstawieniach strategię 
dekonstrukcji20.

20 Niewymienieni do tej pory bohaterzy i bohaterki Pokolenia Solo pogłębiają swoją 
praktykę artystyczną, co traktuję jako kontynuacje, tyczy się ona prac i podejmowa-
nych wątków przez: Marię Stokłosę, Ramonę Nagabczyńską, Izabelę chlewińską 
i Weronikę Pelczyńską, annę Steller, Małgosię Haduch, annę Nowicką, Janusza 
Orlika i Joannę Leśnierowską. tematem niniejszego artykułu są rewizje i zmiany 
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Podsumowanie
Pokolenie Solo i ich rówieśnicy działają dosłownie na naszych oczach, 
nadal ich obecność na rynku sztuki generuje dyskusje, choć forma ich 
wypowiedzi stała się już oswojona i raczej zaakceptowana. Na przy-
kład karol tymiński swoimi działaniami pobudza do dyskusji nie 
tylko widzów, ale i kolegów po fachu. Jako przykład można by przy-
wołać kontrowersje związane z prezentacją spektaklu This is a musi-
cal, pokazywanego na Polskiej Platformie tańca w Bytomiu, a wcze-
śniej z próbą pokazania go podczas Festiwalu ciało/umysł. Patrząc 
na Pokolenie Solo w jego scenicznych przejawach w ostatnich latach 
2013–2019, mimo wielu nowych spektakli, poszukiwań i współpracy, 
trudno mówić o kolejnym zwrocie estetycznym. Pod względem tema-
tyki i estetyki nie nastąpiło zbyt wiele zmian, istnieją kontynuacje idei 
awangardy amerykańskiej i europejskich konceptualistów. Jednak nie 
ma powodów, by te ostatnie lata uznać za czas, który zmienia myśle-
nie o tańcu, jaki znamy. co więcej, istnieje prawdopodobieństwo, że 
w najbliższym czasie nie wydarzy się już tak radykalne kolejne przej-
ście formalne. Nie tylko dlatego, że zmienił się kontekst pracy twórców 
z Pokolenia Solo, a polska scena tańca współczesnego zamknęła już 
etap pogoni za tańcem europejskim; właściwie polski taniec doświad-
czył już wszystkich znaczących w historii tańca prądów estetycznych 
i nurtów. Od pewnego czasu w europejskim tańcu także słychać głosy 
oczekiwań na nowe formy i zwroty estetyczne, formalne, brakuje elek-
tryzujących nowych osobowości, talentów i wizjonerów na miarę: Piny 
Bausch, Williama Forsythe’a czy Sashy Waltz. z ważnych zmian, które 
tworzą ramę dla działań Pokolenia Solo, wydarzyły się dwie Polskie 
Platformy tańca (w 2017 roku w Bytomiu, w 2019 roku w Gdań-
sku), nieco hierarchizujące spektakle z ostatnich kilku lat. Po dwóch 
kadencjach wicedyrektora Instytutu Muzyki i tańca, Joanny Szymaj-
dy, odpowiedzialnej za departament tańca, nastąpiła zmiana, funkcję tę 
aktualnie sprawuje aleksandra Dziurosz, niemniej wszystkie progra-
my stworzone przez IMit zostały zachowane, a więc na dobrą sprawę 

wokół Pokolenia Solo, zatem pozwolę sobie analizę ich prac zostawić na kolejny 
artykuł, gdyż ramy tego tematu nie pozwalają na to.
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– życie taneczne toczy się w podobnym rytmie. Dobrze dzieje się, gdy 
spojrzymy na popularność tańca współczesnego w Polsce. Pojawiły się 
nowe instytucje, które wspierają i zapraszają twórców tańca do repertu-
arowej współpracy. Niezależni warszawscy choreografowie z Pokole-
nia Solo zrzeszyli się w centrum w Ruchu, działającym od 2013 roku 
z inicjatywy Fundacji Burdąg na czele z Marią Stokłosą. Niezmien-
nie komuna // Warszawa zaczynając od projektu RE//MIX zaczęła 
współpracować z choreografami i tancerzami, a obecnie realizuje pro-
jekt kuratorski Weroniki Szczawińskiej „krajobraz”, w ramach którego 
powstała premiera agaty Maszkiewicz Taki Pejzaż. Pojawiły się także 
zapowiedzi spektaklu Rafała urbackiego, który w wyniku tragicznych 
wydarzeń przejął kolektyw w osobach: Magdaleny Przybysz i anu 
czerwińskiego. Innym bastionem nowego tańca stał się teatr Nowy 
oraz od wielu lat Festiwal ciało/umysł programowany przez Edytę 
kozak. Stosunkowo nową inicjatywą jest Scena tańca Studio, która 
realizuje program prezentacji tworzonych przez niezależnych kurato-
rów. Program istnieje od września 2015 roku i jest realizowany przez 
StuDIO teatrgaleria oraz IMit. Warszawscy twórcy mają też pręż-
nie działające centrum Sztuki tańca, gospodarza konferencji „taniec 
w Warszawie. Sztuka tańca i choreografii w XX i XXI wieku” i organi-
zatora wielu wydarzeń w Warszawie związanych z tańcem. Warto przy-
pomnieć, że boom performatywny w Warszawie zaczął się od Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej, gdzie kuratorki Marta Dziewańska i Magda Lip-
ska najpierw zorganizowały zamknięte seminarium z andré Lepeckim, 
profesorem i krytykiem, fascynującym się właśnie tańcem konceptu-
alnym. Niecały rok po tym zamkniętym wydarzeniu, zorganizowa-
ły program „Punkty Styku. Performance i współczesność”, podczas 
którego idee performatywości sztuki zostały przedstawione przez 
uznanych badaczy i przedstawicieli środowiska naukowego, zawie-
rał on część praktyczną, w której pojawiali się warszawscy artyści. 
Projektowi towarzyszyły także pokazy choreograficzne. Jesteśmy też 
świadkami kontrowersyjnych przemian, m.in. zakończył swoją dzia-
łalność Międzynarodowy Festiwal Sztuki akcji ROzDROŻE tworzo-
ny przez 30 lat przez kuratora Janusza Marka, na skutek instytucjo-
nalnych decyzji dyrektorskich. Nie pomogły petycje środowiskowe 
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ani demonstracje. W centrum Sztuki Współczesnej zamek ujazdow-
ski pojawił jednak się inny program performatywny uwzględniający 
taniec. Powstała tam między innymi wystawa pod kuratelą agniesz-
ki Sosnowskiej „Inne tańce” oraz publikacja pod tym samym tytułem.

Obok nowych konceptów generacyjnych – pokolenia yolo, Genera-
tion after, w kontekście pracy agnieszki Sosnowskiej i wystawy „Inne 
tańce” – pojawiły się próby mówienia o postteatrze. czy Pokolenie 
Solo wchłonie te wszystkie nowe próby? trudno powiedzieć, za każ-
dym razem jednak punktem wyjściowym są odniesienia do awangar-
dy amerykańskiej i No Manifesto Yvonne Rainer, czyli punkty starto-
we działania Pokolenie Solo. Potrzeba zapewne jeszcze kilku lat, aby 
pojawił się dystans historyczny do omawianego okresu.
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mgr anna królica
kuratorka, badaczka, krytyczka tańca i menadżerka kultury. Jest autor-
ką pierwszej książki o najnowszej historii tańca współczesnego w Pol-
sce: „Sztuka do odkrycia. Szkice o polskim tańcu” (tarnów, 2011) oraz 
wydanego przez cricotekę cyklu wywiadów z młodymi polskimi cho-
reografami: „Pokolenie Solo” (kraków, 2013). kuratorka i redaktorka 
albumu „Nienasycenie spojrzenia. Fotografia tańca” (tarnów, Warsza-
wa 2017). Stypendystka Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go (2012). Do jej najważniejszych programów kuratorskich należą: 
„archiwum ciała” (2013), „z perspektywy żaby” (2015) realizowany 
w centrum kultury zaMEk w Poznaniu; „Maszyna choreograficzna” 
(2013–2016) w krakowskiej cricotece; spektakl „Balet koparyczny” 
(reż. Iza Szostak), „Radiance, lo-res” (chor. alex Baczyński-Jenkins), 
„Mechaniczne Sny” (chor. Barbara Bujakowska); projekt „Goodbye, 
Superman” wraz z Erykiem Makohonem i Pawłem Łyskawą, „Róbmy 
miłość, a nie wojnę” (2017) i „Piąta strona świata” (2018) z adamem 
kamińskim w ramach Sceny tańca Studio w Warszawie.



336

mgr Magdalena Przybysz

Niewidzialne choreografie Warszawy 
– o choreografii codzienności 

w tkance miasta

Poniższy tekst dedykuję pamięci dwóch moich przyjaciół choreografów i dzia-
łaczy społecznych, którzy mieli ogromny wpływ na poszerzenie mojej osobi-
stej definicji choreografii: Pierre’a Deloche’a (1956–2009) i Rafała urbackiego  
(1984–2019).

Streszczenie:
czy o choreografii możemy mówić tylko wtedy, gdy jest ona intencjonalnym 
działaniem? czy też może także wydarzać się spontanicznie? czy możemy 
spojrzeć na tę sztukę, poszerzając percepcję i porzucając tradycyjne punk-
ty odniesienia? zacząć zauważać i nazywać zjawiska choreograficzne, poja-
wiające się spontanicznie w tkance społecznej? W niniejszym tekście autorka 
przedstawia początki źródła swojej fascynacji niescenicznymi choreografiami, 
a także zarysowuje mapę współczesnej choreografii i określa, co rozumie przez 
niewidzialne choreografie oraz choreografię codzienności.
Słowa kluczowe: choreografia społeczna, choreografia codzienności, cho-
reografia współczesności, nowa choreografia, choreografia miejska, sztuka 
i kapitalizm, sztuka i percepcja, świadomość ciała

Wprowadzenie
Pomyślałam, że może skoro podczas konferencji będę opowiada-
ła o niewidzialnych choreografiach, to może tekst również powinien 
być niewidzialny? Pozostałyby tylko białe litery na białym tle… jak 
partytura utworu 4’33 Johna cage’a (nie-muzycznych dźwięków, 
które jesteśmy w stanie usłyszeć, gdy instrumenty nie grają). Może 
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zostawiłabym tylko widoczną pierwszą dużą literę tekstu, następnie 
38 tysięcy niewidzialnych znaków ze spacjami, a na końcu kropkę.

Nie zrobię tego, choć w świecie nadmiaru bodźców jest to bardzo 
kusząca opcja. Bardziej zależy mi jednak na podzieleniu się moim spo-
sobem rozumienia współczesnych zjawisk choreograficznych, do któ-
rych należy także choreografia codzienności.

Rozgrzewka
Gdybyśmy byli w sytuacji wykładowej, najpierw zapytałabym: kto 
uważa, że w tej konkretnej przestrzeni i dokładnie w tym określonym 
czasie mamy do czynienia z choreografią? a następnie byłabym cie-
kawa doprecyzowania: dlaczego? Ja widzę to w następujący sposób: 
w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z rozmieszczeniem ludzi i obiek-
tów w przestrzeni, po jednej stronie sali stoję ja – performerka w roli 
prelegentki, po drugiej publiczność – jako performerzy w roli słuchaczy, 
siedzący na krzesłach ułożonych w określony sposób. czasami siadam, 
czasami wstaję, czasami odwracam się, aby coś wskazać lub włączyć 
projekcję. czasami dochodzi między nami do interakcji. Publiczność 
również posiada swoją dynamikę. ktoś notuje, ktoś uważnie słucha, 
ktoś korzysta z telefonu, ktoś inny sięga po coś do torebki, kaszle, szep-
ce komuś coś do ucha. Dodatkowo na sali znajdują się obiekty, które 
również tworzą ogólną kompozycję. Gdyby na suficie zamontowa-
na była kamera, to w ciągu pół godziny zarejestrowałaby ona tysiące 
ruchów na sali, a ja mogłabym na tej podstawie stworzyć rysunek cho-
reograficzny naszego spotkania1. Mogłabym posunąć się jeszcze dalej 
i utrwalić tworzoną w tym czasie improwizację taneczną oraz dźwięko-
wą nie tylko w kontekście sali, ale całego budynku czy nawet dzielnicy 
lub mapy całej Warszawy2. Jeżeli w tej sytuacji inne osoby powiedzia-
łyby, że nie ma tu miejsca żadna choreografia, ponieważ podczas pre-
lekcji mamy do czynienia z bezruchem, to uznać można, że bezruch ten 

1 autorka tekstu w wprowadzeniu odwołuje się do doświadczenia prelekcji podczas 
konferencji „taniec w Warszawie. Sztuka tańca i choreografii w XX i XXI wieku”.

2 autorka tekstu odwołuje się do rozprawy z pogranicza psychologii i teorii sztu-
ki R. arnheima: Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Łódź 
2013.
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odbywa się na ziemi, która w każdej sekundzie wykonuje ruch obroto-
wy wokół własnej osi oraz obiegowy wokół Słońca. cały nasz układ 
Słoneczny obraca się też wraz ze wszystkimi planetami wokół centrum 
galaktyki, a galaktyki wokół kolejnego centrum. uznać więc można, 
że stwierdzenie, iż stoimy w miejscu, nie jest prawdziwe. za każdym 
razem siedząc na naszych kościach kulszowych, wspólnie z naszą pla-
netą, wykonujemy bowiem kosmiczny taniec3.

a teraz, w sytuacji czytania artykułu, kto z jego odbiorców uwa-
żać może, że ma do czynienia z choreografią? Podobnie jak w sytuacji 
prelekcji, znajdujemy się w określonej przestrzeni i czasie, tworząc 
wraz z obiektami pewną kompozycję z dźwięków, obrazów i ruchu. 
Skierujmy jednak uwagę na ciało ludzkie i zachodzące w nim procesy. 
W czasie, w którym można by powiedzieć, że jesteśmy bierni, istotna 
jest świadomość, że nasze ciało mobilizuje drobne mięśnie do ruchu 
gałek ocznych, a soczewka oka ciągle dokonuje akomodacji: rozsze-
rza się lub zwęża w zależności od natężenia światła, serce natomiast 
pompuje około 5 litrów krwi na minutę, a płuca nieustanie rozszerzają 
się i zwężają swoją objętość, filtrując powietrze w rytmicznym tańcu 
pomiędzy wdechem i wydechem4. coś, co nazywamy potocznie bez-
ruchem po prostu nie istnieje. Według mnie akt ten możemy nazwać 
niewidzialną choreografią.

Ruch obecny jest wszędzie, a to czy jest widzialny czy niewidzial-
ny, wiąże się z odpowiedzią na pytanie: dla kogo? aby przybliżyć kon-
cepcję niewidzialnych choreografii (termin zostanie wyjaśniony w dal-
szej części artykułu), w dalszej części tekstu skupię się na jej źródłach 
i moich pierwszych treningach, przedstawię mapę współczesnej cho-
reografii oraz zaprezentuję kilka przykładów, które zaobserwowałam 
w tkance miejskiej Warszawy.

3 autorka tekstu inspiruje się w tym miejscu paradygmatem nowoczesności i zmia-
ną w myśleniu o obopólnych relacjach człowiek wobec otoczenia, przedstawionych 
w książce a. Jelewskiej: Ekotopie. Ekspansja technokultury, Poznań 2013.

4 autorka tekstu odwołuje się w tym miejscu do myślenia charakterystycznego dla 
praktyk somatycznych przedstawionych w książce Bonnie Bainbridge cohen: Sen-
sing, Feeling and Action. The Experimental Anatomy of Body Mind Centering, Nor-
thampton 2008.
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Pierwsze treningi – współgranie z tkanką miasta
zanim przejdę do omawiania niewidzialnych choreografii, które zaob-
serwować można w Warszawie, pragnę opowiedzieć, w jaki sposób 
zafascynował mnie inny sposób myślenia o sztuce, niż tylko w kontek-
ście wystąpień scenicznych. Wszystko zaczęło się od widzialnych, sce-
nicznych choreografii Iwony Olszowskiej w krakowie. W 2005 roku 
do Eksperymentalnego Studia tańca przybyła studentka V roku aka-
demii Sztuk Pięknych, zorka Wollny, z propozycją zatańczenia w jej 
projekcie. zaprosiła niektóre z ówczesnych tancerek ESt (w fina-
le wzięło udział siedmiu performerów i performerek: andrea adam, 
Mateusz Gędźba, Dominika knapik, Łukasz Ostrowski, Magdalena 
Przybysz, Ewa Szubstarska, Martyna turcza) do wykonania chore-
ografii, która stała się częścią jej pracy magisterskiej Muzeum5. 7 per-
formerów miało wtedy za zadanie nauczyć się na pamięć i odtworzyć 
rytuały ruchowe osób odwiedzających wystawę w sali Muzeum Naro-
dowego w krakowie. Spędziliśmy wiele godzin na „wtapianiu się” 
w grupy zwiedzających, poruszając się zgodnie z kierunkiem zwie-
dzania wystawy. Naszym zadaniem było odtworzenie podstawowych 
sekwencji choreograficznych, które zaobserwowaliśmy, takich jak: 
powolny krok, odchodzenie od eksponatu, przybliżanie ciała do obiek-
tu i pochylanie się nad nim, mijanie innych osób, charakterystyczne 
gesty i ruchy głowy podczas oglądania, interakcje z innymi oglądają-
cymi i obiektami, zwracając uwagę także na dynamikę ciał ludzkich, 
będących wewnątrz zorganizowanej wycieczki. Pamiętam, że byłam 
wtedy przyzwyczajona do dużego, zamaszystego ruchu opartego na 
rotacjach, który przez lata trenowałam u Iwony Olszowskiej i było 
dla mnie dużym, ale satysfakcjonującym wyzwaniem wyzbyć się tych 
nawyków, aby odtworzyć minimalistyczny ruch osób, poruszających 
się po gmachu Muzeum Narodowego w krakowie. kiedy ustaliliśmy, 
jak będą wyglądać nasze działania choreograficzne (kto z kim działa, 
kiedy, w której sali) odbył się pokaz. Dla zwiedzających muzeum per-
formans ten był niezauważalny, z zaskoczeniem odkryłam, że nawet 

5 zob. [Museum – zorka Wollny], http://www.zorkawollny.net/?portfolio=museum 
[dostęp 11.10.2019]. 
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gdy kopiowałam dokładnie czyjeś gesty i kroki w czasie rzeczywi-
stym, ta osoba była tak pochłonięta obserwowaniem ekspozycji, że 
nie zauważała tego. zaprosiliśmy jednak także obserwatorów, którzy 
zostali uprzedzeni o naszej akcji. W ich przypadku wyglądało to zupeł-
nie inaczej. ta grupa, świadoma faktu, że właśnie trwa 22-minutowy 
performans, przemieszczała się po ekspozycji i co chwilę wyłapywa-
ła intencjonalne na działania choreograficzne performerów. z czasem 
również pojedyncze osoby przystawały i podążały wzrokiem za oso-
bliwymi tancerzami. Wyglądało to tak, jakby grupa, która wiedziała, 
na czym będzie polegać nasze działanie przed przyjściem do muzeum, 
była drogowskazem dla pozostałych widzów.

Poszukiwania te miały późniejsze kontynuacje, na przykład kiedy 
konstruowałam z zorką Wollny niewidzialne choreografie w kolej-
nych projektach: rytuały ruchowe ułożone w rytmie metronomu 
w Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi (Chodzony na kolekcję sztu-
ki XX i XXI wieku, 2007), choreografia do spektaklu w jej reżyserii 
i do kompozycji anny Szwajgier, na podstawie odtworzonych symboli 
i rytuałów słowiańskich, takich jak rzucanie wianków na płynące scho-
dy w galerii Starego Browaru w Poznaniu (Przesilenie letnie, 2010), 
praca na temat teatralizacji zachowań w instytucji sztuki w abteiberg 
Museum, Moenchengladbach (The Museum Theatre, 2012). to właśnie 
zorka Wollny nauczyła mnie, jak śledzić minimalistyczne choreografie 
w przestrzeniach galeryjnych – zarówno sztuki, jak i tych handlowych. 
W 2007 roku wraz z Iwoną Olszowską i tancerkami Eksperymentalne-
go Studia tańca, Ewą Szubstarską, Pauliną Wysocką i anderą adam, 
zrealizowałyśmy kolejną niewidzialną choreografię Ocean Miasta. 
tym razem była to inicjatywa francuskiego choreografa, pracującego 
na polu choreografii społecznej, Pierre’a Deloche’a, który wraz z mena-
dżerką Pierre Deloche company, Nathalie de touchet, tworzył pro-
jekty społeczne, angażujące mieszkańców miasta. Sam Deloche pisał 
o swojej działalności następująco: „uczestniczyć w twórczości spo-
łecznej oznacza przekształcić anonimową przestrzeń miejską w dzieło 
sztuki, współtworzy ją wówczas każdy obecny. to również pobudze-
nie wyobraźni, zaczarowanie współczesnego świata poprzez wprowa-
dzenie tajemniczego wymiaru, który staje się bardziej niż̇ kiedykolwiek 
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esencjonalny”6. Prezentacja projektu Ocean Miasta odbywała się na 
Rynku w Lyonie oraz Starym Rynku w krakowie, performerami stali 
się mieszkańcy, a widzami przechodnie, którzy podczas performansu 
również stawali się performerami. Wydarzenie poprzedzały długie tygo-
dnie przygotowań, polegające na wspólnym przebywaniu z mieszkań-
cami miasta: spędzaliśmy czas na sali treningowej, zestrajając nasze 
ciała do minimalistycznego ruchu, charakterystycznego dla performan-
su, opartego na aktywizacji płynu mózgowo-rdzeniowego, stawów, 
poszerzaniu kinesfery oraz uwrażliwianiu skóry na delikatne sygnały 
z otoczenia i wyostrzaniu zmysłu słuchu. Warto zaznaczyć, że Ocean 
Miasta miał charakter inkluzywny i każdy mógł w nim wziąć udział – 
także osoby o alternatywnej motoryce ciała, poruszające się np. na wóz-
kach, jak Rafał urbacki, którego wtedy poznałam. Intencją twórcy było 
tworzenie wspólnego tańca, by w jego choreografii mógł uczestniczyć 
każdy, co zostało także podkreślone w ogłoszeniu o naborze do projek-
tu, w którym zapisano, że podstawową zasadą performansu stanie się 
prostota ruchu, która od uczestników wymagać będzie jedynie umie-
jętności znalezienia się w przestrzeni, obecności tu i teraz, bycia uważ-
nym na to, co odczuwa się wewnątrz, i na to, co jest widoczne dookoła.

Finał projektu pokazany zarówno w Lyonie, jak i w krakowie, trwał 
wiele godzin. co pół godziny grupy tancerzy, przy muzyce współcze-
snych kompozytorów, najpierw dostrajały się w parach za pomocą 
delikatnego dotyku, aby wyciszyć i wyostrzyć zmysły czucia i słuchu, 
a następnie wchodziły na poziom czystej obecności w czasie i przestrze-
ni, wsłuchując się i wczuwając w ruch przechodniów, muzykę i szmery 
sfer miejskich, drgania rożnych wrażeń wewnętrznych i zewnętrznych. 
ciała tancerzy delikatnie kołysały się niczym fale, a cała uważność 
ogniskowała się wokół chwili obecnej, tworząc ocean w sercu miasta. 
Był on zauważalny dla przechodniów, ale nieinwazyjny, każdy mógł 
się zatrzymać i do niego przyłączyć. Dlatego też stwierdzić można, że 
wydarzenie to balansowało na granicy subtelności i nienachalności.

6 cytat pochodzi z archiwum strony Pierre Deloche company (strona już nie istnie-
je w sieci). Fragmenty wypowiedzi choreografa można obejrzeć na: https://www.
youtube.com/watch?v=ELNeOc6klGu [dostęp 11.10.2019].
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Fot.1. Finał projektu Ocean Miasta w krakowie, źródło: archiwum Ekspery-
mentalnego Studia tańca Iwony Olszowskiej, fot. katarzyna Pałetko

Choreografia codzienności
Pojęcie choreografii codzienności stworzył wcześniej wspomniany już 
twórca teatralny, działacz społeczny, tancerz z alternatywną motory-
ką ruchu i choreograf – Rafał urbacki7. Dzięki prowadzonym wspól-
nie warsztatom w Instytucie kultury Polskiej uniwersytetu Warszaw-
skiego oraz wielu rozmowom z nim, udało mi się doprecyzować tę 
definicję8. choreografia codzienności to zatem wszystkie doświad-
czenia sensoryczne i motoryczne, wydarzające się w codziennym 
życiu, w określonym czasie i przestrzeni. Mogą mieć one charakter 

7 Wywiad z Rafałem urbackim i Magdaleną Przybysz, w którym opowiadają oni o swo-
ich społecznych korzeniach choreografii, można przeczytać w książce anny królicy, 
Pokolenie solo. Choreografowie w rozmowach z Anną Królicą, kraków 2013.

8 Pojęcie to zostało stworzone na potrzeby zajęć, które autorka prowadziła z Rafa-
łem urbackim dla studentów semestru otwartego Sztuk Społecznych w Instytu-
cie kultury Polskiej uniwersytetu Warszawskiego w 2019 roku. Było to możliwe 
dzięki wsparciu dr zofii Dworakowskiej, która zorganizowała środki na przepro-
wadzenie tego nowatorskiego eksperymentu, polegającego na zaproszeniu studen-
tów do praktyki ruchu, daleko wybiegającej poza potoczne rozumienie choreografii. 
W całym tekście pojęcie to traktowane jest przez autorkę jako punkt wyjścia do 
omawiania poszczególnych działań ruchowych. 
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indywidualny (na przykład choreografia prowadzenia samochodu) lub 
kolektywny (na przykład korek miejski). Warto zaznaczyć, że wielu 
uczniów Rafała urbackiego, posiadających alternatywną motorykę 
ciała, kontynuuje zapoczątkowaną przez niego ideę sztuki inkluzyw-
nej, np. katarzyna Żeglicka czy tatiana cholewa.

Wspólna mapa – choreografie widzialne i niewidzialne
zanim przejdę do omówienia poszczególnych przykładów zjawiska, 
któremu poświęcony został niniejszy tekst, chciałabym zaznaczyć, 
w jaki sposób rozumiem definicję choreografii oraz w jaki sposób ją 
klasyfikuję. celem tego zabiegu jest podkreślenie, że każdy twórca 
i odbiorca sztuki ma prawo do stosowania wybranej przez siebie defini-
cji choreografii oraz do tworzenia własnej. W mojej opinii choreografia 
to intencjonalny lub nieintencjonalny (samoistny) sposób organizowa-
nia przez kogoś lub spontanicznego organizowania się następujących 
elementów, pozostających ze sobą w nieustającej relacji: przestrzeni, 
ruchu ciała i/lub obiektu, czasu i zachowań. choreografia nie oznacza, 
że jej materią musi być tylko i wyłącznie taniec, który jest wykony-
wany tylko i wyłącznie przez profesjonalnych tancerzy w sytuacji sce-
nicznej. choreografia może powstawać również dla ludzi, którzy poru-
szają się na swój unikatowy sposób, niezależnie od rodzaju motoryki 
i sensoryki, jak chociażby w choreografiach Piny Bausch, tworzonych 
w projektach z seniorami9. Może być ona również stworzona, uwzględ-
niając jedynie część ciała wykonawcy, jak na przykład w Hand Movie 
Yvonne Rainer z 1966 r.10 – choreografia nie musi rozgrywać się tylko 
i wyłącznie na scenie, w instytucji sztuki, może mieć swoje miejsce 
w parku, w budynkach architektonicznych, w wyobraźni, w kawiarni, 
w domu czy w naturze. tańczyć mogą nie tylko ludzie, ale także przed-
mioty, zwierzęta, sytuacje, rośliny, słowa lub myśli. Współcześnie ist-
nieje wiele praktyk choreograficznych. Rysunek 1 przybliża, której 
z nich dotyczy niniejszy tekst.

9 zob. [tanztheater Wuppertal Pina Bausch], http://www.pina-bausch.de/ [dostęp 
13.10.2019].

10 zob. Y. Rainer, Hand Movie, https://vimeo.com/99280678. [dostęp 13.10.2019]. 
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Rys.1. Mapa choreografii współczesności, źródło: opracowanie własne.

Pierwsze spectrum zawiera choreografie widzialne, czyli takie, 
które mogą być wyraźnie zauważalne dla publiczności oraz wyma-
gają odpowiedniego przygotowania, aż po zjawiska, które odbywa-
ją się poza uwagą patrzącego w czasie teraźniejszym i nie są reje-
strowane w sposób świadomy przez jego umysł. Ewentualnie stają się 
one możliwe do zauważenia dopiero po specjalnym treningu percep-
cji (wyostrzenie uwagi i zmysłów), po treningu świadomości ciała lub 
dzięki uwrażliwionemu na takie sytuacje choreografowi. Doskonałym 
przykładem może być tu niezamierzony taniec, który ma do wykona-
nia rowerzysta, matka z wózkiem dziecięcym czy osoba poruszająca 
się na wózku, wysiadająca z kolejki podmiejskiej na stacji Warszawa 
Śródmieście i udająca się na stację na Dworcu centralnym lub do linii 
metra. to bardzo trudna do wykonania partytura ruchowa, ale czy dla 
wszystkich dostrzegalna?

Wszystkie widzialne choreografie są świadomie (intencjonal-
nie) skomponowanym ruchem lub/i tańcem w czasie i przestrzeni 
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o określonej estetyce i formie. zazwyczaj choreografowi/choreograf-
ce zależy na tym, aby ich praca została dostrzeżona. Im bardziej w pro-
cesie tworzenia przesuwają się jednak w stronę niewidzialności, tym 
ich choreografia staje się również mniej zauważalna dla widza. aż doj-
dziemy do sytuacji pola percepcji, gdzie właściwie rolą choreografa 
jest zauważenie pewnego zjawiska ruchowego i/lub tanecznego oraz 
nazwanie go. Nazwanie i zapis są istotnym elementem, gdyż potrzeb-
na jest odpowiednia świadomość i trening percepcyjny, aby taką cho-
reografię zauważyć (można ją później również odtworzyć, ale wów-
czas będzie to już choreografia intencjonalna).

Drugi aspekt dotyczy określenia przestrzeni, w której spotykamy 
się z choreografią. Do choreografii scenicznych zaliczam wszystkie 
te zdarzenia mające miejsce na scenie, w instytucjach kultury czy to 
w ułożeniu amfiteatralnym czy bardziej nowatorskim (np. w kręgu, 
pomiędzy publicznością), a także takie, które wydarzają się na sce-
nie umownej (np. na ulicy, na placu; także działania site-specific). to, 
co jest kluczowe w tej kategorii to fakt, że choreografowie w sposób 
intencjonalny wyznaczają przestrzeń do prezentacji swojego dzieła.

Natomiast choreografią niesceniczną nazywam wszystkie zdarze-
nia, które nie rozgraniczają przestrzeni na scenę i widownię, ale roz-
grywają się w danym miejscu, zależnie od swojej specyfiki. Scena nie 
jest intencjonalnie oddzielona od publiczności, a nawet jeśli w nielicz-
nych przypadkach tak się zdarza, to jest to spontaniczne. W takiej sytu-
acji, kiedy choreografia nie jest intencjonalna, to funkcjonalność wyda-
rzenia determinuje obszar działań.

zarysowane powyżej 4 kategorie choreografii wskazują na zasad-
nicze różnice w rozumieniu poszczególnych zjawisk, jednak granice 
między nimi są płynne11. Żeby lepiej zobrazować wymienione pojęcia, 
wskazać można następujące przykłady:
• widzialne/sceniczne (odtwarzalne prezentacje choreografii histo-

rycznej, współczesnej, nowoczesnej): występ Lady Gagi na otwar-
cie Super Bowl, spektakl Nemesis Piny Bausch, Trio A w choreografii 

11 Przy okazji definiowania pojęcia i funkcji choreografii, autorka poleca uwadze kry-
tyczną książkę Mårtena Spångberga: Spangbergianism, Litwa 2011.
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i wykonaniu Yvonne Rainer, Giselle w choreografii Jeana corallego 
i Julesa Perrota, pokaz w wykonaniu modelek na otwarcie sezonu wio-
sennego w Domu Mody Polskiej, choreografia na otwarcie igrzysk 
olimpijskich;

• niewidzialne/sceniczne (kompozycje tworzone podczas improwiza-
cji): improwizacja taneczna, improwizacja strukturalna, free impro-
visation, contact Improvisation;

• widzialne/niesceniczne (choreografie społeczne): flash mob prze-
ciwko przemocy wobec kobiet Nazywam się miliard – protestuj, 
tańcz, powstań, pokaz warsztatów ruchowych w domu seniora, fala 
tłumu na koncercie charytatywnym;

• niewidzialne/niesceniczne (choreografie codzienności): protest Die 
in (Wymieranie), ławica ryb w Wiśle, ruch uliczny, piknik w parku, 
tworzenie blokad przez ekologów wokół drzew przeznaczonych 
do wycinki, demonstracje uliczne, Marsz czarnych Parasolek 
w 2017 roku w Warszawie, kolejka do sklepu, przepływ powie-
trza w ludzkim organizmie, ruch ziemi wokół Słońca, pochody, 
fale elektromagnetyczne, segregowanie śmieci, zatruwanie powie-
trza (osmoza substancji toksycznych do czystego powietrza), wyle-
wanie ścieków do rzeki, sadzenie drzew.

Dwie ostatnie kategorie to doskonała przestrzeń dla wszystkich, 
którzy pracują nad zwiększaniem świadomości ciała12, pielęgnowa-
niem wzajemnych relacji ludzi, zwierząt i roślin w przestrzeni publicz-
nej: aktywistów, ekologów, edukatorów, nauczycieli, terapeutów, twór-
ców13. Są to także przykłady użyteczności choreografii, a także jej 
społecznego aspektu. Należy też wspomnieć o dobroczynnym wpły-
wie rozwoju metod somatycznych, nie tylko na choreografie artystycz-
ną, ale również na rozwój choreografii społecznej i codzienności. aby 
praktykować niewidzialne choreografie – czy to w roli performera, 
czy obserwatora – potrzebne jest uwrażliwienie percepcji oraz rozwój 

12 Pojęcie świadomości ciała i etapów jej rozwoju rozwija edukator Moshe Felden-
krais w swojej książce: Świadomość poprzez ruch, Warszawa 2012.

13 Myśl tę rozwija anna Halprin w swojej książce: Taniec jako sztuka uzdrawiania. 
Do zdrowia przez ruch i twórczą pracę z uczuciami, Warszawa 2010.
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wyobraźni przestrzennej, a zwłaszcza jej aspektu związanego z rozu-
mieniem, że dana figura nabiera znaczenia w zależności od kontek-
stu. tłok w autobusie, gdzie najwięcej osób skupia się przy wejściach, 
udział w demonstracji ulicznej wraz z grupą, świadomość barier archi-
tektonicznych i udrażnianie ruchu pod kątem osób z alternatywną moto-
ryką – wszystkie te zjawiska sygnalizują, że rozwija się nasza wyobraź-
nia choreograficzna i świadomość ciała. W Warszawie coraz częściej 
obserwuję działające grupy, które aktywnie praktykują takie metody, jak 
na przykład: Body Mind centering (metoda somatyczna polegająca na 
praktyce ciała i umysłu w oparciu o anatomię doświadczalną), tai chi 
i Qi Gong (system ćwiczeń oparty na chińskiej sztuce walki i chińskiej 
medycynie), ruch autentyczny (terapeutyczna i twórcza forma prakty-
ki ruchowej stworzonej przez Mary Whitehouse), Metodę Feldenkraisa 
(forma edukacji poprzez ruch stworzona przez Moshe Feldenkraisa), 
różne formy medytacji, terapii, zajęć jogi, masaże czy praktykę NVc 
(metoda komunikacji Nonviolent communication – porozumienie bez 
przemocy stworzona przez Marshalla Rosenberga). Wymienione przeze 
mnie kierunki mają funkcję rozumienia otoczenia jako części większej 
całości, większego zrozumienia swojego ciała i własnych potrzeb oraz 
ciał i potrzeb innych ludzi, zwierząt, a także ekosystemów.

Niewidzialne choreografie Warszawy – o choreografii codzienno-
ści w tkance miasta
Opisane we wcześniejszych akapitach obszary choreografii, są istotne 
dla wskazania przykładów choreografii codzienności w tkance miej-
skiej Warszawy. Poniżej znajdują się natomiast konkretne działania, 
które zaobserwować można w stolicy:
• choreografia przylotów i odlotów na Lotnisku chopina w Warsza-

wie, choreografia na roślinność, iluminacje, ludzi i budynki w ogro-
dach Muzeum Pałacu króla Jana III w Wilanowie,

• choreografia na martwe ciała zwierząt i żywych ludzi na straganie 
mięsnym,

• choreografia na korek uliczny w Mordorze na Mokotowie,
• choreografia widziana z lotu ptaka w stacji telewizyjnej na tańczą-

ce czarne parasolki na krakowskim Przedmieściu,
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• choreografia na kłębiącą się emisję cO2 do atmosfery w Elektro-
ciepłowni Siekierki,

• choreografia spowijania krajobrazu Lasu kabackiego w smogu,
• choreografia zwierząt w klatkach w Schronisku Na Paluchu,
• choreografia na kwiaty i ludzi w ogrodzie botanicznym,
• 5-mintowa choreografia na tęczę nad drogą powrotną z pracy,
• choreografia-demonstracja dorosłych przed Sejmem w Warszawie 

na rzecz edukacji seksualnej,
• choreografia na wędrujące w tłumie czarne parasolki niesione 

przez kobiety i mężczyzn, Marsz czarnych Parasolek w 2017 roku 
w Warszawie.

O czym mówią powyższe przykłady niewidzialnych choreogra-
fii codzienności, które zauważone i coraz bardziej widzialne płyn-
nie przechodzą w choreografie społeczne podejmowane przez twór-
ców i aktywistów? Być może o tym, o czym wspomina Bojana kunst 
w swojej książce Artysta w pracy. O pokrewieństwach sztuki i kapi-
talizmu14, wykazując, że prawdopodobnie nadchodzą czasy, gdy naj-
bardziej radykalna polityzacja sztuki odsłoni nowe znaczenie wspól-
noty. Może przed sztuką, w tym i choreografią, stoi zadanie wyjścia 
z pseudoaktywności i rozpoczęcia wprowadzania realnych zmian spo-
łecznych i dyskusji opartej na realnych wyzwaniach, a nie utopijnych 
marzeniach.

zastanówmy się zatem, jakie są konkretne zadania dla miasta War-
szawy i jej niewidzialnych choreografii oraz performerów codzienno-
ści w obliczu współczesnej polityki, w której tak wyraźne są podziały 
oraz w obliczu uznania przez stołeczne miasto stanu kryzysu klima-
tycznego? Przede wszystkim jako choreografka zauważam pewną 
prawidłowość: im więcej w choreografiach codzienności istnieje 
wolności, empatii i spontaniczności oraz szacunku dla różnych form 

14 Więcej o związku tańca z kapitalizmem i przedefiniowaniu funkcji i zadań tańca 
współczesnego można znaleźć w książce Bojany kunst: Artysta w pracy. O pokre-
wieństwach sztuki i kapitalizmu, Rozdział 4: „Ruch, trwanie i postfordyzm”, War-
szawa-Lublin 2016.
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wyznaniowych, kulturowych, a także osób z nienormatywną orientacją 
seksualną, tym system w społeczeństwie jest bardziej demokratyczny; 
a im więcej kontroli, dostosowywania tychże choreografii do światopo-
glądu, norm estetycznych i etycznych danego wyznania, ugrupowania 
i związanych z tymi zjawiskami opresji, tym system społeczny bardziej 
przybiera charakter totalitarny, a choreografie stają się schematycz-
ne i przewidywalnie, podporządkowane jednemu stylowi i strategii. 
Dlatego też funkcją choreografii współczesnej coraz bardziej staje się 
krytyczne myślenie, swobodny taniec i poszerzanie definicji chore-
ografii o takie zjawiska istniejące w tkance miasta, jak: demonstracje 
na rzecz praw ludzi i zwierząt, np.: Marsze Równości, Marsze Wege-
tarian, akcje „die in” czy demonstracje na rzecz edukacji seksualnej.

Zakończenie
Na zakończenie chciałabym przywołać moją ulubioną choreografię 
– powstałą w obronie klimatu dla ziemi, zorganizowaną i wykona-
ną przez Młodzieżowy Strajk klimatyczny na „Patelni” w Warszawie, 
przed wejściem do stacji Metro centrum (fot. 2).

Fot.2. Die in (Wymieranie) w wykonaniu Młodzieżowego Strajku klimatycz-
nego na warszawskiej „Patelni”, fot. Martyna Leder
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W jaki sposób możemy zanalizować powyższy przykład, a także 
wiele innych choreografii codzienności? Pierwszym krokiem, podob-
nie jak to w praktyce choreograficznej bywa, jest zatrzymanie się, 
zauważenie zjawiska i nazwanie go. kolejnym krokiem jest proces 
zadawania pytań:
• Jakie odczucia budzi we mnie zauważone zjawisko choreograficz-

ne?
• co myślę na temat danej choreografii?
• czy interesuje mnie jej aspekt formalny?
• czy chciałabym, aby powtarzała się ona w Warszawie częściej lub 

też może rzadziej?
• czy jest przejawem demokracji?
• Jak czują się performerzy biorący udział w samym jej środku?
• czy jest związana z jakimś zjawiskiem społecznym?
• czy coś symbolizuje?
• czy jest intencjonalnie stworzona czy też nie?
• czy chcę mieć większy wpływ na jej przebieg?

zapraszam do wspólnej praktyki i przechodzenia z pseudoaktyw-
ności społecznej do budowania sprawczych wspólnot choreograficz-
nych „w sprawie” oraz działań artystycznych, świadomych obecnego 
kontekstu geopolitycznego oraz uwzględniających stanowisko współ-
czesnej nauki, gdyż jak głosi napis na wlepce Młodzieżowego Straj-
ku klimatycznego:

NIE Ma
choreografii*

Na MaRtWEJ PLaNEcIE

*(w miejsce gwiazdki wpisz dowolne)
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mgr Magdalena Przybysz
choreografka, performerka, trenerka. Jest jedną z bohaterek ksią-
żek o tańcu anny królicy „Pokolenie solo” oraz Witolda Mrozka 
„Nowy taniec”. Stypendystka Ministra kultury w 2013 roku w dzie-
dzinie „taniec”, stypendystka Solo Projekt 2009 art Station Founda-
tion by Grażyna kulczyk. Rozpoczęła swoją taneczną drogę artystycz-
ną w 2003 roku w krakowie w Eksperymentalnym Studio tańca (ESt) 
Iwony Olszowskiej. Jej autorskie prace były prezentowane podczas 
Festiwalu Malta („Przesilenie letnie”), w ramach programów Scena 
dla tańca z ramienia Instytutu Muzyki i tańca („Strange Lóóp” „Moi 
przyjaciele tańczą”, „Insta show”), w cricotece w krakowie, na Festi-
walu uNItHEa we Frankfurcie czy tanztage w Berlinie („Mój Poland 
Drive”). Obecnie współtworzy wraz Wojciechem Grudzińskim i agatą 
Życzkowską kolektyw HOtELOkO movement makers. Wykłada 
choreografię w Szkole choreografii Scenicznej w krakowie, meto-
dy somatyczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu 
oraz choreografię codzienności w Instytucie kultury Polskiej uniwer-
sytetu Warszawskiego w Warszawie.
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Podsumowanie i wnioski z dyskusji

Blok Współczesne inspiracje dotyczył zjawisk, które pojawiają się 
we współczesnym tańcu, jednocześnie dotyczą artystów, pracujących 
dziś w Warszawie. trzy artykuły prezentują różnorodne spojrzenia na 
ruch i choreografię, a także różne jego źródła i idee. Pojawiły się więc 
wpływy japońskie, działania społeczne i site-specific, a także zazna-
czona została działalność Pokolenia Solo – nieco młodszych kole-
gów artystów, którzy zaliczeni zostali do grona „osobowości przeło-
mu wieków”.

Dyskusja, która miała miejsce podczas konferencji, dotyczyła poko-
leniowości – odnosząc się do określenia Pokolenie Solo, ukutego przez 
annę królicę kilka lat temu. czy dziś możemy mówić o tworzeniu się 
nowego pokolenia, pracującego w inny sposób i skupiającego się na 
innych priorytetach? Powraca tu określenie „pokolenie yolo”, które 
przywołała królica – jest ono jedynie żartem Pawła Sakowicza, który 
musiał przyznać, że nie istnieje podstawa teoretyczna, na podstawie 
której ukuł nowe pojęcie. Jednakże przyznać należy, że wywołuje ono 
refleksje na temat pojawiania się nowych osobowości na tanecznej sce-
nie. aktualnie istnieją zjawiska, będące w kontrze do Pokolenia Solo – 
poszczególni artyści pracują kolektywnie, organizują wydarzenia czy 
festiwale. Przykładem jest chociażby przywołana przez Julię Hoczyk 
warszawska scena butō, gdzie istotne są także spotkania warsztatowe 
i rozmowy z publicznością.

Bardzo ważnym zagadnieniem jest również sytuacja badawcza – 
kiedy autor zajmuje się współczesną problematyką i opisuje pracę arty-
stów będących czynnymi praktykami. Prowadząca panel Współczesne 
inspiracje podczas konferencji, Hanna Raszewska-kursa, zaznaczy-
ła, że kiedy się bada XXI wiek i pisze się o współczesności, staje się 
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w sytuacji, kiedy artysta nie zawsze musi się zgadzać z krytyczną 
czy badawczą diagnozą albo propozycją. Julia Hoczyk wspomniała 
z kolei, że należy pogodzić się z pewną niezgodą artystów, o których 
się pisze, chociaż jej dotychczasowe badania dotyczyły często osób 
z własnej generacji (z którymi uczestniczyła w warsztatach czy spek-
taklach zagranicznych twórców). Natomiast anna królica zauważy-
ła, że badacz jest świadkiem rzeczywistości, która nas otacza – sta-
wia więc tezy dotyczące spraw, które jeszcze nie są zakończone, nie 
można więc sprawdzić ich w czasie. Jest to ryzykowne, ale jeśli myśli-
my o rozwoju sceny tańca w Polsce, powinny znaleźć się osoby, które 
podejmą próbę opisu i skomentowania aktualnej sytuacji, a także otwo-
rzą dyskusję na ten temat.

W przypadku praktyków, piszących o ruchu – jak jedna z prele-
gentów w niniejszym bloku, Magdalena Przybysz – możemy mówić 
o nieco innym podejściu niż w przypadku teoretyków. autorka skupi-
ła się na sytuacjach codziennych, pokazując jak choreografia buduje 
nasze relacje w życiu codziennym w społeczeństwie. Oparła przy tym 
swoje rozważania o przykłady działań, które miały miejsce w prze-
strzeni publicznej. Przybysz omawia wybrane zjawiska z perspekty-
wy praktyka, pracującego aktualnie nad własnymi choreografiami. 
Jej rozważania odnoszą się także do własnych doświadczeń rucho-
wych, o których pisze. W przypadku dwóch pozostałych prelegentek 
można by twierdzić, że jest zupełnie inaczej, jednak zarówno Julia 
Hoczyk, jak i anna królica posiadają doświadczenie praktyczne. Dla 
pierwszej z nich było to bardzo ważne, szczególnie na początku swojej 
drogi, budowało bowiem jej myślenie o tańcu oraz zmieniało percep-
cję podczas oglądania spektaklu, dzięki czemu dużo trafniej odczyty-
wała intencje artystów. Nieco inaczej uważa anna królica, dla któ-
rej praktyka nie stanowi niezbędnego narzędzia dla pisania i myślenia 
o tańcu jako widz. Podbnym spostrzeżeniem podczas dyskusji podzie-
liła się Hanna Raszewska-kursa, stwierdzając jednak, że doświadcze-
nie ruchowe na pewno pomaga (ale w przypadku kinetografii, którą się 
zajmuje, jest ono niezbędne). Mówiąc o własnych badaniach zauważy-
ła także, że w pracy krytycznej zwraca dużą uwage na ruch, choć nie 
zawsze skupia się tylko na jego opisie.



Bardzo ważne jest, że podczas niniejszego panelu zwrócono uwagę 
nie tylko na pracę twórców, ale i teoretyków i krytyków, zauważając 
także, w jaki sposób przekazują oni informacje o poszczególnych spek-
taklach, opisują je i komentują. Są oni nierzadko pomostem pomię-
dzy artystą a widzem. Jendocześnie wskazane zostały różne inspiracje 
oraz ścieżki rozwoju tańca, pokazujące, że ma on w Warszawie róż-
norodne oblicza.
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mgr Marta Seredyńska

Podsumowanie konferencji

Głównym założeniem konferencji „taniec w Warszawie. Sztu-
ka tańca i choreografii w XX i XXI wieku” była prezentacja scen, 
wydarzeń i postaci istotnych dla funkcjonowania tańca w stolicy. 
Podczas czterech paneli zaprezentowane zostały zarówno zjawiska 
z zakresu współczesnej choreografii, jak i odnoszące się do historii 
tańca w stolicy. Głównym tematem, zgodnie z tytułem konferencji, 
była sztuka tańca i choreografii. W związku z tym, referaty zostały 
pogrupowane w cztery bloki tematyczne, zgodnie z czasem histo-
rycznym, którego dotyczą oraz zaproponowaną przez prelegentów 
tematyką.

Podczas poszczególnych bloków konferencyjnych mieliśmy oka-
zję rozmawiać o bardzo różnych aspektach, przy równoczesnym trzy-
maniu się głównego tematu, którym był taniec w Warszawie. Starali-
śmy się możliwie jak najlepiej zarysować ten obszar w perspektywie 
lokalnej, wskazując, że zarówno w XX, jak i w XXI wieku w War-
szawie istniało wiele inicjatyw, pozwalających rozwijać się artystom 
tańca. Moim celem – jako kuratora konferencji – było dokonanie 
pewnego podsumowania działalności tanecznej i choreograficznej 
współczesnych osobowości, ale i zaznaczenie, jak ważne postaci 
pojawiały się na scenie w czasach przedwojennych oraz w drugiej 
połowie XX wieku. Bardzo się cieszę, że prelekcje i dyskusje miały 
tak różnorodny charakter. cieszę się także, że w konferencji wzięli 
udział zarówno teoretycy i badacze, jak i praktycy, będący czynnymi 
artystami. Dla niektórych były to kolejne referaty i opracowania, dla 
części jednak była to pierwsza próba pracy badawczej, którą należy 
docenić. Mam świadomość, że zaproponowana tematyka i poszcze-
gólne artykuły znajdujące się niniejszej publikacji są jedynie zbiorem 



wybiórczych zjawisk, jednakże zarysowują w pewien sposób kon-
tekst historyczny oraz wskazują na bogactwo warszawskiej sztuki 
tańca. Mam także nadzieję, że staną się one pretekstem do dalszych 
poszukiwań – zarówno prelegentów, jak i odbiorców konferencji 
oraz tego tomu.
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