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Ciało gardzienickie 
Uwagi o biologii i komunikacji cielesnej 

w praktykach teatralnych OPT Gardzienice

Teatrowi jak i całej kulturze potrzebne są środki wyrazu pozwala
jące ludziom „ czytać się wzajem " na podstawowym ludzkim po
ziomie. Na pewno nie są to środki technologiczne. W teatrze są to 
praktyki ciała, głosu, wzajemności, stosunek do przestrzeni... Są to 
praktyki otwartego przejawiania się naszego istnienia.

Włodzimierz Staniewski, Odczynianie świata

Prezentowany w poniższym tekście opis powstawał w latach 2004- 
-2006. To wynik obserwacji dokonanych przeze mnie podczas regu
larnych wizyt w Gardzienicach na pokazach spektakli, począwszy od 
1997 roku, a także osobistego, praktycznego doświadczenia zdobytego 
podczas współpracy z zespołem w latach 2001-2004, na warsztatach 
wstępnych do Akademii Praktyk Teatralnych (2001) i później przy pro
jekcie Gest i ruch starożytnej Grecji w oparciu o starogreckie malowidła 
wazowe (2002-2004). Pracując nad tą analizą, odbyłam rozmowy z ów
czesnymi aktorami, miałam też dostęp do archiwaliów, obejmujących 
publikacje, zapisy rozmów z aktorami i nagrania wideo wszystkich spek
takli, począwszy od Guseł, a także Wypraw i treningów zespołu. Niemal 
trzydziestoletnia historia zespołu pozwalała wówczas wnioskować, że 
obserwowane przeze mnie zjawiska mają charakter trwały i są wyznacz
nikiem unikalnego stylu tego teatru. Do tego samego wniosku dochodzili 
zresztą badacze opisujący wtedy Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gar
dzienice”1. W latach 2004-2007 dokonało się stopniowe, ale w skutkach 

'Tadeusz Kornaś, Włodzimierz Staniewski i Ośrodek Praktyk Teatral
nych „Gardzienice", Wyd. Homini 2004; Alison Hodg e,W łodzimierz 
Staniewski, Hidden territories: The Theatre of Gardzienice, Routledge 2003;
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wyraźnie dziś widoczne załamanie linii praktyk budujących dramaturgię 
działań cielesnych. Zależały one dotąd przede wszystkim od długotrwa
łego zaangażowania członków zespołu w jego działania (zwykle kilka 
lat, najczęściej powyżej pięciu). Obecnie częstsze są zmiany w obsadach 
spektakli, do których zespół rekrutuje się głównie spośród absolwentów 
Akademii Praktyk Teatralnych. Jednocześnie nastąpiło skrócenie czasu 
nauki w Akademii z dwóch lat do jednego roku. Z zespołu odszedł tak
że Tomasz Rodowicz - współtwórca „Gardzienic” odpowiedzialny za 
powstanie i rozwój integralnej części treningu aktorskiego, opartej na 
akrobatycznych działaniach grupowych oraz polifonicznej muzyczności. 
W efekcie skrócony i niepełny trening nie daje ciałom adeptów „Gardzie
nic” możliwości przyswojenia (uczynienia swoimi) dramatyzujących je 
„zastanych” zasad działania ani w korespondencji z nimi wypracowania 
własnych. Pozostaje im jedynie formalne odwzorowywanie działań star
szych członków zespołu (w nich opisywane przeze mnie zjawiska można 
wciąż dostrzec bez trudu).

Poniższa analiza i płynące z niej wnioski odnoszą się zatem do zja
wisk, które stanowią część historii zespołu do 2006 roku. Pozwalam so
bie jednak sądzić, że wnoszą one nadal merytoryczny wkład w refleksję 
nad teatrem współczesnym, gdyż współpraca z „Gardzienicami” była 
doświadczeniem nadającym istotny rys teatralnej działalności utalento
wanych twórców, mocno obecnych na współczesnej scenie. Może raczej 
należałoby powiedzieć, że twórcy ci praktykują i rozwijają na własną 
rękę działania, które trwale wpisały się w sceniczną osobowość „Gardzie
nic”, a których byli inicjatorami, pracując wiele lat w zespole. Wierzę, że 
proponowany przeze mnie opis poziomu udramatyzowanej cielesności 
„Gardzienic” może zatem stanowić bazę dla śledzenia przemian tych ja
kości i owocować w przyszłości wieloma ciekawymi wnioskami.

A 1 i s on H o d g e, Włodzimierz Staniewski: „Gardzienice" i aktor naturalizowany, 
„Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2001, nr 1-4, pierwodruk tego artykułu ukazał 
się jako rozdział książki Twentieth Century Actor Training, red. Alison Hodge, 
Routledge 2000, s. 223-244.
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Dramaturgia ciała

Potrzeba podjęcia tematu „ciała gardzienickiego” zrodziła się z po
trzeby zmierzenia się z opisem konkretnego spektaklu Ośrodka Praktyk 
Teatralnych „Gardzienice” - Metamorfoz albo Złotego Osła. Doświad
czenie, jakim było dla mnie to przedstawienie, stało się punktem zwrot
nym w moim myśleniu o teatrze. Wiedziałam, że mam do czynienia ze 
zjawiskiem, do którego opisu nie znaleziono jeszcze języka, że umyka 
ono dotychczasowym metodom analizy opartym na kategoriach litera
turoznawczych. Dla „Gardzienic” dzieła literackie stanowią raczej bazę 
odwołań symbolicznych, aktualizujących kontekst kulturowy aktora 
i widza niż scenariusz czy partyturę konkretnego działania scenicznego. 
Kiedy teatr odchodzi od inscenizacji tekstów dramatycznych, a „scena 
przestaje udawać, że stanowi przedłużenie rzeczywistości, z którą bez 
trudu się komunikuje”2, zadanie aktora przestaje polegać na przedstawia
niu osobowości postaci, a jego gesty, uwolnione spod dyktatu psycholo
gicznego prawdopodobieństwa, stają się medium dla niepsychologicz- 
nej, niejednostkowej, obrazowej prawdy. Warstwa działań cielesnych, 
w powiązaniu z ich muzycznością, staje się w tych spektaklach osobnym 
i pełnowartościowym, a momentami nawet dominującym, kanałem ko
munikacji teatralnej.

2 Jean-Pierre Sarrazac, Critique du théâtre: de l'utopie au désenchante
ment, Belfort 2000, cyt. za: Słownik dramatu nowoczesnego i najnowszego, tłum. 
Mateusz Borowski,Małgorzata Sugiera, Księgarnia Akademicka 
2007, s. 89.
’ Grzegorz Ziółkowski,,, Dźwięk mnie uderzył - nagle moje ciało ". „ Żywot 
protopopa Awwakuma" w realizacji Stowarzyszenia Teatralnego Gardzienice, [w:] 
Teatr: ciało i cień. Materiały z sympozjum młodych teatrologów, red. Ewa G u - 
derian-Czaplińsk a, Grzegorz Ziółkowski, Wyd. Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza 2000, s. 47-81.
4 Grzegorz Niziołek, Sen miałem taki....... .Didaskalia” 2004, nr 61-62,
s. 2-5.

Dotychczasowe opisy przedstawień „Gardzienic” posługiwały się 
albo perspektywą odbiorczej emocjonalności (np. Grzegorz Ziółkow
ski3), albo dopasowywały znaczenia działań do kontekstu sytuacyjnego, 
traktując je jak ilustrację warstwy werbalnej spektaklu (np. Grzegorz Ni
ziołek4). Nawet jednak w tych opisach, które podkreślają znaczenie dzia
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łań fizycznych (m.in. Tadeusz Kornaś5, Jarosław Fret6), nie podjęto jak 
dotąd próby odnalezienia zakotwiczonych w cielesności źródeł znaczeń 
widzianych obrazów i odczuwanej atmosfery oraz odczytania i wpisania 
ich w siatkę znaczeń całego spektaklu. Wyjątkiem jest z całą pewnością 
bardzo trafiła analiza pozycji ciała dominującej w spektaklu Żywotapro- 
topopa Awwakuma, z której Małgorzata Dziewulska wyciągnęła wnioski 
dotyczące przedstawianej w tym dziele kondycji ludzkiej7.

5 Tadeusz Kornaś, Włodzimierz Staniewski..., s. 121-134 i nn.
6 Jarosław Fret, Gardzienicki dar języków. Próba opisania aktorstwa, „Odra” 
1995, nr l,s. 143-148.
7 Małgorzata Dziewulska, Dramat społeczny i dramat muzyczny, „Res 
Publica” 1987, nr 5, s. 44-48.

Niejako w odpowiedzi na ten brak podjęłam próbę wypracowania 
metodologii opisu cielesnego poziomu aktorstwa oraz tworzonej przez 
niego warstwy spektaklu, czyli dramaturgii ciała. Nie jest to ani zapis 
choreografii, ani próba stworzenia arbitralnego słownika „mowy aktor
skiego ciała”. Dramaturgię ciała rozumiem przede wszystkim 
jako kompozycję treści, których emiterem jest na różne 
sposoby ciało aktora. Posiada ona dwa główne aspekty. Pierwszy to 
pewien stopień stylizacji, czy bardziej nawet konstrukcji, dostrzegalny 
już na podstawowym poziomie cielesnego istnienia (jeszcze nie dzia
łania), które poprzedza aktywność emitującą znaczenia. Ta rozpoznawal
na jakość, będąca efektem i odzwierciedleniem zasad stosowanego tre
ningu lub konkretnej techniki teatralnej, to ciało udramatyzowane, 
które będzie głównym tematem tego tekstu. Aspekt drugi wyznacza 
kompozycja działań cielesnych, której przebieg w czasie i przestrzeni 
spektaklu uwydatnia zaplanowaną przez twórców warstwę jego zna
czeń. Składa się na nią to wszystko, co aktor robi za pomocą swego cia
ła podczas spektaklu, czyli - mówiąc krótko - dramaturgia działań 
cielesnych. Ważne dla opisu spektaklu są także związki treści działań 
cielesnych z towarzyszącą im warstwą werbalną. Znaczenia generowane 
przez działania cielesne mogą bowiem pozostawać w związku z treścią 
„literacką” spektaklu lub uzyskiwać różny stopień autonomii.

Dzięki zapisom wideo i rozmowom towarzyszącym mojej pracy 
przebadałam różnice w estetyce gestów wykonywanych przez aktorów 
w kolejnych przedstawieniach i na różnych etapach pracy poprzedzają
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cej powstanie spektaklu. Przeanalizowałam różne pozycje przyjmowane 
przez ciało podczas rozruchów i pracy na próbach od początku istnienia 
zespołu do momentu powstania Metamorfoz i końca ich eksploatacji. 
Czerpałam także informacje z własnego doświadczenia z pracy z zespo
łem, które stało się dla mnie podstawą spostrzeżeń i wniosków dotyczą
cych przebiegu samych praktyk cielesnych i ich potencjalnych znaczeń8. 
W trzydziestoletniej pracy „Gardzienic”, mimo ogromnej różnorodności 
podejmowanych tematów i odmienności estetycznej kolejnych spektakli, 
dostrzegłam konsekwencję w pracy z ciałem. Jej materialną manifestacją 
jest pewna stała, niezależna od etapu pracy jakość biofizyczna: sposób 
uruchamiania ciała i jego uformowanie w wyniku długotrwałego trenin
gu. Tę właśnie stałą określiłam mianem - ciało gardzienickie.

8 Oprócz wspomnianej wyżej współpracy z aktorami OPT „Gardzienice” przy pro
jekcie rekonstrukcji tańców antycznej Grecji, w 2003 i 2006 roku brałam udział 
w warsztatach organizowanych przez wrocławski Teatr ZAR, uczestniczyłam w XIV 
edycji ISTA Wrocław-Krzyżowa, a od 2004 roku jestem członkiem założonego przez 
Tomasza Rodowicza, Elżbietę Rojek i Dorotę Porowską Stowarzyszenia Teatralnego 
„Chorea” w Łodzi.
9 Eugenio Barba, Canoe z papieru, tłum. Leszek Kolankiewicz, 
Dagmara Wiergowska-Janke, Wyd. Instytutu im. Jerzego Grotowskiego 
2007, s. 23-25.

Źródłem podstawowej dla moich rozważań kategorii ciała udrama- 
tyzowanego stało się - obok wyodrębnienia owej stałej gardzienickiej - 
zestawienie z wynikami badań Eugenia Barby nad preekspresywnym po
ziomem technik aktorskich. Stworzona przez niego Antropologia Teatru 
określa podstawowy poziom organizacji ciała aktorskiego jako preek- 
spresywny, zwracając uwagę na ten moment w procesie pracy, którego 
celem jest samo zaangażowanie energii, obecność kontrolowana podczas 
działań, a nie stworzenie komunikatu skierowanego do widza:

Chodzi tu o pozacodziennąjakość energii, która sprawia, że ciało na scenie 
jest „zdecydowane”, „żywe”, „wiarygodne”; w ten sposób obecność aktora, 
jego sceniczny bios potrafi przyciągnąć uwagę widza, zanim jeszcze prze- 
każe mu jakikolwiek komunikat. Mowa tu o logicznym, a nie chronologicz
nym „zanim”. (...) Jest to poziom scenicznego bios, „biologiczny” poziom 
teatru, na którym ufundowane są rozmaite techniki, poszczególne sposoby 
posługiwania się obecnością sceniczną i dynamiką aktora9.
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Obserwacje poczynione w ramach ISTA (Intemational School of 
Theatre Anthropology - Międzynarodowa Szkoła Antropologii Teatru) 
doprowadziły Barbę do odkrycia, że pytając o jakość aktorskiego bios, 
niezależnie od tradycji tanecznej czy teatralnej, z której pochodzi wyko
nawca, pytamy nie tyle o to, co aktor robi, ale przede wszystkim o to, j ak 
to robi. Płynie stąd wniosek, że odmienna, przyciągająca uwagę obec
ność aktora na scenie wynika ze „szczególnego użycia ciała”:

[T]o, co nazywamy techniką, jest w istocie pewnym szcze
gólnym użyciem ciała. (...) Pierwszy krok na drodzedo odkrycia zasad 
rządzących scenicznym bios, czyli życiem wykonawcy, polega na zrozu
mieniu, że codzienne techniki ciała można zastąpić technikami poza- 
codziennymi, niestosującymi się do zwykłych dyspozycji cielesnych. 
Takimi pozacodziennymi technikami posługują się aktorzy. (...) Celem 
codziennych technik jest komunikacja. (...) Z kolei celem technik po- 
zacodziennych jest informacja: dosłownie wkładają one ciało 
w formę10.

10 Eugenio Barba, Antropologia teatru, tłum. Grzegorz Godlewski, 
[w:] E u g e n i o Barba, Nicola Savarese, Sekretna sztuka aktora. Słownik 
antropologii teatru, Wyd. Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Po
szukiwań Teatralno-Kulturowych 2005, s. 7-8.
" Określenie „codzienne techniki ciała” oraz wywodzone z niego „pozacodzienne 
techniki ciała” Eugenio Barba zapożyczył ze słynnej rozprawy Marcela Maussa Spo
soby posługiwania się ciałem, zob. Eugenio Barba, Nicola Savarese, 
op. cit., s. 231 -236 lub M a r c e 1 M a u s s. Sposoby posługiwania się ciałem, tłum. 
Marcin Król, [w:] idem, Socjologia i antropologia, PWN 1973, s. 533-565.

Trening „Gardzienic” jest właśnie taką „techniką pozacodzienną”11. 
Utrzymuje on dyscyplinę fizyczną i umysłową. Jest także laboratorium 
gestu teatralnego. Podczas treningu aktorzy mają możliwość rozwijania 
i doskonalenia środków wyrazu nie tylko pod kątem wirtuozerii ruchu, 
ale także trafności i jakości kompozycji estetycznej i komunikacyjnej 
swoich działań. Regularność i intensywność pracy teatralnej ma siłę 
przekształcania ciała, trenowania go, czyli właśnie „wkładania w for
mę”, pożądaną z punktu widzenia uznawanego i tworzonego przez teatr 
obrazu aktora i człowieka. Kiedy się obserwuje treningi, można podjąć 
próbę wskazania i opisu elementów techniki pozacodziennej charakte
rystycznej dla danego zespołu. Konsekwencje jej stosowania rozpoznać 
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można już na poziomie preekspresywnej fizyczności, która jest „zna
kiem wodnym” prześwitującym spod wszystkich działań cielesnych, 
niezależnie od aktualnie dominującej stylistyki, związanej z konkretnym 
przedstawieniem. Odczytanie owej „in-formacji”, określenie, jakie 
znaczenia niesie forma nadawana ciału, pozwoli dokonać charakterysty
ki swoistego stylu aktorstwa „Gardzienic”.

Próbując nieco usystematyzować swoje spostrzeżenia dotyczące 
cielesności aktorskiej, zarówno w perspektywie wykonawczej, jak i od
biorczej, wyróżniłam trzy możliwe poziomy znaczeń wytwarzanych 
przez cielesność aktora, w tym specyficznym przypadku aktora gardzie- 
nickiego:

1. biologiczny (związany ze wszystkim, co jest symptomem fi
zjologicznym i co odbierają zmysły: zmęczenie, przyspieszony 
oddech, zapach, intensywność głosu, tempo działań); oddziałuje 
na odbiorcę poza skojarzeniami semantycznymi; angażuje per
cepcję pozaintelektualną, niekiedy pozaświadomą, jego odbiór 
jest intuicyjny, natychmiastowy i nie wymaga refleksji;

2. stylistyczny (związany z tym, co rozpoznajemy jako należące 
do pewnej kultury i związanej z nią estetyki, nie chodzi jednak 
o konkretne odwołanie figuratywne o osobnym znaczeniu); war
stwa estetyczna ruchu tworzy atmosferę, budując ramę interpre
tacyjną dla poziomu semantycznego; odwołuje się do estetycz
nej percepcji tu i teraz;

3. ikoniczny (związany z gestem funkcjonującym na stałe w kul
turze, jak i oryginalnym symbolem - metaforą budowaną dzięki 
kinestetycznej wyobraźni aktora; tu mieszczą się także konkretne 
odwołania do ikonografii oraz związek gestu ze słowem, słow
nik gestów budowany na czas jednego przedstawienia); warstwa 
semantyczna i symboliczna działań cielesnych wymagająca wy- 
sokokontekstowego odbioru intelektualnego i interpretacji.

Tak jaskrawe oddzielenie wymienionych poziomów jest oczywiście 
możliwe tylko w dyskursie teoretycznym; w praktyce mieszają się one 
niejednokrotnie, nakładając się na siebie w działaniu, które wykonane 
w danej stylistyce może jednocześnie uruchamiać znaczenia ikoniczne 
i wywoływać biologiczną reakcję organizmu. Nie mam jednak wątpli
wości, że percepcja tych poziomów się różni i otwierają one odrębne 
pola skojarzeń, a także wywołują inne reakcje odbiorcy. Stanowiący 
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konieczny fundament poziom biologiczny przeziera spod wszystkich 
innych działań cielesnych zespołu. Okazuje się jednak, że fizjologia 
aktorskiego istnienia stanowi nie tylko podstawę wszelkich działań, ale 
jest także źródłem doświadczeń egzystencjalnych i etycznych tak wy
konawców, jak i odbiorców. Dalsze dwa poziomy przynależą do aktual
nie tworzonego stylu czy „środowiska spektaklu”, a działające w nich 
ciało jest formowane i rozpoznawane według wzorców funkcjonujących 
w warstwie symbolicznej kultury12. Opis każdego z poziomów musi za
tem uwzględniać perspektywę odbiorczą, tym bardziej, że sam proces 
percepcji działań ciała jest uwarunkowany kulturowo13 i w tym zakresie 
zmienny.

12 Uzupełnieniem niniejszej analizy dramaturgii ciała w spektaklach „Gardzie- 
nic”, poruszającej zagadnienie jedynie poziomu biologicznego, jest tekst mojego 
autorstwa Ciała ikon. O recepcji dialektycznego związku cielesności i wizualności 
w spektaklach OPT „Gardzienice", [w:] Publiczność (z)wymyślana. Przemiany re
lacji widz-scena we współczesnej praktyce dramatopisarskiej i inscenizacyjnej, red. 
Agata Dąbek,Joanna Jaworska-Pietura, Księgarnia Akademicka 
2010, s. 155-173. Rozpatruję w nim problematykę niejednoznaczności odbioru treści 
symbolicznych przekazywanych przez działające ciało aktorskie.
13 Semantyczny wynik percepcji działań ciała zależy od stosunku, jaki ma do ciała 
formacja kulturowa odbiorcy. Od tego, czy dana kultura w ogóle uczy swoich człon
ków postrzegania ciała i jego komunikatów oraz w jakim zakresie zależy od tego 
skuteczność i zakres tego sposobu komunikacji.
14 Zob. ZbigniewTaranienko, Gardzienice. Praktyki teatralne Włodzimierza 
Staniewskiego, Wyd. Test 1997, s. 133.

Jądro techniczne

Członkowie zespołu Włodzimierza Staniewskiego pracują i mieszka
ją przez większą część roku w siedzibie teatru lub w jej najbliższej oko
licy, w podlubelskiej wsi. Codzienny harmonogram prac teatru obejmuje 
wspólne poranne ćwiczenia, blok pracy indywidualnej, bieg wieczorny 
oraz nocną pracę nad spektaklem. Pojawienie się regularnych treningów 
wynikało z potrzeb pojawiających się podczas pracy nad spektaklami lub 
w czasie Wypraw i - jak stwierdza Zbigniew Taranienko - Staniewski 
nie miał zamiaru wprowadzać ich jako systematycznie uprawianej, sko- 
dyfikowanej formy14. W takiej formie nigdy też się nie przyjęły, zawsze 
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były i nadal są związane z aktualnymi potrzebami grupy. Jednak inten
sywność pracy oraz czas przeznaczany na trening (niekiedy po 10 godzin 
dziennie, przez średnio 5 lat przygotowań do spektaklu) stawia go, obok 
Wypraw, Zgromadzeń i Spektakli, w rzędzie naczelnych praktyk zespo
łu, jednocześnie czyni ich bazą, źródłem i warunkiem powodzenia.

Posługując się w kontekście pracy „Gardzienic” słowem „trening”, 
trzeba rozróżnić dwa aspekty tego zjawiska. Po pierwsze trening to co
dzienna praktyka, systematyczne wykonywanie ćwiczeń fizycznych, 
wokalnych i oddechowych w celu uzyskania konkretnej sprawności fi
zycznej, uwagi i aktorskiej wyobraźni. Powołany do istnienia z potrze
by, zmienia się w czasie, odzwierciedlając kolejne etapy pracy zespołu. 
W słowniku samych „Gardzienic” codzienny sprawnościowy trening 
nazywany jest „rozruchem”, co wyraźnie akcentuje jego walor funkcjo
nalny. To funkcja analogiczna do tej, jaką spełnia trening sportowy, gdyż 
w obu przypadkach chodzi o zbiór działań mających przygotować spor
towców do zawodów, a aktorów do występu. Członkowie „Gardzienic” 
zgodnie podkreślają jednak, że w swojej istocie ich trening wykracza 
poza „preparowanie aktora do roli”15. Włodzimierz Staniewski, mówiąc 
o treningu, podkreśla jego związek z życiem i procesem cementowania 
zespołu:

15 Zapis rozmowy z Włodzimierzem Staniewskim (11.02.1994), cyt. za: ibidem, 
s. 131. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie wyróżnienia w cytatach moje - M. J.
16 ibidem.

Nasz trening trwa. Jest sprawą higieny i sprawą zdrowia. Trening to gymnos 
- obnażanie ciała i badanie przez nie stanu ducha. Trening nie jest wyłącz
nie preparowaniem aktora do roli (...), pozwala na wzajemne strojenie się. 
(...) Muzycy, aktorzy i chór zestrajająsię nie poprzez spektakl, ale właśnie 
przez trening. Trening to także czytanie kolejnej karty twórczych możliwo
ści aktora, w tym - rodzaju energii, jaką operuje w kolejnej fazie swojego 
życia16.

Po drugie trening, czy może bardziej Trening, to ogół cielesnej 
aktywności aktora, całokształt zjawisk fizycznych zachodzących 
w teatrze (także w perspektywie czasowej) oraz rządzące nimi za
sady, naczelne kategorie myślenia o pracy aktora. Zbliża to użycie sło
wa „trening” do znaczenia słów „technika teatralna” lub „metoda pracy” 
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i wymaga od badającego uwzględnienia szerszego kontekstu, czyli ca
łości dokonań artystycznych zespołu. W obu aspektach trening ma 
charakter temporalny i zależny jest od aktualnie zgłębianych tematów. 
Każde doświadczenie warunkuje w pewnym stopniu kolejne wybory 
i zabarwia kolejne etapy pracy. Trening „Gardzienic” nie jest bowiem 
gotową formułą, skodyfikowaną techniką, ale wynikiem wieloletniego 
doświadczenia. Wydaje się jednak, że trzydzieści lat działalności teatru 
dostarcza badającemu dostatecznie dużo materiału, by mógł przyjąć nie
zbędną perspektywę, pozwalającą odróżnić to, co w praktyce zespołu 
było elementem stylistycznym i przejściowym, od tego, co wyłoniło się 
z przemijającej teraźniejszości jako ogólna zasada postępowania lub do
świadczenie owocujące w dalszej pracy.

Najważniejsze prace poświęcone praktykom teatralnym „Gardzie
nic” zgodnie wskazują na podstawowe elementy treningu. Zarówno 
Zbigniew Taranienko17, Alison Hodge18, jak i Tadeusz Kornaś19 wymie- 
niająmuzyczność i wzajemność jako nadrzędne zasady organizują
ce wszelkie działania (w tym także cielesne) „Gardzienic”. Pisząc o kon
kretnych praktykach, wszyscy wyszczególniają ćwiczenia kręgosłupa, 
akrobatykę, bieg wieczorny oraz pochodzenie i nieustanne odnoszenie 
wszystkich tych działań do muzyki jako najbardziej charakterystyczne 
i najważniejsze w pracy zespołu.

17 Zbigniew Taranienko, Treningi i warsztaty, [w:] idem, Gardzienice..., 
s. 130-190.
'“Alison Hodge, Włodzimierz S tan iewsk i, Technique, [w:] i d e m, 
Hidden territories..., s. 61-102. Wszystkie cytaty z tej książki w tłumaczeniu wła
snym - M. J.; A 1 i s o n Hodge, Włodzimierz Staniewski..., s. 269-278.
” Tadeusz K o r n a ś, Praktyki teatralne, [w:] i d e m, Włodzimierz Staniewski..., 
s. 51-111.

Podstawowy trening fizyczny „Gardzienic” nie ma na celu powoła
nia do istnienia organizmu, który został wyuczony konkretnych ruchów 
i póz. Wybór pewnych rozwiązań w postawie i ruchu ciała wynika z do
świadczenia ich skuteczności w teatralnej praktyce, a nie tylko z ce
lowych poszukiwań lub a priori dokonanych założeń. Celem logicznie 
pierwszym aktorskiego treningu „Gardzienic” jest nadanie ciału swo
body, pobudzenie organicznego ruchu, zwiększenie świadomości ciała 
i wrażliwości jego receptorów. Te dążenia są zawsze podporządkowane 
rozbudzeniu zdolności i chęci kontaktu z partnerem, który w Gardzie
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nicach stanowi kategorię nadrzędną i uniwersalną. „Trening - zauważa 
Mariusz Gołaj - zmienia to, co opome wobec partnera, wobec rytmu, 
muzyki czy przestrzeni”20. Ta umiejętność uzyskania swobody „wobec” 
jest w Gardzienicach podstawową „techniką” wypracowaną przez lata, 
nieustannie wykorzystywaną, mimo zmian zachodzących w składzie 
ćwiczeń. Zarazem z powodu swojej oczywistości to element omawiany 
najrzadziej. Trening „Gardzienic” zapewnia aktorowi swoistą otwar
tość - postawę psychofizyczną, która stanowi fundament gotowości 
przyjęcia i dawania twórczej odpowiedzi zarówno w obliczu tematu 
zadanego przez reżysera, materiału literackiego czy innego, z którego 
aktualnie teatr czerpie inspirację, jak i - co wydaje się najważniejsze - 
w obliczu innego człowieka i grupy ludzi, z którymi pracuje.

20 Zapis rozmowy z Mariuszem Gołajem (10.05.1994), cyt. za: Zbigniew T a - 
ranienko, Gardzienice..., s. 161.
21 Zapis rozmowy z Mariuszem Gołajem, którą w maju 2002 roku przeprowadziła 
Dagmara Żabska na potrzeby swojej pracy magisterskiej Aktor i metoda aktorska 
OPT Gardzienice, Uniwersytet Jagielloński 2003. Praca cytowana za zgodą autorki.

Teatr - stwierdza w innym miejscu Gołaj - stawia cię wobec takich wy
zwań, tak skrajnych wyzwań, przynajmniej ten teatr, gdzie gotowość na 
sytuację ekstremalną, związaną z ruchem, tańcem, śpiewem, ale i też my
śleniem o życiu, jest ciągle świeżym pytaniem21.

W swojej Antropologii teatru Barba wskazuje trzy główne zasady 
rządzące technikami nadającymi ciału aktorskiemu wyraz na poziomie 
preekspresywnym:

1. naruszenie równowagi oraz poszukiwanie nowej równowagi 
„zachwianej”, której utrzymanie wymaga dodatkowej pracy 
mięśni (równowaga zbytkowna);

2. dynamika opozycji, stosowanie naprzemiennych napięć i rozluź
nień ciała dla uzyskania dynamiki oraz napięcie między ener
gią użytkowaną w przestrzeni (ruchem) a energią użytkowaną 
w czasie (dynamicznym bezruchem);

3. użycie „koherentnej niekoherencji”, czyli zastosowanie nieco
dziennej zasady ruchu „nielogicznie” utrudniającej poruszanie, 
zmieniającej z konieczności tempo lub sposób ruchu, ale za
stosowanie z precyzją i biegłością, dzięki którym zachowanie 
ciała zyskuje absolutną koherencję i zbomość, a nowy sposób 
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ruchu staje się naturalnym sposobem poruszania w zmienionych 
warunkach.

Wszystkie wymienione linie działań składają się na zjawisko nad
miernego wydatkowania energii przez ciało działającego aktora. 
Codzienne czynności podlegają zasadzie funkcjonalności - zachowania 
postawy pionowej i ruchu przy minimalnym wysiłku - aktor kompliku
je ruch, zgodnie z zasadami swojej techniki „marnując” większe ilości 
energii. Dzięki temu - jak uważa Barba - obserwujący pokaz widz ma 
wrażenie zdecydowania, pobudzenia i przykuwającej uwagę obecności, 
bijącej z aktorskiego ciała22.

22 Por. Wprowadzenie, [w:] Eugenio Barba, Nicola Savarese, op. cii., 
s. 6-20; Eugenio Barba, Powracające zasady, [w:] i d e m, Canoe z papieru, 
s. 28-61.
23 Alison Hodge,Włodzimierz Staniewski, Hidden territories..., 
s. 87.

W praktyce „Gardzienic” zasady preekspresywności realizowane są 
w charakterystyczny dla tego teatru sposób, budując swoistość gardzie- 
nickiej cielesności. Ciało gardzienickie w zasadzie nigdy nie pozostaje 
w bezruchu. Nieustanny ruch, nieustanne i łatwo zauważalnie nadmierne 
wydatkowanie energii stanowi poniekąd jego wyznacznik. Staniewski 
tak komentuje jedno z ćwiczeń treningu:

Przez cały ten czas ciało pozostaje w ruchu nie za szybkim, ani za wolnym, 
ale zgodnym z rytmem oddechu. (...) To ważne, ponieważ najefektywniej 
myśli się, gdy ciało jest w ruchu. Temperatura ciała rośnie, mózg funkcjo
nuje wydajniej. Bycie w ciągłym ruchu uczy bycia obecnym w każdym mo
mencie w stanie pełnej świadomości23.

Nieustający ruch to mobilizacja do wciąż odnawianej i podtrzy
mywanej uwagi oraz gotowości aktora zarówno wobec środowiska ze
wnętrznego (partnera, przestrzeni), jak i samego siebie. To charaktery
styczny dla „Gardzienic” aspekt nadmiernego wydatkowania energii, 
jeden z elementów praktyki prowadzącej do stanu nieustaj ącej świa
domej obecności.

Innym widzialnym w ciele gardzienickim przejawem realizacji przy
toczonych zasad poziomu preekspresywnego jest sposób jego urucha
miania do działania fizycznego, czyli wstępna pozycja. Poprzedza 
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ona działanie aktora i do niej powraca on po jego zakończeniu. Eugenio 
Barba zwrócił uwagę na zjawisko występowania pozycji wstępnej w róż
nych tradycjach teatralnych. Dla nazwania zjawiska gotowości ciała ak
torskiego w tej pozycji, gotowości analogicznej do gotowości sportowca, 
posłużył się norweskim słowem sats, wyjaśniając:

[S]a/5 [to] impuls do działania, kiedy nie wiadomo jeszcze, co to będzie za 
działanie, kiedy impuls może jeszcze pójść w dowolnym kierunku: można 
skoczyć albo przykucnąć, zrobić krok do przodu albo w bok, albo też pod
nieść z ziemi ciężar. Sats to podstawowa pozycja ciała, którą spotyka się 
w sporcie: w tenisie, badmintonie, boksie, szermierce - wszędzie tam, gdzie 
chodzi o gotowość do reagowania24.

24 Eugenio Barba, Antropologia teatru: geneza i definicja, tłum. Leszek 
Kolankiewicz, „Dialog” 1993, nr 12, s. 148. Por.: idem, Canoe z papieru, 
s. 89-90.
25 Ibidem.
26Alison Hodge,Włodzimierz Staniewski, Hidden territories..., 
s. 79.

W kontekście stwierdzenia o nieustannym ruchu gardzienickiego 
ciała podkreślić należy, że pozycja wstępna aktorów „Gardzienic” nie 
oznacza braku działania. Nosi ona wszelkie znamiona aktywności cie
lesnej, czyli podstawowego dla danej techniki napięcia mięśni i ukie
runkowania impulsów potencjalnego ruchu. To „dynamiczny bezruch”, 
„użytkowanie energii w czasie”25, pozwalające na utrzymywanie poten
cjalnej gotowości. Podkreśla to Staniewski, opisując przygotowawcze 
ćwiczenia partnerskie:

[A]ktorzy stają naprzeciw siebie w pozycji skondensowanej ener
gii (compact energy) gotowi do dalszego działania; z lekko ugiętymi no
gami, rozluźnionymi rękami i ramionami oraz swobodnie ruchomą głową. 
(...) Zmysły są w pogotowiu. Są oni w paradoksalnej sytuacji by
cia pasywnym, ale jednocześnie gotowym do działania. Są 
uważni26.

„Bycie uważnym” i „bycie w pogotowiu” przy jednoczesnym „byciu 
pasywnym” w wypadku „Gardzienic” oznacza gotowość do reagowania 
na rzeczywistość zewnętrzną lub impulsy wewnętrzne, połączoną z go- 
towościądo zaniechania działania automatycznego.



212 MAŁGORZATA JABŁOŃSKA

Pozycja wyjściowa aktora gardzienickiego nie została stworzona 
programowo, lecz powstała w wyniku wieloletniego treningu na przecię
ciu naczelnych zasad teoretycznych (wzajemności i gotowości/otwarto- 
ści) z praktyką cielesną zespołu (głównie pracą z kręgosłupem). Stanowi 
sposób na pozbycie się zbędnych napięć w ciele i przygotowanie go za
równo do intensywnego działania, jak i wrażliwego/czujnego odbierania 
wrażeń (i ewentualnego odpowiadania na nie), utrudnianego, a niekiedy 
uniemożliwianego przez charakterystyczne dla naszej kultury nawyko
we blokady, napięcia i usztywnienia, obejmujące głównie pozycję gło
wy, barki i szyjny odcinek kręgosłupa oraz lędźwie. Charakterystyczne 
dla praktyki „Gardzienic” jest właśnie pozbywanie się dodatkowych 
nawykowych napięć mięśni, przypadkowych ruchów i automatycznych 
reakcji oraz pozycji będących wdrukowaną kalką i pustym odtwarza
niem formy. Chodzi ponadto o poszukiwanie sposobów poruszania się, 
zakorzenionych w układzie kręgosłupa. Staniewski tak to wyjaśnia:

Pozycja ze zgiętymi kolanami znana jest od momentu, kiedy człowiek stał 
się myśliwym, ale ramiona w ciągłym rozluźnieniu to coś niezwy
kłego. Nie pozwalam na zaangażowanie głowy i ramion aż do odpowied
niego momentu, ponieważ w naszej kulturze głowa i ramiona są tymi czę
ściami ciała, które automatycznie popadają w cliché i chcą wyrażać coś, co 
niekoniecznie pochodzi z wnętrza27.

27 Ibidem.
2! To element, który zależy od etapu pracy zespołu oraz indywidualnych predyspozy
cji aktora, ponieważ miednica stanowi ośrodek ruchu oraz punkt wsparcia dla działań 
partnerskich i akrobatycznych. Przesunięcie miednicy w tył widać najbardziej na eta
pie pracy zespołu nad Żywotem protopopa Awwakuma oraz Metamorfozami, a także 
ze względów technicznych w momentach treningu akrobatycznego.

W praktyce teatralnej eliminacja zbytecznych elementów i pełne 
uwagi docieranie do głębokich zasad ruchu służą sprawności psychofi
zycznej aktorów oraz przejrzystości działania scenicznego. Dzięki temu 
uzyskują one dodatkowe uzasadnienie w postaci efektywności komuni
kacji z widownią.

Na gardzienicką pozycję skondensowanej energii składają się wspom
niane przez Staniewskiego nogi rozstawione nieco ponad szerokość bio
der i ugięte amortyzujące kolana, naturalny układ kręgosłupa (miedni
ca pod czaszką) lub układ kręgosłupa z miednicą lekko podaną w tył28, 
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rozluźnione barki i ramiona swobodnie opuszczone na uda lub po bo
kach ciała, rozluźniony kark i opadająca lekko pod własnym ciężarem 
głowa, pozwalająca wydłużyć tył szyi. Do ustawienia ciała w pozycji 
wiedzie „fala” ruchu, rozpoczynająca się od ustawienia stóp, ale inicjo
wana przez miednicę i biegnąca dalej wzwyż po kręgosłupie właśnie 
jako „zafalowanie” („począwszy od bioder, a skończywszy na głowie, 
na wzór hierarchii przeprowadzeń w fudze”29). Pomaga to świadomie 
odczuć rozluźnienie opadających barków i opisaną powyżej pozycję gło
wy. Tak więc przyjęcie pozycji skondensowanej energii działa poniekąd 
jak katalizator dla pamięci ciała. Dzięki niemu dokonują się wszelkie 
wtrenowane (pożądane) rozluźnienia i napięcia mięśni oraz pobudzenie 
uwagi, potrzebne do dalszego aktorskiego działania. Przyjęcie pozycji 
wstępnej to moment uruchamiający w ciele świadomość zmiany sposobu 
bycia i działania, wejścia w technikę pozacodzienną- technikę aktorską. 
Rozstawione nogi i ugięte kolana powodują obniżenie środka ciężkości 
ciała, jego przeniesienie ze splotu słonecznego do miednicy; wywołu
je to ciążenie ciała w dół, zaburzające równowagę. Wymaga ono prze
ciwdziałania i kontroli za pomocą napięcia mięśni nóg oraz przesunięć 
miednicy przy każdym rozpoczynanym ruchu, co ostatecznie powodu
je, że to właśnie miednica służy jako punkt centralny gardzienickiego 
ciała. Rozstawione nogi i ugięte kolana zmuszają także do zmiany spo
sobu chodzenia, umożliwiając zachowanie równowagi i sprawne poru
szanie się. W efekcie chód ten wywołuje charakterystyczne, inicjowane 
w rtiiednicy, amortyzujące falowanie kręgosłupa, pozwalające zachować 
stabilność pozycji głowy. Napięcie mięśni nóg służy utrzymaniu równo
wagi, ale także zachowaniu gotowości do działania i pewnego stopnia 
bierności (stan otwartości do przyjmowania impulsów z zewnątrz, po
łączony z zaniechaniem reagowania automatycznego). Dzięki napiętym 
mięśniom rozstawionych nóg, które stanowią podstawę pozycji, możli
we staje się rozluźnienie ramion i karku, co daje w wyniku dynamiczną 
opozycję napięć i rozluźnień w pozycji nowej równowagi zbytkownej. 
Dokładniejsze przyjrzenie się dowolnym figurom w kolejnych przedsta
wieniach oraz zapisom fotograficznym ćwiczeń potwierdza niezmien
ność pozycji wstępnej z ugiętymi kolanami. Ta charakterystyczna cecha 

29 Jarosław Fret, Gardzienicki dar języków. Próba opisania aktorstwa, „Odra” 
1995, nr l,s. 143.
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pozycji wstępnej, „znana od momentu, kiedy człowiek stał się myśli
wym”, w praktyce „Gardzienic” stanowi pochodną obserwacji konkret
nego sposobu poruszania się ludzi na wsi. Często obuci ciężko, przy
zwyczajeni do dźwigania ciężarów, podświadomie wybierają najbardziej 
efektywną pozycję ciała. To doświadczenie jako bazową inspirację do 
wielu zachowań cielesnych twórcy „Gardzienic” sami niejednokrotnie 
wskazywali. Anna Zubrzycka tak na przykład wspomina:

Pracowaliśmy nad krokiem, nad tym specyficznym sposobem chodzenia. 
Ten chód był bardzo ważny. (...) [Pochodzi] z obserwacji ludzi na wsi. Jak 
oni chodzą(...). Myśmy oczywiście to wszystko przerysowywali. Chodziło 
o to, żeby to było czytelne, miało swój wyraz w teatralnym kontekście. Szu
kaliśmy sposobu, żeby to mocno osadzić w ciele30.

30 Zapis rozmowy z Anną Zubrzycką z maja 2002 roku, [cyt. za:] Dagmara 
Ż a b s k a, op. cit.
31 Zapis rozmowy z Tomaszem Rodowiczem (30.06.2006), nagranie w archiwum 
autorki.

Pozycja skondensowanej energii i wymuszony przez nią sposób 
poruszania się stanowi punkt wyjścia do dalszych działań, które zmie
rzają do powołania do istnienia sytuacji scenicznych, często za pomocą 
wspomnianego przez Annę Zubrzycką przerysowania, pogłębiania zmian 
układu kręgosłupa i nóg w celu nadania ciału wyrazu stylistycznego. 
„Sztuczne” skomplikowanie lub wzmocnienie działań codziennych, nad- 
dana organizacja, zmiana zasad funkcjonowania ciała, użycie koherent
nej niekoherencji powodują, że aktor zużywa więcej energii na działanie 
sceniczne. Tomasz Rodowicz mówi wprost o dobrowolnie przyjętym 
.jarzmie”, które staje się jednak trampoliną dla siły aktorskiego wyrazu 
i stwarza dodatkowe możliwości w pracy twórczej:

Jeżeli w jakiejś nietypowej pozycji ciała długo pracujesz, długo ją penetru
jesz i staje się ona jednym ze stałych elementów ruchu w treningu, to wejś
cie do sytuacji neutralnej wyzwala zupełnie nowy rodzaj energii. Znaczy to, 
że jarzmo, które narzucasz sobie sam i wewnątrz takiego nowego modelu 
ciała poruszasz się, pracujesz, starasz się szukać wszystkich możliwości ru
chu, to jarzmo później zdjęte, otwiera dwa razy więcej możliwości. (...) 
Moment, kiedy przechodzimy do naturalności, stwarza podwójną siłę, ude
rzenie, jakby się otwierało coś, co przedtem było niezauważalne31.
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„Przejście od zachowania codziennego do zachowania «wystylizo
wanego» - wyjaśnia Barba - to warunek uwolnienia nowego potencjału 
energetycznego, rezultat działania nadwyżki siły, która napotkała jakiś 
opór”32. Cechą specyficzną zachowań „wystylizowanych” jest przesa
da. Charakteryzuje ona .jądro techniczne”33 treningu, czyli niecodzien
ne zaangażowanie kręgosłupa, będące podstawą naddanej zasady ruchu 
w „Gardzienicach”. Mariusz Gołaj z kolei wspomina:

32 Eugenio Barba, Antropologia teatru: geneza, definicja..., s. 149.
33 Zapis rozmowy z Włodzimierzem Staniewskim (23.01.1994), cyt. za: Zbig
niew Taranienko, Gardzienice..., s. 149.
34 Zapis rozmowy z Mariuszem Gołajem z maja 2002, op. cit.

Kręgosłup był od samego początku ważny w naszej pracy, przy Spektaklu 
Wieczornym, przy Gusłach (...). Pominięcie myślenia o kręgosłupie, zasta
nawiania się nad jego funkcjąjest potworną ignorancją, jeżeli chodzi o ruch. 
(...) Nie zaczyna się tańca od kroków, od uruchomienia rąk ani głowy, tylko 
szuka się źródła ruchu w „krzyżu”, w zafalowaniu kręgosłupem, cze
go konsekwencją jest również uruchomienie głowy, rąk i nóg34.

Obok nieustannego ruchu falującego kręgosłupa w działaniach „Gar- 
dzienic” pojawiają się często głębokie skłony do ziemi, po których nastę
pują gwałtowne wyprężenia i odchylenia ciała do tyłu, w zasadzie nie
spotykane w codziennym życiu poza sytuacjami ekstremalnego napięcia 
(rozpaczy i szlochu, ekstazy erotycznej, szaleństwa, agonii). Wszelkie 
gesty głowy i rąk wyprowadzane są z bocznych poruszeń i/lub zafalowań 
kręgosłupa. Dodaje to każdemu ruchowi dramatyzmu, także ze wzglę
du na rozszerzenie go i zaangażowanie w jego wykonanie całego cia
ła. Oprócz licznych ćwiczeń partnerskich, wykorzystujących wygięcia 
i skręty, a polegających na podnoszeniach i przerzutach partnera, „Gar- 
dzienice” stosują ćwiczenia pobudzające czucie przez kręgosłup. Impul
sy, dotknięcia punktów na kręgosłupie, powodują ruch rozchodzący się 
odśrodkowo po całym ciele, docierający do najdalszych peryferii dło
ni i stóp. Technika ta doprowadza do wyczulenia kręgosłupa oraz uczy 
umiejętności świadomego prowadzenia ruchu, który właśnie w kręgosłu
pie ma źródło. To także kolejny sposób na eliminację ograniczeń ciała, 
również tych osadzonych w psychice, w naturalnym lęku. Taranienko 
referuje refleksje Mariusza Gołaja na ten temat:
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[PJodczas pracy z partnerem łatwo dostrzega się, że właśnie kręgosłup jest 
źródłem ruchu. Dotknięcie „krzyża” powoduje ruch całego ciała. Nie po
budza do niego dotykanie dłoni czy ręki. Dotyczy to jednak osób mających 
za sobą wstępne, rozluźniające ćwiczenia treningu. Ktoś, kto dotąd nie tre
nował, przyjechał do „Gardzienic” i nie wykonał ćwiczeń, które pozwalają 
na odczucie własnego ciała, po dotknięciu „krzyża” organicznie cofa się, 
reaguje przestrachem, osłania kręgosłup - w nim mieszczą się podstawowe 
ludzkie energie35.

35 Zbigniew Taranienko, Gardzienice..., s. 149.
36 Rozmowa Richarda Schechnera z Włodzimierzem Staniewskim, tłum. An n a Żub
rzy cka, „The Drama Review” 1987, nr 1, cyt. za: Zbigniew Taranienko, 
Gardzienice..., s. 147.

Przekraczanie ograniczeń psychicznych i zaufanie to kolejne ważne 
aspekty działań treningowych zmierzających do zapewnienia aktorom 
„Gardzienic” pełnej otwartości i gotowości w obliczu wyzwań stawia
nych przez teatr. Konieczne w tym miejscu opanowanie lęku to jedy
ny sposób na zapewnienie fizycznego bezpieczeństwa i skuteczności 
działania. Zaangażowanie kręgosłupa obejmujące także ruch głowy jest 
ryzykowne. Powoduje ciągłe zmiany w równowadze ciała, zaburzenie 
percepcji i konieczność ich nieustannego uważnego śledzenia, dlatego 
nie da się wykonywać żadnych działań uruchamiających kręgosłup bez 
należytej uwagi, od niechcenia.

W praktyce „Gardzienic” źródłem wzorców dla stylistycznej zasady 
ruchu jest inspiracja materiałem (ikonografią, literaturą itd.) pochodzą
cym z zasobów formacji kulturowych, stanowiących każdorazowo środo
wisko powstającego właśnie spektaklu i wyznaczających jego estetykę. 
Sam Staniewski twierdzi też, że z polskiej tradycji ludowej zaczerpnął 
wieloznaczną dzięki swoim konotacjom religijnym, ale przez to bardzo 
nośną w kontekście pracy teatralnej, nazwę dla kręgosłupa - „krzyż”:

W polskiej kulturze ludowej kręgosłup nazywa się „krzyżem". Polak powie 
„Och, «krzyż» mnie boli”. (...) Kiedy mówimy o „krzyżu”, to nie tylko 
trening jest ważny; ważne jest to, jak używa się „krzyża” w kul
turze36.

Choć samo określenie „krzyż” pochodzi, o czym Staniewski nie 
wspomina, raczej od powszechnie obowiązującej medycznej nazwy dol
nego odcinka kręgosłupa - kości krzyżowej, to wpływowi kultury ludo
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wej na praktykę „Gardzienic” i myślenie Staniewskiego o ciele trudno 
zaprzeczyć. Dopiero jednak praktyczne doświadczenie odsłoniło całą 
doniosłość poruszeń kręgosłupa dla jakości działań aktorskich. Praca 
z kręgosłupem to nie tylko ćwiczenia mające na celu zwiększenie zakre
su jego ruchu. W wyniku ich stosowania stopniowo wzrasta zrozumienie 
znaczenia kręgosłupa dla aktorskiej świadomości oraz dla figuralnego 
efektu pracy. Zdolność odnajdywania początków ruchu w kręgosłupie, 
wrażliwość na impulsy i brak lęku przed jego dynamicznym zaanga
żowaniem daje aktorom „Gardzienic” niecodzienną umiejętność wy
najdywania naddanej zasady ruchu, innej dla każdego spektaklu. To 
umiejętność konstruowania pozycji ciała, której dominacja w spektaklu 
- oprócz zwiększenia potencjału energetycznego aktora - podkreśla z za
dziwiającą siłą podstawowe treści przedstawienia. Siatką odniesień dla 
tych poszukiwań jest głównie zasób symbolicznych odwołań, jakimi na 
określenie pewnej treści dysponuje formacja kulturowa, istotna podczas 
pracy nad konkretnym spektaklem. Aktorzy poznają ją przez obcowa
nie z żywymi ludźmi i/lub odwołania do ikonografii. Od strony tech
nicznej naddana zasada ruchu to specyfika napięcia odpowiednich partii 
mięśniowych, charakterystyczny układ kręgosłupa i ustawienie jednych 
części ciała w stosunku do innych. Dopiero zestawiona z treściami prze
kazywanymi przez inne kanały komunikacji w spektaklu ta techniczna 
specyfika może (ale nie musi) nabrać w oczach odbiorcy znaczenia na 
poziomie asocjacji estetycznych lub symbolicznych.

Nieustanny falujący ruch kręgosłupa oraz jego skrajne wychylenia 
wywołuje między innymi charakterystyczny dla gardzienickiej cielesno
ści związek ruchu z oddechem. Oddech to fundament wszelkich dzia
łań człowieka. Tempo, rytm i głębokość oddechu są nie tylko oznaką da
nego stanu fizycznego lub psychicznego. Dzięki powiązaniom oddechu 
z rytmem serca i licznymi procesami fizjologicznymi, jego kontrolowane 
użycie potrafi doprowadzić do wystąpienia danego stanu przez pobudze
nie identycznych reakcji chemicznych oraz przywołanie pamięci ciała. 
Jest zatem oddech obrazem i motorem przeżyć i stanów ludzkiego orga
nizmu, także tych ekstremalnych. Brak oddechu oznacza śmierć, o przy
wrócenie zatrzymanego oddechu potrafimy walczyć z niezwykłą zacię
tością i siłą. Z kolei przyspieszony oddech towarzyszy stanom strachu, 
ale także erotycznego podniecenia oraz złości. Dzięki temu, że oddech 
tylko częściowo zależy od naszej woli, teatr zyskuje potężne narzędzie 
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nie tylko do powoływania znaczeń, ale także do oddziaływania na emo
cje widza.

Odkryciem „Gardzienic” jest wykorzystanie zjawiska pogłębione
go dźwięcznego oddechu. Uświadomienie jego teatralnej skutecz
ności nastąpiło już u początków istnienia zespołu, kiedy Staniewski 
wprowadził do treningu bieg wieczorny, poprzedzający lub zawierający 
ćwiczenia wokalne. Bieg oznacza duży, choć bardzo naturalny wysiłek 
dla organizmu. Polecenie zaśpiewania zaraz po wyczerpującym biegu 
lub w jego trakcie zmusza do zaangażowania w tę czynność wszystkich 
zapasów energii pozostałych w organizmie. Aby uniknąć sapania oraz 
wydobyć pełny, mocny i prawidłowy dźwięk, trzeba użyć większej ilości 
powietrza niż w przypadku wypoczętego organizmu. Tym bardziej, jeśli 
pieśń jest dynamiczna i śpiew sam w sobie stanowi wysiłek fizyczny. 
Zderzenie energii ciała po biegu ze śpiewem i działaniami sceniczny
mi ujawniło nowe możliwości stylistyczne i wniosło niespotykaną siłę 
w działania aktorskie. To doświadczenie stało się źródłem stosowanego 
w „Gardzienicach” sposobu śpiewu „do ostatniego tchu”, angażu
jącego z konieczności kręgosłup i wywołującego ruch całego ciała. 
Jego podstawowy model fizyczny wygląda następująco: momentalne 
napięcie mięśni nóg, wyprężenie kręgosłupa (w pozycji stojącej do
chodzi niekiedy do wychylenia korpusu w tył) towarzyszące ostatnie
mu dźwiękowi, wzmacnianemu do samego końca wydechu skurczem 
przepony, nagłe rozluźnienie mięśni nóg, korpusu, karku, brzucha, 
„opadnięcie” kręgosłupa i tułowia w przód, połączone z opadnięciem 
głowy (cały ruch przypomina zachowanie ciała podczas omdlenia), aby 
znów momentalnie, jakby zapobiegając uduszeniu, gwałtownie nabrać 
powietrza (dźwięcznie), wyciągając w górę kręgosłup i podnosząc rap
townie głowę oraz napinając mięśnie w przygotowaniu do odśpiewania 
kolejnej frazy. Tempo wykonania tej sekwencji ruchów oraz jej zakres 
zależy od sytuacji, w której odbywa się działanie, ale model zawsze 
pozostaje ten sam i dotyczy wszystkich fenomenów głosowo-oddecho- 
wych - nie tylko śpiewu, ale też często wykorzystywanego przez „Gar- 
dzienice” śmiechu. Podstawą tego działania jest własne doświadczenie 
Staniewskiego z uczestnictwa w świątecznym biegu meksykańskich 
Indian Tarahumara. W jego opisie pojawia się kategoria agonu i wal
ki o życie, która może pomóc w zrozumieniu oddziaływania biegu na 
świadomość i możliwości ciała:
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Ilekroć myślę o tym doświadczeniu, zawsze wraca odczucie, że jest to jakaś 
wspaniale wysublimowana transfiguracja bitwy, boju, wojny. Jest tu rytm 
i harmonia natury, ujęta w tradycyjną strukturę. Kojarzy mi się to z Troją, 
z biegiem Hektora i Achillesa, z greckim pojęciem agonu. Zresztą poczucie 
umierania czy „odchodzenia”, czy walki o życie, jest w trakcie bie
gu bardzo mocne37.

37 Odczynianie świata. Z Włodzimierzem Staniewskim rozmawia Zbigniew Taranien- 
ko, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1991, nr 3-4, s. 49.

Ważnym elementem treningu jest zatem poszukiwanie dynamiki 
(zmienności dynamiki) i sposobu oddychania oraz „zapamiętywanie” 
ich przez ciało. Ścisły związek działania fizycznego z oddechem spo
wodował, że także wstępna pozycja ciała gardzienickiego uzyskała do
datkowy, szalenie ważny i charakterystyczny element. Jej ustawieniu 
towarzyszy, intencjonalnie pochodzący z miednicy, głęboki wydech po
wodujący rozluźnienie i przygotowanie narządów wewnętrznych oraz 
układu oddechowego, który także zostaje wprowadzony w stan zaburzo
nej równowagi (chwilowy bezdech).

Dźwięczny oddech to, moim zdaniem, jedno z fundamentalnych od
kryć zespołu „Gardzienice” i dystynktywna cecha gardzienickiej cieles
ności. Stanowi on sposób na monitorowanie stanu organizmu i służy jako 
skuteczne narzędzie jego kontroli. Użyty jako wyznacznik rytmu umoż
liwia skuteczne działanie grupowe, a poprzez organiczny związek z gło
sem staje się instrumentem gardzienickiej muzyczności. Ekstremalność 
takiego sposobu oddychania (bliskiego hiperwentylacji i/lub uduszenia, 
gdy zachodzi taka potrzeba) w pewnym sensie wyraża także gardzienicki 
etos pracy - „do ostatniego tchu”.

Ciało zbiorowe

Trening gardzienicki uruchamia nie tylko fizyczną gotowość ciała, 
ale także psychofizyczne zaangażowanie, którego fundamentem jest 
otwartość i uwaga, ujawniające się najpełniej na planie wykraczającym 
poza działającą jednostkę. Pozyskaniu i podtrzymywaniu tego rodzaju 
zaangażowania służą zwłaszcza dwa z praktykowanych przez zespół 
ćwiczeń: zbiorowa akrobatyka oraz bieg wieczorny. Oba kształtują 
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najłatwiej dostrzegalną, dystynktywną cechę gardzienickiej cielesności 
- zbiorowość. Ich przebieg oraz reguły obrazują zasady rządzące cia
łem zbiorowym, istnieniem grupy funkcjonującej jak jeden orga
nizm. Twórcy od samego początku poszukiwali skutecznych sposobów 
na zgrane działanie grupy i od początku jasne było, że dla osiągnięcia 
tego celu trening musi wykraczać poza ćwiczenia sprawnościowe. To
masz Rodowicz przyznaję:

[Njajtrudniejsze było znalezienie wspólnego treningu, a więc takiego spo
sobu pracy, dzięki któremu można by było stworzyć sprawnie funkcjonują
cą fizycznie grupę. Nie szło tu o sprawność jednostki - to cała grupa miała 
być mobilna. Najtrudniejsze etiudy przy Spektaklu Wieczornym - z pozoru 
ćwiczenia akrobatyczne - wykonywane były dobrze tylko wtedy, gdy grupa 
tworzyła jeden organizm. W rzeczywistości wychodziły one poza akrobację 
już w momencie, kiedy wprowadzało się muzykę, słowo czy pieśń...”.

Odmienność gardzienickiej zbiorowości, dostrzegalna także na tle 
innych teatrów tej samej tradycji, to wynik spajającego działania zasad 
wzajemności i muzyczności, którym podlegają ich wszystkie ćwi
czenia fizyczne, od wytrzymałościowych i siłowych, poprzez rozciąga
jące oraz rozruchowe kręgosłupa, a także wszelkie działania sceniczne. 
Zasady te współistnieją, ściśle warunkując i umożliwiając wzajemnie 
oddziaływanie tak, że niemożliwe staje się wskazanie nadrzędności któ
rejkolwiek z nich. Badano jednak dotąd jedynie aktorski aspekt tych za
sad. Mało kto zastanawiał się nad ich znaczeniem dla odbioru ich przed
stawień teatralnych. Chciałabym się zatem skupić na cielesnym aspekcie 
gardzienickiej muzyczności i wzajemności, ich wpływie na ruch i wy
gląd pojedynczego ciała oraz grupy, a także spojrzeć na nie z perspekty
wy znaczeń, które mogą budować w oczach odbiorcy.

Wzajemność to sposób wchodzenia w afirmatywną interakcję 
z partnerem. Jest rodzajem percepcji, który - uwarunkowany przez do
świadczenie jakości fizycznych kontaktów między aktorami - obejmu
je także partnera, czyli innych aktorów, reżysera, widownię, otoczenie, 
czyli miejsce pracy, oraz pieśń, literaturę czy mit i środowisko, z któ
rego pochodzą. Należy zatem przyjrzeć się praktykom wyznaczającym

38 Zapis rozmowy z Tomaszem Rodowiczem (08.10.1994), cyt. za: Zbigniew 
Taranienko, Gardzienice..., s. 132. 



CIAŁO GARDZIENICKIE... 221

źródłowe doświadczenie oddziaływań wzajemnościowych. Staniewski 
wskazuje na podstawowe znaczenie teatralne spotkania dwóch istot ludz
kich w przestrzeni sceny. Teatr zaczyna się już między nimi, ponieważ 
w takim spotkaniu - oprócz woli poznania drugiego człowieka - rodzi 
się także świadomość bycia widzianym. Z tego spotkania wynika seria 
napięć nośnych artystycznie, gdyż opierając się na naturalnym dla każdej 
inteligentnej istoty uczuciu ciekawości, ustanawiają one dla wszystkich 
dalszych działań podstawowy punkt odniesienia, jakim jest partner. Sta
niewski tak to tłumaczy:

Partnerstwo definiuje wszystkie inne ćwiczenia. W każdej sytuacji, kiedy 
jedno ciało wkracza w przestrzeń, inne przyłącza się do niego i zbliżają 
się do siebie, wszystkie procesy zostają uruchomione. Procesy rozpoznania, 
porównania. W mojej pracy to pierwsze odkrywcze (revelatory) ćwiczenie, 
kiedy dwoje aktorów wkracza w przestrzeń z dwóch przeciwnych stron, 
spotyka się i opuszcza przestrzeń, ponownie przychodzi i spotyka się. Ten 
proces jest tak silny, że nie trzeba im dawać żadnego innego zadania. (...) 
Największym zagadnieniem filozoficznym i teatralnym jest pierwsze spot
kanie dwóch istot ludzkich, ponieważ ludzkość skonstruowała to pierwsze 
spotkanie jako konflikt. (...) Ja chcę to zmienić w dokładne przeciwieństwo, 
ponieważ w tego typu spotkaniu moja natura chce wyrażać wdzięczność, 
adorować i akceptować, chce rozpoznawać w innym kogoś ciekawszego 
niż ja sam39.

’’Alison Hodge,Włodzimierz Staniewski, Hidden territories..., 
s. 78.

Pierwsze partnerskie zadanie: aktorzy podchodzą do siebie, odwra
cają się i stykają plecami. Dzięki naturalnemu wygięciu kręgosłupa prze
sunięcie w osi pionowej powoduje, że oba kręgosłupy doskonale do sie
bie przylegają. Partnerzy odnajdują ten układ, przez moment wspierają 
się na sobie i odchodzą. Ta wspólna pozycja, rodzaj ścisłego kontaktu, 
może być wstępem do podnoszenia lub akrobatycznego przerzutu, które 
następująbezpośrednio po spotkaniu i rozpoznaniu partnera. Tomasz Ro
dowicz, który od początku istnienia zespołu budował i prowadził część 
akrobatyczną treningu, podkreśla mocno znaczenie tej praktyki w rozwo
ju aktorów, w konstruowaniu ich uważnej wrażliwości oraz gotowości:

Jeżeli te momenty [zbiorowej akrobacji] stwarza się dość szybko, ale nie 
w tempie sportowym, tylko teatralnym, grupowym, kiedy istnieje bazowo 
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sytuacja pewnego zabezpieczenia, czyli nie jest to indywidualne ryzyko, 
ale ryzyko całej grupy (w związku z tym odpowiedzialność i bezpieczeń
stwo jest w rękach całej grupy), jednostka może wykonywać rzeczy, któ
rych sama nigdy by nie wykonała. Na które odważyłaby się może po wielu 
miesiącach pracy z trenerem akrobatyki. Natomiast tu robi je w ciągu pół 
godziny, wierząc, że odpowiedzialność i wiedza prowadzących i grupy jest 
taka, że nic się jej nie stanie40.

40 Zapis rozmowy z Tomaszem Rodowiczem (30.06.2006).
41 Alison Hodge,Włodzimierz Staniewski, Hidden territories..., 
s. 81.

Takie nastawienie j est wynikiem specyficznego doświadczenia. Akro- 
bacja to trudne zadanie, wobec którego wykonawcy stają bez możliwości 
technicznego zabezpieczenia. Aby wykonać zadanie, muszą przełamać 
wewnętrzne opory, pokonać strach. Jest to możliwe w wyniku specy
ficznego, dokonywanego najprawdopodobniej nieświadomie „zakładu”: 
wykonujący ćwiczenie oddaje, niejako w zastaw, własne zdrowie, licząc 
na pomyślny przebieg zadania, wobec którego został postawiony. Po
wodzenie jego zadania zależy od skuteczności działania innych, ale też 
powodzenie ich zadań zależy od jego skuteczności. Jedyną gwarancję 
stanowi jednakowa sytuacja wszystkich uczestników. Dajemy z siebie 
wszystko, bo tylko to pozostaje w naszej mocy, ale mamy świadomość, 
że inni także będą się starać i dawać z siebie wszystko, ponieważ doko
nali takiego samego „zakładu”.

Znamienne, że w Gardzienicach rozpoczyna się ćwiczenia akroba
tyczne od nauki asekuracji. Doświadczenie odpowiedzialności poprze
dza doświadczenie własnego ryzyka. Staniewski mówi wprost o deklara
cji troski składanej poprzez konkretne działanie:

[Aktorzy] podchodzą znów, odwracają się do siebie plecami i wspierają na 
sobie, (...) i tym razem lekko podnoszą siebie nawzajem na plecach. Tym 
sposobem mówią: „Trzymam cię, jesteś mój, obiecuję ci bezpieczeństwo, 
obiecuję wszystko, co mogę w najprostszy sposób”. To jest pierwszy mo
ment spotkania, ze współczuciem41.

Wykonanie ćwiczenia, które samo w sobie staje się drugorzędne 
wobec oddziaływania cementującego partnerstwo, wymaga zatem rezy
gnacji z pierwszeństwa, z chęci bycia w centrum uwagi. Na czas tych 
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ćwiczeń ważniejsze stają się potrzeby drugiego, a ciało wykonawcy ist
nieje wyłącznie po to, by pomagać partnerowi, zapewnić mu komfort, 
bezpieczeństwo. W efekcie tego doświadczenia rośnie zaufanie do grupy 
oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo innych, które działają jak na
czynia połączone.

Praktyki takie jak akrobacje bazują przede wszystkim na fizycz
nym kontakcie aktorów, dlatego właśnie dotyk - jego ogromna czę
stotliwość, zakres obejmujący całe ciało oraz, co ważne, afirmatywny 
charakter - stanowią elementy znamionujące zbiorową cielesność „Gar- 
dzienic”. Dotyk przenosi partnerski kontakt w sferę doświadczenia, gdyż 
ze wszystkich doznań jest odbierany najbardziej osobiście42. Dopóki nie 
nastąpi - spotkanie pozostaje serią wrażeń i obrazów odbitych na siat
kówce oka, która nie ma większych konsekwencji. Dotyk ma moc prze
kształcania rzeczywistości, a jako doświadczenie dwóch osób stanowi 
wydarzenie niemożliwe do podważenia.

42 Por. Edward T.Hall, Przestrzeń dotykowa, [w:] idem, Ukryty wymiar, 
tłum.Teresa Hołówka,Muza2003, s. 82-86.
43 Partnerskie podnoszenia, przerzuty, a w końcu grupowe loty to zawsze sytuacje 
ryzyka, a niekiedy realnego zagrożenia, jak na przykład w przedstawieniu Żywot 
protopopa Awwakuma, w którym na przestrzeni trzydziestu metrów kwadratowych 
aktorzy posługiwali się ciężką, drewnianą konstrukcją scenografii montowanej i roz
montowywanej podczas spektaklu. Element realnego niebezpieczeństwa wprowadza 
się do treningu aktorskiego i do spektakli jako działanie mające na celu podkreśle
nie prawdziwości działań aktorskich w odróżnieniu od tego, co na scenie sztuczne 
i udawane.
44 „Wtedy, kiedy czytam kogoś lub coś gestami swojego ciała - przyjmuję w siebie 
jego rzeczywistość. A nie jedynie - robię odbitkę z jego kształtów zewnętrznych

Relacja wzajemności nosi cechy troski o bezpieczeństwo i dobro dru
giej osoby, które jest konieczne tam, gdzie pojawia się realne zagrożenie 
i ryzyko urazu43. Dlatego też zespół posługuje się charakterystycznymi 
pozycjami partnerskimi, w których ciała aktorów ustawione do siebie 
plecami pozwalają na zetknięcie kręgosłupów lub gdzie dotyka się naj
istotniejszych części ciała - głowy, piersi, miednicy, kręgosłupa. Pozwa
la to (w połączeniu z pozacodziennym uwrażliwieniem kręgosłupa jako 
receptora) odbierać więcej informacji o partnerze i lepiej dostrajać się do 
niego, lepiej go „czytać” - jak chce Staniewski44. Dlatego też częstotli
wość dotyku jest tak znaczna.
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Gardzienicki dotyk pełni specjalną funkcję. Stanowi najskuteczniej
szy pomost komunikacji między partnerami, którzy muszą bezbłędnie 
odczytywać swój stan fizyczny i kierunek działania, na przykład w trak
cie wykonywania niebezpiecznych ewolucji akrobatycznych. Dotyk jest 
w tym przypadku znacznie skuteczniejszy niż słowa, których czasem 
trudno używać w sytuacji spektaklu, a podczas treningu może to nie wy
starczyć. Zaufanie rodzące się w wyniku opisywanej partnerskiej rela
cji, niezbędne do wykonania kolejnych ćwiczeń (coraz większe w miarę 
postępujących komplikacji danej ewolucji), rozciąga się tak daleko, że 
pozwala się partnerowi sterować własnym ciałem przez oddziaływanie 
na kręgosłup (aż do ekstremalnych jego wygięć lub przy zasłoniętych 
oczach). Pozwala się także na dotyk choćby najbardziej intymnej lub 
wrażliwej części ciała, jak choćby głowy:

Dotykanie głowy partnera ręką jest bardziej intymnym zachowaniem niż 
to może wyglądać na pierwszy rzut oka. Intymność tego znaku-więzi (Tie- 
-sign)AS zasadza się na uczuciu zaufania, które implikuje. Głowa jest bo
wiem najbardziej wrażliwą i podatną na uszkodzenia częścią ciała, gdzie 
znajdują się wszystkie najważniejsze organy zmysłów, a ręka jest tą częścią 
ciała, która jest potencjalnie najbardziej niszczycielską bronią. Pozwolenie 
na tak duże zbliżenie i dotyk wymaga silnej więzi i zaufania między doty
kanym a dotykającym. Spróbuj dotknąć ramienia przeciętnego nieznajome
go, a będzie się on czuł nieco zaalarmowany. Spróbuj dotknąć jego głowy, 
a natychmiast przyjmie postawę obronną. To dość oczywiste, jednak za tym 
stwierdzeniem kryje się nieustające uwrażliwienie na jakiekolwiek fizyczne 
zagrożenie dla rejonu naszej głowy niezależnie od tego, jak mało prawdo
podobne by ono nie było44.

w moim aparacie umysłowym, takiej to a takiej marki”. Włodzimierz Sta- 
n i e w s k i, O Wyprawie do Laponii - inaczej, „Dialog” 1984, nr 8, cyt. za: Z b i - 
gniew Taranienko, Gardzienice..., s. 140. Por. Alison Hodge,Wło
dzimierz Staniewski, Hidden territories..., s. 75-77.
45 Termin, jaki Desmond Morris nadał grupie zachowań i gestów podkreślających 
związki międzyludzkie. Zob. Desmond Morris, Body-contact Tie-signs, [w:] 
idem, Manwatching. A Field Guide To Human Behaviour, Grafton 1977, s. 92-101. 
(Wszystkie cytaty z tej książki w tłumaczeniu własnym - M. J.).
44 Ibidem, s. 100.

Głównymi aspektami dotyku w gardzienickim treningu są zatem 
asekuracja i swoista intymność. W wymiarze asekuracyjnym dotyk * 45 
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jest zdecydowany: mocne chwyty, stabilne podparcia, pewne sterujące 
pchnięcia i pociągnięcia. W aspekcie intymności dotyk zawsze pozo
staje delikatny - to głaskanie, obejmowanie, przykładanie i nakładanie 
rąk, przywieranie ciałem do ciała. Doświadczenie treningu, w którym 
wspomniane wcześniej dopasowanie kręgosłupa odgrywa główną rolę, 
oswaja i uczy specyficznego cielesnego kontaktu, w którym uczestni
czą nie tylko aktywnie dotykające ręce, ale głównie stykające się kor
pusy: kręgosłupy, biodra, przytulające się piersi, głowy. Choć dotyka 
się miejsc sfery intymnej47 (piersi, miednica, uda, brzuch) oraz tych 
najbardziej podatnych na uszkodzenia (twarz, głowa, kręgosłup), do
tyk nie wywołuje poczucia dyskomfortu, a wręcz przeciwnie - bez
pieczeństwa, ośmielenia, zaufania, gdyż zapewnia o czujnej obecności 
drugiego człowieka:

47 Desmond Morris, Taboo Zones. Regions of the human body that are out oj 
bounds, [w:] idem, Manwatching..., s. 204-207.
48 Zapis rozmowy z Mateuszem Gorajem (10.05.1994), cyt. za: Zb i gn i e w Ta
ra n i en ko, Gardzienice..., s. 161.
49 Edward T. H a 11, Ukryty wymiar, s. 149-154.

W treningu (...) niezwykle ważna jest technika ubezpieczania. Ludzie, któ
rzy nie praktykują treningu, poprzez sam fakt, że jest ktoś obok, kto doty
ka, czuwa, prowadzi i ośmiela, doznają poczucia bezpieczeń
stwa - są wtedy w stanie zrobić coś, czego, jak wydawało im się wcześniej, 
wcale zrobić nie mogą.. ,48.

Komunikowanie przez dotyk, działania partnerskie, akrobacje - to 
wszystko powoduje, że aktorzy „Gardzienic” działają na bardzo ma
łych dystansach. Badania z zakresu społecznych norm proksemicznych, 
opisywane przez Edwarda T. Halla w książce Ukryty wymiar, sytuują 
wspomniane stykające się kręgosłupy, biodra, przytulające się piersi 
w dziedzinie dystansu intymnego, w którym

kochamy się, mocujemy, pocieszamy i chronimy. W świadomości obu part
nerów przeważa kontakt fizyczny (...). Widok (...), zapach, ciepło czyjegoś 
ciała, głos i wyczuwanie oddechu - wszystko to razem sygnalizuje oczywi
sty kontakt z innym ciałem. (...) W fazie maksymalnego kontaktu komuni
kują się ze sobą mięśnie i skóra. Mogą zostać zmobilizowane miednica, uda 
i głowa; ramiona mogą się splatać49.
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Konieczność podtrzymywania kontaktu dotykowego ustawia akto
rów nie dalej od siebie niż „na wyciągnięcie ręki”, czyli w dystansie 
osobniczym:

Kinestetyczne wrażenie bliskości częściowo przynajmniej wywodzi się 
z możliwości tkwiących w tym, co dany partycypant potrafi zrobić drugiemu 
za pomocą kończyn. Przy omawianym tu dystansie można partnera trzymać 
i obejmować. (...) Jest to w dosłownym sensie granica fizycznej dominacji. 
Poza nią nie da się bez trudu „dosięgnąć kogoś ręką”. (...) Wyraźnie widzi 
się szczegóły rysów partnera. Z równą łatwością można obejrzeć drobne 
szczegóły skóry, siwiznę włosów, senność w oczach (...)50.

50 Ibidem.
51 „Gardzienice” nierzadko umieszczają widownię w dystansie społecznym (ok. 
2-3 m), a niekiedy nawet osobniczym, jak w przypadku spektaklu Żywot protopopa 
Awwakuma. Postaram się ten temat omówić szerzej w kolejnym rozdziale.

Działanie na małych odległościach ma znaczenie ze względu na za
kres sensorycznego oddziaływania obecności drugiego człowieka, co 
w kontekście partnerskiego poznania nabiera niemałej wagi, kształtując 
atmosferę kontaktu. Uruchomienie i zaangażowanie wszystkich zmy
słów pozwala na pogłębienie informacji o drugim człowieku odczytywa
nej w aktorskiej pracy podczas spotkania. Informacja o stanie fizycznym 
i samopoczuciu partnera jest dla działającego aktora niezbędna. Zacho
wywanie tak małych odległości w grupie inspiruje do używania w opisach 
gardzienickich przedstawień określenia „ciżba”, które uwypukla jedno 
z możliwych źródeł inspiracji zespołu - obserwację zachowań mieszkań
ców wsi. Jakkolwiek różnorodne społeczne i kulturowe uwarunkowania 
odmiennie wartościują konkretne dystanse, wyznaczając właściwe im 
normy stosowania, to jednak same odległości i ich znaczenia pozostają 
niezmienne i powszechnie rozpoznawalne, gdyż wynikają z wymiarów 
ludzkiego ciała i od nich zależą. Dlatego też zależności proksemiczne 
niewątpliwie oddziałują na widza zarówno jako zjawisko obserwowane, 
jak i sytuacja, w której przychodzi mu uczestniczyć51.

Dotyk i zasady proksemiczne składają się na wrażenie wszechogar
niającego oddziaływania wzajemności, która być może jednak najjaw
niej uwidacznia się w drobnostkach, budujących niepowtarzalną atmos
ferę aktorskiego cielesnego współistnienia „Gardzienic”. Wszystkie ich 
działania zawierają akcentowane przez Staniewskiego „sub-gesty, zwro
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ty «ku», zabiegania”52. Za każdym razem, gdy śpiewa się pieśń, recytuje 
tekst czy wykonuje jakikolwiek ruch, aktor zwraca się w kierunku part
nera, choćby tylko nań spoglądając (niekoniecznie to stale ta sama oso
ba). Zwroty te - minimalne ruchy, wyciągnięcia ręki, uśmiechy - mają 
charakter zbliżony do czułości okazywanej sobie w rodzinie. Nie zdarza
ją się sytuacje, w których gest (cielesny, wokalny, werbalny) nie posiada 
adresata, nie został do kogoś skierowany. Istnienie takiej relacji sprawia, 
że spojrzenie, skłon ciała, strumień pieśni, przeniesiony z partnera na 
widza, włącza go w partnerską relację przez obdarzenie uwagą.

52 Rozmowa z Włodzimierzem Staniewskim, „Pismo Literacko-Artystyczne” 1986, 
nr 3, [cyt. za:] Iwona Ławecka, Aktor i jego rola w „Carmina Burana" OPT 
Gardzienice, „Odra” nr 1995, nr 1, s. 133.
53 Tomasz Rodowicz, „Onou Orchesis" - Taniec Osia. O pracy nad „Metamor
fozami", „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2001, nr 1-4, s. 46-47.

Kolejnym elementem grupowego treningu „Gardzienic”, którego 
cielesne doświadczenie wpływa na uwarunkowania psychofizyczne ak
torów, są loty - zaawansowane ćwiczenia akrobatyczne. Ich oddziaływa
nie wykracza poza zadanie zniesienia barier psychicznych, czyli przeko
nania o niewykonalności jakiegoś ćwiczenia i własnych ograniczeniach 
fizycznych. Zaszczepiają one wolę i chęć podejmowania nowych zadań, 
nowych tematów, budzą gotowość do porzucania bezpiecznego obszaru 
znanych technik działania:

W procesie tworzenia była u nas zawsze otwarta przestrzeń na pełną pra
cę wyobraźni i kreatywność każdego aktora-sprawcy; że dając z siebie 
wszystko, musi on jednocześnie mieć zaufanie do tego, który to ogląda (...), 
wreszcie, że trzeba być gotowym na przyjęcie każdego wyzwania, które po
stawi nagle reżyser, najbardziej zaskakującego, często przeciwnego własnej 
naturze, wydawałoby się niewykonalnego53.

Takie przekraczanie siebie oraz odważne, twórcze wykraczanie poza 
opanowane rejony techniki, czujna uwaga, nieustająca obecność „tu i te
raz” oraz gotowość do dawania z siebie wszystkiego „do ostatniego tchu” 
znamionuje etos pracy „Gardzienic” i przejawia się zarówno w działa
niach partnerskich wewnątrz zespołu, jak i w kontaktach z widownią, ze 
społecznościami odwiedzanymi podczas Wypraw i w stosunku do opra
cowywanego materiału. Staniewski wskazuje jeszcze jedno niebagatelne 
dla odbiorcy znaczenie działania partnerskiego:
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Podsumowanie tej pracy nie jest dokonywane przez zewnętrznego, zimne
go obserwatora, który rejestruje pracę jak lustro lub reżyser. Dokonuje się 
poprzez synchroniczne działanie partnerów, którzy odnaleźli i potwierdzi
li, że pewna sekwencja działa dla obojga współpracujących w tym samym 
procesie. Kiedy dwie osoby potrafią dowieść, że coś jest prawdziwe, może 
to zostać zaakceptowane. Dowód pochodzący tylko od jednej osoby stwa
rza zagrożenie bycia roszczeniem lub narzucaniem własnego zdania czy po 
prostu opinią54.

54 Alison Hodge, Włodzimierz Staniewski, Hidden territories..., 
s. 92.
55 Ibidem.
56 Rozmowa z Włodzimierzem Staniewskim...,s. 133.

Jak wspominałam, trudno rozdzielić oddziaływania zasad wzajem
ności i muzyczności. Powołują one do istnienia specyficzny twór, ja
kim jest gardzienicki aktor - „ciało wsłuchane w brzmienie” oraz gru
pa - „wzajemność brzmień wewnętrznych”55. Ich działanie stanowi akt 
twórczy, w którym ciało reaguje na impuls pochodzący z brzmienia (mu
zyczności) i dąży do współodczuwania, dzielenia go z innym. Staniewski 
mówi o tym akcie jako o momencie powoływania życia do istnienia:

Wyobrażam to sobie jako jakieś szczególne zestrzelenie dźwięku wydawa
nego z głosami wewnętrznymi, rodzące, poprzez ciało, całe gamy sub-ges- 
tów, zadziałań zwrotów czy - inaczej - aktów inicjalnych, odruchów, pojęć 
ciała. Dźwięk - brzmienie i wsłuchane w nie ciało tworzą pojęcie, alegorię. 
Kiedy jest partner, rodzi się dialog, poprzez dążenie do wzajemności owych 
sub-gestów, zwrotów „ku”, zabiegań (...), rodzi się wzajemność brzmień 
wewnętrznych. (...) Jest akt prawdziwego stworzenia: żywo twór56.

Muzyczność, jak jest rozumiana i przeżywana w „Gardzienicach”, 
to zjawisko ogarniające cały świat. Intuicja skłoniła Włodzimierza Sta- 
niewskiego do poszukiwań fenomenów muzycznych w kontakcie ze śro
dowiskiem oraz w działaniach z pozoru pozbawionych waloru muzycz
nego (słyszalnej oprawy muzycznej), gdyż walor ów posiada w praktyce 
wszystko, co zechce ogarnąć czujna, uwrażliwiona percepcja artystyczna.

Wszelkie środki wyrazu wywodzą się lub pozostają w związku z muzycz
nością, z muzycznym odczuwaniem świata. Najważniejszym źródłem jest 
muzyka natury, muzyka pierwsza. (...) Muzyka jest także sposobem po
strzegania. Gdy się stoi nad strumieniem, u wodospadu i słucha jego szu
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mu, który układa się w równe takty, a jednocześnie słyszy się głosy ptaków 
z drzew wgrywające się rytmicznie w ostinatowe granie spadającej wody 
i nagle widzi się przepływającą rybę - jej obraz wtapia się w muzykę natury 
i sam staje się muzycznym tonem57.

57 Odczynianie świata..., s. 48.
58 Zob. Edward T. Hall, Taniec życia, tłum. R a d o s ł a w Nowakowski, Muza
1999, s. 198-199.

Muzyczność „Gardzienic” to wyczulenie na rytmiczność i tonalność 
rzeczywistości. Ton posiada walor mentalny, duchowy, tymczasem dla 
cielesnego działania teatru fundamentalne znaczenie ma drugi z aspek
tów muzyczności - rytm. Działanie przy bardzo małych odległościach, 
w dużym tempie, w stałym, ścisłym kontakcie fizycznym, podczas wy
konywania niebezpiecznych ewolucji wymaga nie tylko uwagi i troski 
o bezpieczeństwo, ale także dodatkowej metody scalającej, zasady orga
nizującej, którą w „Gardzienicach” jest synchronizacja rytmiczna. 
Nadrzędność rytmu jako zasady organizującej dotyczy czegoś więcej niż 
tylko pracy z muzyką. Tak rozumiana muzyczność - rytm jako pulso
wanie świata (kultury), to element odczuwany przez człowieka bardzo 
głęboko, często w sposób nieuświadomiony. Wykorzystuje on najstar
sze wiązania nerwowe naszego mózgu, dotyczy bowiem naszych pod
stawowych i najwcześniejszych (jeszcze prenatalnych) doświadczeń58 *. 
Nie sposób zakwestionować rytmiczności przyrody. Jeśli weźmiemy pod 
uwagę rytm dnia i nocy oraz pór roku wyznaczany przez ruch Ziemi, 
a co za tym idzie przystosowanie do tego rytmu wszystkich zamieszku
jących ją żywych istot, a także to, że pierwszym doświadczeniem każde
go ssaka jest rytmiczne bicie serca matki, zaczynamy dostrzegać głębię 
zagadnienia. Przywoływany już Edward T. Hall w książce Taniec życia 
opisuje zjawiska związane z odczuwaniem przez człowieka rytmu i jego 
oddziaływaniem na zachowania grup ludzi:

Można już teraz stwierdzić z pewnością, że jednostki są w swych zacho
waniach zdominowane przez złożone hierarchie sprzęgających rytmów. Co 
więcej, te same sprzęgające rytmy są porównywane do zwornika w proce
sach interpersonalnych pomiędzy kolegami, współpracownikami i organi
zacjami wszelkiego typu na poziomie interpersonalnym, zarówno w obrębie 
jednej kultury, jak i na skrzyżowaniu kultur. Jestem przekonany, że w końcu 
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zostanie udowodnione, iż każda cząstka ludzkiego zachowania jest wprzę
gnięta w rytmiczny proces”.

Doświadczenia Halla i prowadzone przez niego badania pokazują, 
że rytm nie jest tworem kompozytora, lecz elementem kultury głębokiej, 
zakorzenionej w podświadomości w efekcie wychowania już od momen
tu wykształcenia nerwów słuchowych w okresie prenatalnym. Ilustracją 
tego zjawiska może być podsumowanie bardzo ciekawych badań, w któ
rych trakcie ustalono, że grupa dzieci bawiących się na szkolnym placu 
zabaw poruszała się w zazębiających się rytmach, choć ich zabawie nie 
towarzyszyła muzyka; jeszcze bardziej zaskakujące było późniejsze od
krycie, że rytm zabawy dzieci odpowiadał rytmowi pewnego nagrania 
rockowego rozpoznanego przez jednego ze studentów - muzyka-ama- 
tora. Hall piszę:

Nie byłem zdziwiony, kiedy dowiedziałem się, że dla niego i innych muzy
ków, muzyka reprezentuje pewien rytmiczny consensus typowy dla kultury 
głębokiej. Było oczywiste, że dzieci nie bawiły się i nie poruszały w rytm 
konkretnego utworu muzycznego. Poruszały się w pewnym podstawowym 
pulsie, który był wtedy dla nich wspólny. Wspólny był on także dla nich 
i dla kompozytora, ten rnusiał wyłowić go z morza rytmów, w którym się 
pławił. Nie mógłby skomponować takiego utworu, gdyby nie był zestrojony 
z kulturą głęboką“.

A następnie tak podsumowuje to zjawisko:

Swojskie rytmy, z zakresu średnich częstotliwości to te, które można śledzić 
świadomie, tak jak uniwersalne rytmy muzyki i tańca. Nieważne, do jakiego 
miejsca na ziemi podążasz, gdziekolwiek tylko znajdą się ludzie, tam da się 
zaobserwować, jak chwytają oni synchron z graną właśnie muzyką. Istnieje 
pewne błędne mniemanie o muzyce. Ponieważ muzyka ma puls, ogólnie 
przyjęte przekonanie głosi, że rytm ma swoje źródło w muzyce, nie zaś, że 
muzyka jest wysoce wyspecjalizowanym wyzwalaczem rytmów 
już pulsujących w człowieku. Jak bowiem wytłumaczyć tak silne 
dopasowanie muzyki i etniczności? Muzykę można także postrzegać jako 
raczej szczególną ekstensję rytmów generowanych przez istotę 
ludzką* 61.

” Ibidem, s. 172.
“ Ibidem, s. 191.
61 Ibidem, s. 199-200.
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Fundamentalne znaczenie dla lepszego zrozumienia oddziaływania 
rytmu na ludzi oraz jego wagi dla pracy teatralnej ma zjawisko synchro- 
n i i (inaczej: dopasowania, entrainment) - proces zazębiania się rytmów 
działania dwóch lub więcej osób i ich wzajemnej synchronizacji62 63.

62 ibidem, s. 198.
63 ibidem.

Synchronia zaczyna się wraz mielinizacją (wykształceniem) nerwu słucho
wego, około sześć miesięcy od zapłodnienia. To właśnie wtedy dziecko bę
dące w łonie zaczyna słyszeć. (...) Skłonność do synchronizacji z otacza
jącymi głosami można zatem scharakteryzować jako wrodzoną. Jednak to, 
jaki to jest rytm, zależy od kultury ludzi znajdujących się dookoła w czasie, 
gdy wzory te są przyswajane. Można powiedzieć z pewną dozą pewności, 
że normalni ludzie są zdolni nauczyć się synchronizacji z każdym ludzkim 
rytmem (...)”.

Język, muzyka i taniec jako najprostszy do uchwycenia sposób nało
żenia wzorców rytmicznych na ludzkie zachowanie mają duży związek 
z etnicznością i są swoistą rytmiczną „wizytówką” danej kultury. Dzięki 
dostrajaniu się ludzi do siebie, wynikającym ze wspólnoty zakorzenio
nych wzorców rytmicznych, możliwy staje się także wybór danego ryt
mu przez muzyka lub aktora chcącego komunikować się z widownią. Ma 
to fundamentalne znaczenie dla teatru takiego, jak „Gardzienice”, który 
zbierał materiał do spektakli (zarówno pieśni, jak i zachowania fizyczne) 
podczas Wypraw do etnicznych enklaw. W działaniach teatru występują 
zjawiska z zakresu synchronizacji analogiczne do tych zaobserwowa
nych przez Halla u dzieci na placu zabaw oraz u robotników pracujących 
w grupach.

Kiedy budowaliśmy dom i wszyscy pracowaliśmy blisko siebie, stało się 
jasne, o ileż szybsi i zręczniejsi byli Hiszpanie. To wyglądało tak, jakby 
niewielka brygada była jednym organizmem z wieloma rękami i nogami, 
które nigdy sobie nie zawadzały. Synchron tego rodzaju może mieć zna
czenie w sytuacjach zagrażających życiu lub w takich, gdzie ludzie mogą 
ulec wypadkowi przy pracy. Kiedy dwóch lub więcej ludzi podnosi ciężką 
dachową belkę stojąc na murze, muszą poruszać się jak jeden. Gdy tego 
nie robią, to na jednym z nich spocznie cały ciężar i zostanie zepchnięty 
ze ściany. (...) Koordynację tego rodzaju można zaobserwować w Japonii, 
gdzie ludzie pracują razem w dużej bliskości, żyją i oddychają jako grupa. 
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(...) Zespoły linii montażowych Toyoty zaczynają dzień wykonując razem 
ćwiczenia, potem pracują razem, przerwy robią razem, jedzą razem, miesz
kają jeden obok drugiego w osiedlu zakładowym, nawet wakacje spędzają 
razem. W przeszłości obserwowałem ich, jak pracują w niewiarygodnie ma
łych miejscach. Byłem pod wrażeniem tego, jak synchronicznie poruszają 
się, co było koniecznością w przypadku stłoczonych stanowisk64.

64 Ibidem, s. 184-185.
65 Odczynianie świata..., s. 49.
66 Edward T. Hall, Taniec życia..., s. 192.

Dla omawianego poziomu bios aktorskiego dopasowanie ma nieba
gatelne znaczenie. To właśnie dzięki synchronizacji rytmicznej możliwe 
staje się wykonywanie akrobacji i innych aktorskich działań na bardzo 
małych odległościach i w bardzo dużym tempie. Ponadto członkowie 
zespołu (a także uczniowie prowadzonej przez teatr Akademii) pracują 
ze sobą podczas wielogodzinnych treningów przez długie lata, praktycz
nie mieszkają razem, poddani dość ściśle przestrzeganemu grafikowi za
jęć. To codzienne obcowanie umożliwia aktorom synchronizację także 
na poziomie rytmów dnia, roku itd. Staniewski zdaje się tego świadom:

Rytm (...) można znaleźć zarówno w fazach oddechu, w przebiegu burzy, 
jak i we właściwie spożytym posiłku; organicznie przeżytym dniu, jak 
i w naturalnie ułożonym dramacie czy nawet zdaniu. (...) Działania, prace, 
pozbawione muzyczności, jej rytmów i jej tonów tracą związek z tym, co 
duchowe, co w pamięci zbiorowej przenosi przez czas nasze czyny i ślady 
naszych istnień65.

Intuicja i doświadczenie Staniewskiego prowadzą w tym samym kie
runku, co wnioski Halla:

Do czasów renesansu Boga przedstawiano sobie jako dźwięk lub wibrację. 
Jest to zrozumiałe, ponieważ rytm ludzi może się okazać najbar
dziej wiążącą ze wszystkich sił, które sprawiają, że ludz
kie istoty trzymają się razem. Prawdę powiedziawszy, doszedłem do 
wniosku, że rodzaj ludzki żyje w morzu rytmu, dla jednych całkiem 
nieokreślonym, dla innych wręcz namacalnym. To wyjaśnia, dlaczego nie
którzy kompozytorzy rzeczywiście wydają się zdolni czerpać z tego morza 
i udostępniać pod postacią muzyki rytmy, które są przez ludzi odczuwane, 
ale nie wyrażane jako muzyka. Poeci czynią to także, chociaż na innym 
poziomie66.
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Przytaczane już wcześniej słowa Staniewskiego o „zestrajaniu się” 
muzyków i aktorów przez trening wskazują na wagę synchronizacji 
zespołu aktorskiego. Przywiązanie do tej formy porozumienia wynikać 
może z muzycznej intuicji, ale przede wszystkim z doświadczenia od
działywania wspólnego rytmu na zacieśnienie związków partnerskich, 
jak i na intensyfikację ekspresji grupy. Podstawowym działaniem grupy 
prowadzącym do synchronizacji jest śpiew oraz ćwiczenia z rytmem, za
garniające ciało i uwagę w całości. Najlepszy przykład takiego działania 
stanowi bieg wieczorny. Alison Hodge dokonała jego praktycznego opi
su, którym się tutaj posłużę:

Bieg wieczorny prowadzony jest precyzyjnymi rytmami podtrzymywany
mi dotykiem ziemi i uderzaniem stóp o nią. Grupa skupia się za liderem, 
utrzymując nadany rytm przenikający tych, którzy biegną z tyłu, jak i tych, 
na przodzie; dzieje się to czasem w całkowitej ciemności. Grunt może być 
nierówny i niewidoczny, gałęzie lub pnie mogą blokować ścieżkę; w takich 
sytuacjach aktorzy biegną podtrzymując się wzajemnie ramionami. W mia
rę rozgrzewania się ciał, dzięki wysiłkowi fizycznemu, oddech staje się sły
szalny. Aktorzy mogą inicjować rytmy poprzez oddech, który punktuje lub 
przeciwstawia się rytmowi stóp (,..)67.

67 Alison Hodge, Włodzimierz Staniewski..., s. 275.

Trzeba zauważyć, że bieg wieczorny to bardzo radykalna techni
ka synchronizacji. Zmysły są ograniczone przez panującą ciemność 
i uczestnik zostaje wytrącony z codziennego sposobu percepcji. Wsłu
chanie w rytm grupy, zaufanie i synchronizacja (dopasowanie) to zatem 
jedyny sposób na uniknięcie niebezpieczeństwa upadku. Także tutaj 
ważnymi elementami okazują się zaufanie i poczucie bezpieczeństwa, 
płynące z bliskiej, fizycznej obecności innych, którzy w razie potrzeby 
z troską pomogą. Dzięki zaplanowanej i dokładnej strukturze rytmicznej 
dochodzi do unifikacji rytmicznej oddechów, ruchów i dalej - gestów 
aktorskich:

Kiedy biegniesz nocą kiedy biegniesz wraz z innymi ludźmi, poszukujesz 
rytmu, wspólnego rytmu, rytmu jako dialogu, rytmu, poprzez który szu
kasz związku z człowiekiem biegnącym obok, po lewej lub prawej stronie, 
z przodu lub z tyłu. Kiedy biegniesz, poszukujesz określonej dynamiki, któ
ra pojawia się w powtórzeniu, dzięki ciągłości oddechu, ciągłości rytmu, jak 



234 MAŁGORZATA JABŁOŃSKA

ostinato w muzyce. To doznanie jest jak falowanie morza i czujesz, że twoje 
„wewnętrzne Ja” rośnie“.

Doświadczenia treningu przenoszone są później na salę prób i owo
cują dążeniem do synchronizacji na wielu poziomach partnerskiej i gru
powej relacji. Najprostszym sposobem wyznaczenia i podtrzymywania 
synchronii okazuje się oddech, zwłaszcza dźwięczny. Jego użycie jako 
rytmicznego zwornika działań partnerskich powołuje ich specyficzną 
jakość, która - jeśli się weźmie pod uwagę proksemiczną i dotykową 
intymność - przywodzi na myśl zapasy, szczególnie zapasy miłosne. Tak 
zresztą wypowiada się o nich Staniewski: „Ćwiczenie w moim rozumie
niu, to konieczna wzajemność dwóch żywych obecności, to dzielenie 
się energią, ciepłem, jak gdyby - zapasy miłosne. To jest, jak rozumiem, 
samym zdrowiem”* 69.

“ Gardzienice. Włodzimierz Staniewski w rozmowie z Peterem Hultonem, „Kontek
sty. Polska Sztuka Ludowa” 2001, nr 1-4, s. 429.
69 RozmowaR. Schechneraz W. Staniewskim, [cyt. za:] Z.Taranienko, Gardzie
nice..., s. 134.

Budując swoje przedstawienia, „Gardzienice” zwykle posługują się 
sugestią, oddziałują atmosferą, której dopowiedzenie i domknięcie po
zostawia się widzom. Oddziałują one nie tylko „podskórnie”, dla utrzy
mania synchronii (oddech, pieśń) konieczne są niekiedy jawne fizycz
ne działania podkreślające rytm. Poza oddechem aktorzy stosują zatem 
różnorodne ruchy i gesty, pochodne tak zwanych gestów batutowych 
- powszechnie stosowanych nieświadomie, łatwych do zaobserwowa
nia podczas przemówień publicznych, kiedy dopasowują się do rytmu 
mowy. W teatrze odpowiadają rytmowi pieśni lub wewnętrznemu ryt
mowi działania.

Niekiedy skomplikowanie rytmów używanych w spektaklu jest tak 
duże, że do zapamiętania wzorca rytmicznego trzeba całej choreografii 
gestów batutowych - wówczas w ruch tego typu zaangażowane zostaje 
całe ciało. Przykładem takiego działania jest scena pieśni O, Bakchou ze 
spektaklu Metamorfozy albo Złoty Osioł. Elżbieta Rojek wyraźnie wska
zuje na dominację tego typu ruchu i wkład współpracującego z „Gar- 
dzienicami” muzyka - Macieja Rychłego - w powoływanie działań cie
lesnych tej sceny:
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Bardzo ważny był puls, czyli rytmy, tych utworów, żeby zaczęły jakoś 
współgrać. Maciej proponował, właściwie pomocniczo, różne rzeczy: pod
skoki, stukania, klepania, żeby jakoś udawało nam się je zapamiętać i po
czuć w ciele. Więc to nawet jest dokładnie jego gest, który wymyślił, żeby 
nam pomóc w trzymaniu rytmu i który wszedł do spektaklu. W O, Bakchou, 
kiedy chłopcy skaczą i klepią się po udach, to jest dokładnie to, co Maciej 
robił, żebyśmy zapamiętali rytm tego utworu, żeby chłopcy złapali moment 
pauzy, bo było to bardzo trudne. Tam była cisza muzyczna, zatem oddechy 
też miały być muzyczne. I cisza, i przerwy miały swoją długość, więc trze
ba było znaleźć sposób na to, żeby tę długość wyczuwać. Można to dobrze 
mierzyć oddechem, a można to mierzyć ruchem, czyli klaśnięciem albo 
podskokiem. Jeśli się zrobi układ takich klaśnięć, kopnięć, stuknięć i tup- 
nięć, wtedy łatwiej to wchodzi do głowy, przez rytmy, przez ruch w ciele. 
Tak więc pierwsze ruchy się brały z wystukiwania rytmów70.

70 Zapis rozmowy z Elżbietą Rojek (21.12.2005), nagranie w zbiorach autorki.

Opisany przez Elżbietę Rojek rodzaj relacji przestrzennych i cza
sowych działań fizycznych aktorów oraz sposób ich uporządkowania, 
którego decydującym czynnikiem jest rytm, skłaniają do tego, by przy
znać działaniom aktorów walor ruchu tanecznego i przenieść go na ca
łość cielesnej aktywności na scenie. Zwiększa to wartości stylizacyjne 
działań, co zwiększa tendencję do metaforyzacji odczytywanych przez 
odbiorcę znaczeń.

Pozostaje zauważyć, że działanie zrytmizowanego ciała zbioro
wego w „Gardzienicach” ma wiele aspektów: to działanie całej grupy 
we wspólnym pulsie niezależnie od wykonywanych gestów solowych 
i ewolucji tanecznych; działanie, którego wyznacznik stanowi pieśń 
(ta słyszalna, jak i ta niesłyszalna); działanie synchroniczne w bliskiej 
odległości, kiedy ciała aktorów stapiają się niemal w jedno, a mimo to 
nie przeszkadzają sobie, nie „zaplątują się” w siebie; działanie grupy 
wykonującej wspólnie ewolucję akrobatyczną, gdzie wspólny rytm, 
obecność i współdziałanie grupy umożliwia dokonanie rzeczy na pozór 
niemożliwych dla człowieka; to w końcu działanie grupy wykonującej 
jednocześnie ten sam układ choreograficzny. Wszystkie one wywierają 
na odbiorcy ogromne wrażenie, a „zarażając” rytmem, zaszczepiają chęć 
uczestnictwa. Niebagatelną rolę odgrywa tu reżyser. Niebywały talent 
Staniewskiego i siła oddziaływania jego spektakli polega może głównie 
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na sztuce kompozycji dostępnych rytmów. Dlatego w jego rozumieniu 
reżyser pozostaje Zgromadzicielem - tym, który pilnuje dopasowania, 
zestroju rytmów tak w pracy nad spektaklem, jak i podczas Zgromadzeń 
i Wypraw. Sam Staniewski tak mówi o swoim działaniu:

Wszystko w mojej teatralnej praktyce wywodzi się z muzyczności i na mu
zyczności się kończy. Jako zgromadziciel to właśnie słyszę za pomocą mo
ich uszu, to „słyszę za pomocą moich oczu”, to właśnie „słyszę za pomocą 
mojego dotyku”, za pomocą mojego cielesnego rytmu. To, co próbuję zrobić, 
polega na zestrojeniu wszystkich zasłyszanych rzeczy w tę muzyczność71.

71 Gardzienice. Włodzimierz Staniewski w rozmowie z Peterem Hultonem..., s. 432.
72 Por. hasło Ciało, [w:] Patrice Pavis, Słownik terminów teatralnych, tłum. 
Sławomir Świontek, Ossolineum 1998, s. 74.

Percepcja ciała

Produktem gardzienickiego treningu jest - posługując się terminem 
Barby - aktorskie bios, czyli biologiczny poziom istnienia ciała w tea
trze, charakteryzujący się - jak starałam się wykazać - pewną naddaną 
organizacją, znamionującą specyficzny dla tego zespołu sposób realiza
cji zasad preekspresji, głównie zasady nadmiernego wydatkowania ener
gii. Ukształtowanie ciała gardzienickiego, będące wynikiem lat praktyki, 
może przestać być rozpoznawalne dla samych aktorów, stanowiąc „na
turalny”, a z całą pewnością najbardziej efektywny sposób uruchamia
nia ciała do pozacodziennego zachowania podczas występu. Ukształto
wanie to natomiast łatwo rozpoznaje widz, choć na ogół nie oddziela 
on ukształtowania na poziomie preekspresywnym od właściwej treści 
przedstawienia (w przypadku tego teatru komunikowanej także przez 
działania cielesne). Pragnę jednak podkreślić, że poziom biologiczny 
istnienia ciała nie tylko nie ginie pod estetycznym i semantycznym prze
kazem, ale nadaje mu charakterystyczne cechy, wyróżniające styl danej 
grupy, i jako taki bywa odnotowywany przez widza, a nawet może silnie 
na niego oddziaływać. Każde poruszenie ciała - tak na scenie, jak i poza 
nią - jest dla patrzącego człowieka fizycznym obrazem posiadającym 
określone znaczenie. Ciało człowieka to rodzaj zwierciadła, w którym 
odbija się jego sfera biologiczna, libidalna i społeczna72, a każde działa
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nie cielesne, choćby najbardziej symboliczne, stanowi zawsze komunikat 
w pewnym stopniu autoreferencyjny. Dlatego właśnie w ukształtowaniu 
gardzienickiego bios widzę wspominany już „znak wodny”, odróżniają
cy działania aktorów „Gardzienic” od innych teatrów fizycznych, nawet 
tych, dla których zespół Staniewskiego stanowi wzorzec pracy teatralnej. 
Pozostaje zatem do rozpoznania zakres znaczeń, jaki w percepcji widza 
może budzić widzialny, fizyczny efekt istnienia ciała gardzienickiego 
w przestrzeni scenicznej.

Należy w tym momencie podkreślić, że odczytanie informacji z po
ziomu biologicznego nie dokonuje się przez denotację znaczeń. Na tym 
poziomie międzyludzkiej interakcji poruszające się ciało aktorskie jest 
źródłem procesów i sygnałów (niewątpliwie mogą, ale nie muszą one 
zostać zaprojektowane jako element teatralnego przekazu), które patrzą
cy rozpoznaje tak samo, jak rozpoznaje je w sytuacjach codziennych 
kontaktów międzyludzkich i społecznych, odczytując na ich podstawie 
przychylność, wrogość, zainteresowanie, sympatię czy miłość okazywa
ne przez innych ludzi.

Postrzeganie ciała ludzkiego różni się od postrzegania innych obiek
tów. Ciało samą obecnością przypomina o swoim pochodzeniu, nie po
zwala sprowadzić się ani do materialnego przedmiotu, ani do funkcjo
nalnej reprezentacji osoby. Z drugiej strony postrzeganie ciała wiąże się 
z natychmiastowym rozpoznaniem w jego figurze istoty ludzkiej, co pro
wadzi do zaangażowania w postrzeganie własnego, ja”. Osoba spostrze
gająca innych, głównie na podstawie faktu posiadania takiego samego 
ciała, wyobraża sobie, że inni ją przypominają73. To odczucie podobień
stwa sprawia, że cielesność i wszystko, co za pośrednictwem ciała jest 
manifestowane (emocje, stan fizyczny), tworzy jedyny typ komunikatów 
odbieranych przedrefleksyjnie, natychmiast, w całości, w przebłysku 
rozpoznania i w sposób niezapośredniczony. Istnienie tego mechanizmu 
potwierdzają psycholodzy:

73 Por. Bożena Janda-Dębek, Daleko czy blisko. Dystans interakcyjny w wy
branych sytuacjach społecznych, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 2003, s. 67- 
-68.

Mądrzycki nazywa procesem nieinferencyjnym podejście oparte na bio
logicznej teorii Darwina oraz na fenomenologicznej koncepcji Bergsona. 
Zgodnie z tym podejściem spostrzeganie ludzi ma charakter intu
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icyjny i jest ono „wrodzone, globalne, bezpośrednie, bardzo szybkie i traf
ne”. Procesem nieinferencyjnym nazywa także ten proces, który towarzyszy 
poznawaniu stanów innych ludzi przez wywołanie w sobie uczuć przeży
wanych „rzekomo” przez osobę przez nas obserwowaną. Współodczuwanie 
stanów innych, czyli „empatia emocjonalna”, to kojarzenie przejawów 
cudzych emocji z emocjami własnymi, inaczej mówiąc: to bezpo
średnia reakcja emocjonalna na przejawy emocji innych74.

74 Bożena Janda-D ębek, Daleko czy blisko..., s. 70-71. Praca cytowana: Ta
deusz Mądrzycki, Deformacje w spostrzeganiu ludzi, PWN 1986.
75 Antoni Kępiński, Twarz i ręka, „Teksty” 1977, nr 2, s. 16-17.

Zaangażowanie, ja” zostaje zatem posunięte w tym rodzaju percepcji 
dużo dalej niż tylko do odczucia podobieństwa. Antoni Kępiński, podob
nie jak cytowany Mądrzycki, zwraca uwagę na wchodzące w skład per
cepcji stanów emocjonalnych zjawisko współodczuwania, wywoływane 
w patrzącym przez symptomy tych stanów (notabene symptomy cielesne) 
niezależnie od jego woli, a także poniekąd poza jego świadomością:

Emocjonalny wyraz spojrzenia, podobnie zresztą, jak i całej postawy ciała, 
dany jest więc w bezpośrednim doświadczeniu; nie trzeba się uczyć na pod
stawie szczegółów fizjonomicznych, czy ktoś jest smutny, wesoły, zły czy 
dobry, przyjazny czy wrogi. Wie o tym każde dziecko, a nawet niemowlę. 
Nie znaczy to, by percepcja stanu emocjonalnego drugiej osoby odbywała 
się poza normalnymi kanałami percepcyjnymi (...). Należy jednak przyjąć, 
że działają tu najprawdopodobniej wrodzone schematy aktywności nerwo
wej. Dzięki nim pewien zespół wywołuje określoną reakcję emocjonalną lub 
na zasadzie reakcji „cynglowej” jakiś jeden czy kilka szczegółów ją wyzwa
la (...). W percepcji cudzego stanu psychicznego odgrywałaby zatem rolę 
percepcja własnej reakcji emocjonalnej, która na zasadzie zwierciadła odbi
ja stan emocjonalny drugiej osoby. Porządek byłby przypuszczalnie nastę
pujący; pewne zewnętrzne objawy reakcji emocjonalnej osoby 
obserwowanej wywoływałyby na drodze wrodzonych łuków 
odruchowych określoną reakcję emocjonalną u obserwatora; 
obraz zewnętrzny obserwowanego plus obraz wewnętrzny - subiektywnego 
odczucia związanego z reakcją emocjonalną na jego osobę - dawałby w su
mie obraz drugiej osoby75.

Można zatem założyć, że postrzeganie aktywności cielesnej aktora 
będzie odbywało się na podstawie tych samych mechanizmów angażu
jących ,ja” widza. To prawdopodobne, że oddziaływanie aktorskiej cie
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lesności będzie dodatkowo wzmocnione za sprawą specyfiki percepcji 
przestrzeni scenicznej jako miejsca, skąd pochodzi komunikat teatralny.

Wzmożona fizyczna aktywność, której wymagają przedsta
wienia „Gardzienic”, wynikające z niej zmęczenie aktorów, podekscy
towanie oraz napięcie uwagi wywołane odpowiedzialnością za przebieg 
spektaklu i bezpieczeństwo partnerów, wywołują - bezpośrednio lub 
przez wzbudzenie poddających się działaniu wolicjonalnemu sympto
mów (pogłębiony, dźwięczny oddech) - podstawową reakcję fizjolo
giczną organizmu: pobudzenie wegetatywne towarzyszące zarów
no wysiłkowi fizycznemu, jak i stanom emocjonalnym. Symptomy te 
uzyskiwane są i potęgowane w teatrze wszystkimi opisanymi przeze 
mnie technikami, zmierzającymi do wyostrzenia czujności i nadmierne
go wydatkowania energii. Na skutek opisanej powyżej zasady współ- 
odczuwania wzbudzają one w odbiorcy paralelną reakcję. Pobudzenie 
wegetatywne przejawia się między innymi w przyspieszonym i pogłę
bionym, dźwięcznym oddechu76, wzroście ciśnienia krwi i rumieńcu, 
zwiększonej temperaturze ciała i wzmożonej potliwości, aktywnej mi
mice twarzy, rozszerzeniu otwarcia oczu, rozszerzeniu źrenic, a niekiedy 
także lśnieniu powierzchni gałek ocznych77.

76 Na tym w dużej mierze zasadza się odkrycie „Gardzienic” dotyczące dźwięcz
nego oddechu, choć nie mam pewności, czy takie oddziaływanie na odbiorcę było 
świadomym planem Włodzimierza Staniewskiego. Jednak pogłębienie oddechu 
i jego udźwięcznienie, wolicjonalne czy uzyskane w wyniku intensywnego działania 
fizycznego, zawsze odwołuje się do pobudzenia wegetatywnego i wszystkich poten
cjalnych jego źródeł.
77 Por. Desmond Morris, Seks, [w:] idem, Naga małpa, tłum. Tadeusz 
Bielicki, Jan Koniarek, Jerzy Prokopiuk, Wyd. Prima 1997, s. 67- 
-119.

Ekspresja wegetatywna nie jest zróżnicowana i przebiega podobnie 
w uczuciach pozytywnych (radości czy podnieceniu seksualnym), nega
tywnych (strachu), jak i w reakcji, którą można wywołać celowo, dzię
ki wysiłkowi. Jednak współwystępowanie pobudzenia wegetatywnego 
z opisanymi cechami ukształtowania gardzienickiego ciała wywołuje 
w oczach odbiorcy obraz ciała przeładowanego erotyzmem. Należy 
zdać sobie sprawę z wielorakiego podobieństwa zachowań fizycznych 
w ruchu scenicznym „Gardzienic” do tych, które towarzyszą momentom 
zbliżeń erotycznych. Aktorzy działają w nieustannym kontakcie wzro
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kowym, w dystansie intymnym, a wspólny rytm oddechu wiąże ze sobą 
partnerów działania. W relacji aktorów dominuje zaufanie pozwalają
ce partnerowi na kierowanie głową i kręgosłupem nawet do głębokich 
skłonów tułowia, po których następują gwałtowne wyprężenia i odchy
lenia do tyłu. Taką wzajemność potwierdza duża częstotliwość kontak
tów dotykowych o charakterze pieszczot, angażujących twarz i ramiona, 
a przede wszystkim lędźwie, co wynika ze specyfiki partnerskich pozycji 
akrobatycznych, przy których aktorzy stykają się plecami. Zoolog i an
tropolog Desmond Morris stwierdza:

Pieszczoty. Delikatne głaskanie, pocieranie, masowanie, ściskanie i eks
plorowanie ciała partnera dłonią lub niekiedy innym organem np. nosem, 
językiem czy stopą, jest niemal zawsze sygnałem seksualnym i z łatwością 
prowadzi do fizjologicznego pobudzenia78.

78 Desmond Morris, Body-contact Tie-signs, [w:J idem, Manwatching..., 
s. 101.
79 Idem, Sexual signals, [w:] ibidem, s. 247.

W cytowanej już książce Manwatching. A Field Guide to Human 
Behaviour opisuje on ludzkie zachowania z punktu widzenia nauk przy
rodniczych i przedstawia Sekwencję Seksualną - serię zachowań mię
dzyludzkich poprzedzających zbliżenie płciowe:

Rosnąca skala intymności - Seksualna Sekwencja - różni się w zależności 
od przypadku, ale typowa sekwencja przebiega następująco: 1) Oko - ciało: 
etap patrzenia. 2) Oko - oko: stan wzajemnych spojrzeń - łapanie spojrze
nia. 3) Głos - głos: etap rozmowy - wymiana osobistych informacji i okre
ślanie nastawienia. 4) Ręka - ręka: pierwszy etap dotyku - często rozpo
częty przez zamaskowany akt „pomocy”, „ochrony” lub „poprowadzenia”; 
partner pomaga zdjąć lub założyć płaszcz ociągając się w tym nieco za dłu
go, albo bierze za rękę, żeby przeprowadzić przez ulicę lub drzwi. 5) Ręka
- ramię: ciała wchodzą w nieco bliższy kontakt, także często pod pozo
rem wskazywania kierunku. 6) Ręka - talia: nieco bardziej intymne dzia
łanie zbliżające rękę mężczyzny do sfer intymnych kobiety. 7) Usta - usta: 
pocałunek - pierwszy poważny kontakt intymny. (...) 8) Ręka - głowa: 
pieszczoty dodane do pocałunku, ręce dotykają twarzy i włosów partnera. 
9) Ręka - ciało: ręce zaczynają badać powierzchnię ciała partnera głaszcząc 
i pieszcząc. 10) Usta-piersi (...). 11) Ręka - genitalia (...). 12) Genitalia
- genitalia (,..)79.



CIAŁO GARDZIENICKIE... 241

Taką sekwencję, z zastrzeżeniem co do umowności teatralnych zacho
wań, można odnaleźć w zasadzie w całości w ruchach aktorów „Gardzie- 
nic”, także tych (a może zwłaszcza tych), które w warstwie semantycz
nej spektaklu nie mają nic wspólnego z erotyką. Przejawy wzajemności, 
czyli nieustannie skierowane na partnera spojrzenia, wychylenia ciała 
i śpiewanie „ku”, delikatny dotyk lub wyciągnięcie rąk w kierunku dru
giej osoby, odpowiadałyby początkowej fazie sekwencji (punkty 1-5). 
Nie ma mowy o realnym zbliżeniu seksualnym na scenie. „Gardzienice” 
poza pojedynczymi scenami w Carmina Burana oraz Elektrze, posiada
jącymi jednak walor stylizacji i cytatu, nie posługują się także nagością. 
Kiedy jednak dochodzi do wsparcia o siebie głów80 aktorów lub zbliże
nia ust w specyficznym sposobie śpiewu prowadzącego do interferencji 
głosów lub kiedy ciała aktorów ściśle do siebie przylegają w grupowym 
działaniu, lub kiedy podczas akrobacji partnerka ląduje w silnym uścisku 
partnera, kiedy ześlizguje się z jego ramienia pomiędzy figurami, by za 
moment wesprzeć się do kolejnego skoku dłońmi lub ramieniem o jego 
miednicę, można odnieść wrażenie obserwowania scen z dalszej fazy 
sekwencji seksualnej (punkty 6-12).

80 „Kontakt głowy z inną głową jest niejako «przewlekłą» wersją «doraźnego» poca
łunku”. Desmond Morris, Body-contact Tie-signs, s. 100.

Nie sugeruję bynajmniej obsceniczności tak budowa
nych działań. Wszystkie możliwe znaczenia rozpoznawane w dzia
łaniu fizycznym, które samo w sobie nie jest erotyczne, występują jako 
skutek (poniekąd uboczny) treningu ciała i jego opisywanego ukształ
towania. Erotyzm pozostaje w sferze immanentnej i potencjalnej same
go ruchu, jak również jego odczytania. Znaczenia te lokują się jednak 
poza sferą komunikatu semantycznego. Taki, jeśli się w „Gardzienicach” 
pojawia, wyrażany zostaje środkami stylistycznymi i semantycznymi 
należącymi do spektrum oferowanego przez kulturę tradycyjną i często 
otrzymuje oprawę rubaszności, zgodnie z bliską Staniewskiemu teorią 
karnawału i ciała groteskowego Michaiła Bachtina. Chcę jednak zwró
cić uwagę na zwiększone oddziaływanie na odbiorcę tak wzmocnionego 
przekazu. Immanentna erotyczność gardzienickiego ciała wykorzystu
je najpierwotniejsze i najskuteczniejsze kanały informacyjne człowie
ka, wysyłając fizjologiczne sygnały, które zostają odebrane intuicyj
nie i często pozostają nieuświadomione. Reakcja biologiczna stanowi 
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podstawę, na której dopiero montaż działań, kolejne zachowania, kon
tekst przedstawienia budują właściwy komunikat. Erotyzm jest zatem 
w tym przypadku specyficznym narzędziem oddziaływania na od
biorcę i pobudzania go, nie zaś samym przekazem semantycznym. Jest 
wynikiem wzajemności zastosowanej jako fundamentalna zasada wszel
kich działań „Gardzienic”. Staniewski stanowczo potwierdza, że w jego 
teatrze erotyka zajmuje ważne miejsce:

Erotyzm jest niezbędny dla teatru, pochodzi on od Erosa i Dionizosa. Je
śli pozbędziemy się erotyzmu z teatru, pozostanie tylko propaganda. Eros 
oznaczał erotyzm. Nie mam na myśli stosunku płciowego. Spotkanie po
winno się dokonać na poziomie niedojrzałości (pre-mature levei), przed tym 
jak istota ludzka doświadczyła, czym jest Eros81.

"'Alison Hodge,Włodzimierz Staniewski, Hidden territories..., 
s. 80.
82 Desmond M orr i s, Sexual signals, [w:] i d e m, Manwatching..., s. 251.
"’Alison Hodge, Włodzimierz Staniewski..., s. 274.

Erotyzm, o którym wspomina Staniewski, łączy się zawsze w prak
tyce teatru z zawstydzeniem, uwagą i troską o partnera. Podkreślany 
przez lidera „Gardzienic” element dziecięctwa w erotycznym kontakcie 
ma znamiona bliskości, którą według teorii Morrisa ludzie budują na 
wzór relacji z rodzicami w dzieciństwie:

[WJiększość dojrzałych cielesnych kontaktów o charakterze seksualnym 
jest zapożyczona z intymnych kontaktów, których doświadczyliśmy jako 
niemowlęta od naszych rodziców. Wtedy także nawiązywaliśmy miłosne 
więzi i robiliśmy to poprzez przytulanie, głaskanie, całowanie 
i dotykanie82.

To bardzo szczególny typ erotyki - opartej o czujną akceptację. 
To „afirmowanie kontaktu fizycznego z innymi”83. Zasada partnerstwa 
i wzajemności, na których opiera się trening fizyczny „Gardzienic” dążą
cy do synchronizacji, wyczulenia aktorów na siebie nawzajem, powołuje 
do istnienia relację natury erotycznej w rozumieniu tego wszystkiego, 
co dzięki wrażliwości, zaangażowaniu, odpowiedzialności za drugiego 
człowieka, zaciekawieniu, fascynacji, akceptacji i afirmacji może zaist
nieć między dwiema osobami w czasie i przestrzeni. Słowa Tomasza Ro
dowicza dowodzą także, że praca teatru w czasie przygotowań do spek
taklu Carmina Barana miała na celu wysubtelnienie tej relacji:
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[Śjwiętość między dwojgiem. Szukaliśmy na to słów: wzajemność-part- 
nerstwo-współbrzmienie-współtrwanie-spolegliwość-współczulnosć. Każde 
z nich opisuje jakąś część lub jakąś cechę tego, co jest najważniejszym wzo
rem naszej pracy, a gdy się spełnia, zawiera te wszystkie znaczenia i przekra
cza ich sumę, jest czymś znacznie więcej. Gdy z dwojga robi się jedno, gdy 
z dwojga rodzi się trzecie, które zawiera oboje, ale nie jest żadnym z nich“4.

Kontakt partnerski aktorów oparty na takiej relacji jest głębszy, po
znanie partnera bardziej kompleksowe, a wymagania (pytania) stawiane 
w interakcji stają się prawdziwym wyzwaniem“5.

Erotyzm jako narzędzie, podobnie jak - rozpoznawane przez wi
dza na tej samej zasadzie współodczuwania - niebezpieczeństwo, 
powodują wrażenie intensyfikacji działań aktorów. Wrażenie to wynika 
z rozszerzenia percepcji widza przez zaangażowanie niemal wszystkich 
kanałów komunikacyjnych - wzroku, słuchu, odbioru intelektualnego 
(treści spektaklu), odbioru „fizjologicznego” opartego na cielesnej iden
tyfikacji patrzącego z aktorem, która posunięta zostaje nawet dalej niż 
tylko pobudzenie fizjologicznej odpowiedzi na reakcję emocjonalną.

W percepcji ciała ludzkiego pojawia się bowiem aspekt fundamen
talny dla komunikacji teatralnej i zrozumienia oddziaływania na widza 
poziomu biologicznego aktorskiej obecności. To zjawisko kinestezji. Ki- 
nestezja, jak podaję Słownik terminów teatralnych Patrice’a Pavisa, to:

Postrzeganie pozycji i ruchów ciała receptorami znajdującymi się w mięś
niach, ścięgnach i stawach, umożliwiające rozpoznawanie pozycji i ruchu 
bez pomocy wzroku. W teatrze zjawisko kinestezji może zachodzić w ko
munikacji pomiędzy widzem i aktorem, gdy np. napięcie ciała aktora czy 
siła obrazu scenicznego są tak silne, że widz „fizycznie” niemal odczuwa 
jego działanie84 85 86.

84 Tomasz Rodowicz, cyt. za: Dagmara Żabska, op. cit.
85 Por. Alison Hodge, Włodzimierz Staniewski, Hidden territo
ries..., s. 77.
86 Hasło Kinestezja, [w:] P a t r i c e P a v i s, op. cit., s. 226.
87 Por. John Martin, The Modern Dance, Bames 1996, s. 48, [w:] Patrice 
P a v i s, op. cit., s. 226.

Oddziaływanie kinestetyczne polega na częściowym przynaj
mniej odtworzeniu działań aktora/tancerza przez napięcia 
tych samych partii mięśni w ciele widza87. Barba wiąże wyraźnie 
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ten sposób odczuwania z poziomem preekspresywnym aktorskiego 
istnienia:

Preekspresywnemu stanowi aktora może odpowiadać szczególny sposób 
patrzenia u widza, który - jak rodzaj natychmiastowej reakcji - poprzedza 
wszelkie kulturowo uwarunkowane interpretacje. Stan ten można by okre
ślić jako reinterpretację. Jak w aktorze preekspresywność poprzedza chęć 
wyrażania, tak w widzu można odnaleźć „odpowiedź fizjologiczną”, która 
jest niezależna od kultury, odczuć lub szczególnego stanu umysłu doznawa
nego w czasie patrzenia88.

88 Eugenio Barba, Preekspresywność, [w:] Eugenio Barba, Nicola 
S a v a r e s e, op. cit., s. 184.

Nie bez znaczenia dla widza jest zatem jakość zaangażowania cha
rakteryzująca podejmowane w „Gardzienicach” zachowania cielesne. 
Przyjęty przez zespół etos pracy buduje ludzką wspólnotę, ale także 
nadaje cielesnemu działaniu moc pewności i ostatecznego zdecydowa
nia. Wszelkie cielesne (także wokalne i oddechowe) działania aktorów 
sprawiają wrażenie, jakby zaangażowano w nie wszystkie życiowe siły. 
Oddziaływanie kinestetyczne „Gardzienic” wydaje się wzmocnione po
przez paralelność działań aktorskich z fizycznymi przejawami najbardziej 
podstawowych i zarazem najbardziej ekstremalnych doświadczeń 
ludzkiego życia w ciele. Śpiew do ostatniego tchu, dźwięczny od
dech wyrażający wysiłek organizmu, „nadwrażliwość” kręgosłupa i jego 
skrajne przegięcia w tył i w przód - wszystko to wywołuje skojarzenia 
z narodzinami, miłością i aktem seksualnym, agonią i cier
pieniem. Podobną wymowę osiągają elementy akrobatyczne, które 
ponieważ nie mogły zostać „zagrane” ani udawane, posiadają walor re
alnego niebezpieczeństwa. Podejmując je, aktorzy przejawiają po
święcenie i zaangażowanie, którego nie można w żaden sposób zakwe
stionować, gdyż popiera je „zakład” z ich własnych ciał, z ich własnego, 
wystawionego na szwank zdrowia.

Kolejną kategorią naznaczającą odbiór gardzienickiego działania 
będzie przesada (nadmiar). Przeładowanie środków (ruchowych, aku
stycznych i in.), przeciążenie wejść sensorycznych odbiorcy, wywołu
je wrażenie ostateczności. Aktorzy działają tak, jakby po zakończeniu 
spektaklu nie było już nic, na co warto oszczędzać siły. „Gardzienice” 
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nie ograniczają i nie powściągają środków aktorskiego wyrazu z powo
du choćby kameralności przestrzeni gry. Tworzą spektakle żywiołowe, 
głośne, zawierające elementy akrobatyczne, niebezpieczne niekiedy tak
że dla widzów.

Ogromna kinestetyczna siła oddziaływania cielesności „Gardzienic” 
pochodzić może także z uwydatnionej synchronizacji rytmicznej działań, 
które w przypadku „zwykłych” ludzi pozostaje nieuświadomione i ukry
te. Nieustające pozostawanie w synchronie i działanie w niezmąconym 
rytmie wyjaśnia wrażenie wzmocnienia obecności, które odnoszą 
widzowie, obserwując zachowania aktorów nie tylko na scenie, ale także 
w sytuacjach pozascenicznych. Gardzieniczanie to ludzie wytrenowani 
w odbiorze i produkowaniu rytmów, żyjący na co dzień w synchronizacji 
ze sobą, miejscem i rytmem muzyki, z którą pracują. Rytmiczność wy
muszająca precyzję działań aktorów doprowadzona została do poziomu, 
w którym ogarnia pełnię zachowania (mowę, ruch, oddech). Zwie
lokrotnione, wzmacniające się sygnały rytmiczne powodują, że synchro
nizację łatwiej dostrzec. O podobnym zjawisku w pokazach sztuk walki 
wspomina Hall:

Kandydat [do czarnego pasa - M. J.] pozostawał w stanie rytmicznej, zbor
nej defensywy atakowany przez kilku innych studentów. Paradoksalnie, 
szybkość, która w zwykłych okolicznościach byłaby nie do opanowania, 
wydaje się maleć i staje się do opanowania, kiedy ustala się właściwy rytm. 
Fundamentalną prawdą Zen jest to, że naprężanie się jest wrogiem rytmu. 
A także, niezależnie od wyrażania, im bardziej perfekcyjny rytm, 
tym łatwiej jest innej osobie postrzegać szczegóły tego, co 
dzieje się przed jej oczami”.

Do siły oddziaływania wynikającej z synchronizacji jako takiej do
chodzi jeszcze element dokładności wykonania działań synchronicz
nych. Precyzja (niezbędna ze względów bezpieczeństwa), zwłaszcza 
w działaniu grupowym, stanowi element niecodzienny i jest źró
dłem podziwu. Zdolność do synchronizowania zachowań wynika nato
miast z empatii emocjonalnej aktorów oraz jej widzialnych sygnałów 
odbieranych przez widzów. To wrażenie dodatkowo wzmacnia w odbio
rze odczucie przeniesienia relacji partnerskiej na widzów. Znakomita * 

” ibidem, s. 188-189.
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synchronia gardzienickich aktorów w przedstawieniu, podczas Zgroma
dzeń, a nawet w sytuacjach prywatnych, powoduje w patrzącym natych
miastową chęć i potrzebę uczestnictwa, dopasowania, która - piszę Mor
ris - .jest bardzo ważna, ponieważ wpływa na nasze dobre samopoczucie. 
Dzięki takiemu «dostosowaniu się» stajemy się częścią stada, członkami 
grupy, nasze współżycie społeczne zyskuje dodatkowy wymiar”90.

90 Desmond Morris, Zwierzę zwane człowiekiem, tłum. Zofia Uhrynow- 
ska-Hanasz, Świat Książki 1997, s. 33.

Ruch w przedstawieniach „Gardzienic” łatwo rozpoznać i kineste- 
tycznie odczuć jako możliwy do osiągnięcia dla zwykłego człowieka, 
a jedynie w niecodzienny sposób zintensyfikowany. Nadana mu zostaje 
waga i wartość. Wartość jest znaczeniem naddanym przez widza, któ
ry rozpoznając oznaki prawdziwego zmęczenia, a jednocześnie iden
tyfikując się z aktorami, doświadcza ich zaangażowania. To - jak się 
wydaje - bezgraniczne zaangażowanie okupione ludzkim zmęczeniem 
(widzialnym) i zastawem ze zdrowia trudno zakwestionować, jak każ
de doświadczenie zakotwiczone w ciele. Jednocześnie to, w imię czego 
dochodzi do tak daleko posuniętego zaangażowania, nabiera niebaga
telnego znaczenia. Co więcej, zaangażowanie ciała posunięte do tego 
stopnia, że ryzykuje się zdrowiem, staje się niepodważalnym w swej 
mocy świadectwem postawy człowieka. Ten rodzaj zaangażowania nie 
pozwala także na pozostawanie z boku, zmusza swoją niekwestiono
waną szczerością do odpowiedzi, co zauważył w opisie Metamorfoz 
Dariusz Kosiński:

Gardzienice wcale nie wymagają od widzów wielkiej wiedzy. Wymagają 
rzeczy najprostszych - gotowości do spotkania i wrażliwości. Jest tak dla
tego, że Metamorfozy oddziałują przede wszystkim swoją intensywnością. 
Nie chodzi tu przy tym wyłącznie o bogactwo i zagęszczenie dźwięków 
i obrazów, ale także o intensywność życia scenicznego, scenicznej obecno
ści osób działających, o tę ich właściwość, którą nie wahałbym się nazwać 
całkowitością. Powoduje ona, że to, w imieniu czego odbywa się owo dzia
łanie, odbierane jest jako niezwykle ważne, można by nawet rzec, święte. 
Wobec tak niezwykłego, niecodziennego oddania, bierność widza jawi się 
wyraźnie jako postawa fałszywa i tchórzliwa. Zrodzony przez to rozpozna
nie dyskomfort może zostać później zracjonalizowany i zabliźniony, ale 
może też stanowić punkt wyjścia do przebudowy swego życia. Tak czy 
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inaczej, siła ujawniająca się na scenie zostaje skierowana w 
stronę widza jako pytanie i wezwanie91.

91 Dariusz Kosiński, Z, pomiędzy i ku, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 
2001, nr 1-4, s. 135-136.

Zaangażowanie jako zadanie

Nazwać to, co przenika we mnie, imieniem tego, co czynię.
Włodzimierz Staniewski, Odczynianie świata

Opisywane przeze mnie w niniejszym tekście ukształtowanie aktor
skiego bios zespołu Staniewskiego - ciało gardzienickie, stanowi wynik 
praktyk cielesnych konstruowanych zgodnie z funkcjonującym w zespo
le obrazem człowieka/aktora, wizją conditio humana. Doświadczenie 
cielesne, będące źródłem większości praktycznych rozwiązań w gardzie- 
nickim treningu oraz zasad rządzących pracą artystyczną, znajduje swoje 
odbicie także w nastawieniu psychofizycznym aktora wobec partnerów 
i materiału. Z tego sposobu bycia wyłania się odrębna jakość, realiza
cja etosu pracy określającego stopień zaangażowania w podejmowane 
działanie, czyli poniekąd model człowieczeństwa (a z całą pewnością 
aktorstwa) - „człowieka gardzienickiego”.

Gardzienickie ciało charakteryzuje się sprawnością i jednoczesną 
gotowością do przyjmowania różnorodnych rozwiązań ruchowych. Co 
więcej, wydaje się, że to właśnie ta naddana organizacja - charaktery
styczna „nieprzeźroczystość” gardzienickiego ciała - pozwala aktorom 
na rozumienie kolejnych wzorców ruchu i przy-swajanie (czynienie 
swoimi) w sposób głęboki, pozwalający na cielesne „myślenie” w nowej 
wtrenowanej estetyce. Podobne zjawisko występuje w procesie uczenia 
się obcego języka: po pewnym czasie uczeń potrafi nie tylko odtwarzać 
i komponować poznane struktury, ale także tworzyć nowe, równie zro
zumiałe dla odbiorcy. Techniki wypracowane w ramach treningu mogą 
mieć wymiar estetyczny i semantyczny. Regularne ćwiczenia pozwala
ją dostrzec prawa rządzące stosowanymi technikami, poddać refleksji 
własne dokonania i skierować poszukiwania w stronę sposobu indywi
dualnej kodyfikacji powołującej do istnienia zrozumiałe dla odbiorcy, 
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żywe scenicznie obrazy. Pozwala to wyjść poza ilustracyjne, psycholo
giczne pojmowanie gestu i działania cielesnego w kierunku budowania 
skutecznych komunikacyjnie znaków i metafor cielesnych. Trening jest 
jednak przede wszystkim działaniem rozwijającym umiejętności akto
ra na poziomie preekspresywnym. Jakości uzyskane podczas pracy nad 
energią na tym poziomie wpływają i oddziałują na ekspresję aktorską 
podczas występów:

W czasie treningu aktor może modelować swoją energię, mierzyć ją, de- 
notować i kontrolować, uwalniać ją i z nią igrać. Jest ona niczym płomień 
kontrolowany z zimną precyzją. Wykonując ćwiczenia, aktor testuje swoją 
umiejętność osiągnięcia całkowitej obecności. Stan ten musi odnaj
dywać również w ramach procesu twórczego, w momencie improwizacji 
albo w ramach przedstawienia92.

92 Eugenio B a r b a, Od„ uczenia się " do „ uczenia się uczenia ", [w:] Eugenio 
Barba, Nicola Savarese,op. cit., s. 259.

Uczestnicy gardzienickich wydarzeń wielokrotnie podkreślali spe
cyfikę obecności aktorów zarówno przed spektaklem, jak i na spot
kaniach po nim. To inna od prywatnej i codziennej obecność, zdolna 
przyciągnąć uwagę, nawet jeśli aktorzy bezszelestnie pojawią się w za
tłoczonym pokoju. Aktor ma świadomość bycia obserwowanym, dla
tego jego postawa nabiera walorów świadectwa. W „Gardzienicach” 
sprzyja temu oprawa spektakli. Cała przestrzeń wioski naznaczona jest 
teatralnie, dlatego aktorzy pozostają w performatywnym napięciu przez 
cały czas obecności widzów.

To, co należy stanowczo podkreślić, to charakterystyczny dla świa
topoglądu „Gardzienic” cielesny aspekt wzmożonej obecności, zaan
gażowania, świadectwa postaw, dla których ciało jest zarazem źródłem 
doświadczenia i narzędziem manifestacji. Zaangażowanie ludzkiego cia
ła w śpiew podczas wykonywania ewolucji tanecznych lub akrobatycz
nych zmusza do nieustającej intensyfikacji uwagi i zdwojenia energii 
wkładanej w wykonanie zadania. Skupiona uwaga powoduje zaistnienie 
człowieka w spotęgowaniu bycia, spotęgowanie przekazu. Intensy
fikacja działania w gardzienickim treningu jest powiązaniem cielesności, 
uwagi i pamięci oraz umysłu aktora świadomego symbolicznych zna
czeń swego działania. Staniewski potwierdza, że jeden z jego celów to 
poszukiwanie możliwości intensyfikacji działań aktora:
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Odczyniać można śpiewając, grając na instrumencie, wykonując działania 
ruchowe, pisząc czy „krzycząc w niebo”. Odczynianie jest wtedy, kiedy 
człowiek spełnia się w danym akcie, ale również i wtedy, kiedy wszystkie 
swoje siły pobudza do trudu, który jawi mu się jako coś nie 
do udźwignięcia; zadanie ponad siły.
W chwilach krytycznych, skrajnych, odczynia się swoje życie.
Odczyniać też można świat, kiedy przyswaja się go prerefleksyjnie, by 
w momencie przyswajania nazwać to, co przenika we mnie, 
imieniem tego, co czynię. Jest to rodzaj poezji naturalnej i rodzaj wi
dzenia. Odczynianie ma siłę sprawczą, powoduje następstwa, od których 
nie można się uchylić. Pozostawiają one niezatarty ślad93.

93 Odczynianie świata..., s. 46.

Wymogi przekraczania siebie, dawania z siebie wszystkiego i po
konywania lęku, a także zaufanie pokładane w partnerze, a pochodzące 
choćby z ćwiczeń akrobatycznych, tworzą wzorzec dla odczyniania - 
postawy zaangażowania wobec zjawisk napotykanych w pracy te
atralnej. Niebezpieczeństwo, precyzja, przesada to zabiegi ma
jące na celu nieustanne zagarnianie aktorskiej uwagi przez ciało, dzięki 
czemu aktor zyskuje znacznie większą siłę oddziaływania, zachowując 
jednocześnie nieustannie pełną kontrolę nad swoim działaniem.

Zwiększona uwaga i pobudzona energia ciała pozwalają na spotę
gowanie obecności, podjęcie wyzwania bycia tym, kim się jest tu 
i teraz w sposób pełny. To wyraz zgody na egzystencję w jej formie za
stanej - organizmu ludzkiego. Napięcie ciała powoduje napięcie uwagi, 
natomiast uwaga włączona do granic możliwości w cielesne działanie 
symboliczne takie, jakie ma miejsce w spektaklach „Gardzienic”, to za
angażowanie całego człowieka: od ciała w tańcu i śpiewie, po głębo
ką świadomość, racjonalny umysł oraz pamięć i tożsamość kulturową. 
Niektórzy komentatorzy twierdzili, że daje to możliwość doświadczenia 
Innego, ale nawet jeżeli tak nie jest, doświadczenie siebie w pełni sta
nowi cel godny włożonego weń wysiłku. Doświadczenie siebie w pełni 
to moment zespolenia w jedno człowieka, który nie jest już rozproszony 
na uwagę i refleksję, na ciało jako przedmiot i świadomość jako pod
miot obserwujący. W tym momencie, przez zaangażowanie całej uwagi 
w czynność ciała, która jednak wykracza swoim znaczeniem poza zwy
kłą czynność fizyczną lub fizjologiczną (uzyskując walor estetyczny, 
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a nawet etyczny), człowiek skupia swoje bycie i przeżywa je w pełni, 
w maksymalnej intensyfikacji. Konieczna do wykonania zadania uwaga 
potęguje się w zależności od skomplikowania zadania i skupia w jednym 
momencie i punkcie, jakim jest ciało. To specyficzny punkt skupienia, 
ponieważ jego istnienie w działaniu odbywa się w czasie i przestrzeni, 
a także wobec tych czynników oraz wobec istnienia innego aktorskiego 
ciała. Technik próbujących osiągnąć ten specyficzny stan skupienia jest 
wiele, mniej lub bardziej skutecznych. Taki stan wiąże się także w pew
nym stopniu z przeżywaniem fizycznej rozkoszy lub cierpienia. Choć 
jedno jest pożądane, a drugiego się unika, to w obu przypadkach niemoż
liwe staje się odwrócenie uwagi od ciała ani zatracenie tej uwagi dzięki 
przyzwyczajeniu. Wszystkie te doznania narzucają się świadomości i od 
strony ciała ogarniają ją zupełnie.

Będąc wyzwaniem dla aktorów, spektakle „Gardzienic” i świadome 
użycie w nich ciała jako nośnika znaczeń w zamyśle Staniewskiego mają 
za zadanie być jednocześnie prowokacją dla widza, a właściwie dla jego 
zasiedziałej kondycji cywilizacyjnej:

Na skutek tego, że sztuka rozwija się silnie w kierunku wizualizmu, mamy 
telewizję, wideoklipy, a w następstwie tego zanik głębi. Istnieje tendencja, 
aby ograniczyć reakcję człowieka. A jednak wiemy, że całe ciało jest narzę
dziem, które jest zdolne nie tylko do widzenia, lecz także do słyszenia i od
czuwania. Współczesne systemy pedagogiczne wydają się zaprzeczać temu 
najbardziej ludzkiemu sposobowi radzenia sobie ze światem czy współist
nienia z nim. Odczytujemy świat, zjawiska jedynie za pomocą wzroku. Lecz 
postrzeganie wiąże się z możliwością wchłonięcia za pomocą wszystkich 
naszych zmysłów. Nie jest to już częścią ani naszej edukacji, ani też nie 
pozwala się nam na to. W rezultacie większość naszych najbardziej podsta
wowych związków staje się aseptyczna, zabawowa, całkiem banalna. Za
miast miłości mamy do czynienia ze sportem i modą. Otrzymujemy rodzaj 
obrazowego przedstawienia świata. I czegóż obawiamy się w tej redukcji, 
w tej całej kastracji? Czy obawiamy się, że upodobnimy się do przyrody, 
do zwierząt? Cóż złego w tym prostym fakcie, że i ja mam duszę i pies 
Kruczek ma duszę? Dlaczego obawiamy się, że mamy zmysły, że możemy 
zostać wchłonięci? (...) Cóż oznacza ta rozpaczliwa chęć wyizolowania sie
bie z całości, ze świata?94

94 Gardzienice. Włodzimierz Staniewski w rozmowie z Peterem Hultonem..., s. 424.
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Działania cielesne „Gardzienic” poddane zasadzie wzajemności są 
wymierzone właśnie w to odczucie wyizolowania, z wolą przełamywa
nia go jako ślepej uliczki rozwoju kultury, jako wzorca, który zubaża 
ludzkie odczuwanie, a więc także człowieczeństwo jako takie. Wykorzy
stując „radykalny, wywrotowy i ekspresyjny potencjał ciała”95, Staniew- 
ski chce przełamać tendencję do budowania wizerunków. Jego narzędzie 
to ciało aktora, które stawiane jest w sytuacjach prawdziwych - niebez
pieczeństwa, zmęczenia, fizycznego kontaktu z innymi ciałami. Dzięki 
temu działanie nigdy nie staje się reprezentacją, lecz pozostaje działa
niem prawdziwym tu i teraz - odczynianiem.

95 A 1 i s o n Hodge, Włodzimierz Staniewski..., s. 272.

Znaczenie ciała

Na zakończenie moich rozważań chciałabym wrócić jeszcze raz do 
zagadnienia dramaturgii ciała. We wstępie do niniejszego tekstu napisa
łam, że „dramaturgię ciała rozumiem przede wszystkim jako kompozycję 
treści, których emiterem jest na różne sposoby ciało aktora”. W świetle 
niniejszej analizy niezbędnym wydaje mi się pewne uściślenie. Mimo 
zachodzących od niemal czterdziestu lat zmian w teatrze, zmierzających 
do zniesienia logocentrycznej hierarchii materiału scenicznego, dramat 
pozostaje wciąż rutynowo funkcjonującą „normą” teatralnej dramaturgii. 
Automatyczne skojarzenie: dramat równa się tekst literacki, prowadzi 
do równie automatycznego skojarzenia dramaturgii z przebiegiem wątku 
fabularnego i warstwy semantycznej przedstawienia. Tym samym wyra
żenia „dramaturgia ciała” oraz „treści emitowane przez ciało” mogą pro
wadzić do nieporozumień, odczytywania „na siłę” „znaczeń” produko
wanych przez działające ciało oraz zarzutów o arbitralność pojawiających 
się, a stworzonych w tym paradygmacie semantyzujących interpretacji. 
Wydaje się więc, że odkrycie zasad kompozycji ciała, które rządzą po
ziomem preekspresji aktorskiej, a zakotwiczone są w biologii, wskazuje 
nieodzowny kierunek rozszerzenia pojęcia dramaturgii i „odklejenia” go 
od tradycyjnego związku z poziomem semantycznym komunikacji.

Udramatyzowane ciało gardzienickie poddane jest porządkującej za
sadzie rytmu oraz konstruującej zasadzie posługiwania się kręgosłupem. 
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Kompozycja ciała na poziomie preekspresywnym oddziałuje na odbior
cę niezależnie od fabularnego przebiegu wydarzeń przedstawienia (jeśli 
taki w ogóle w danym przedstawieniu istnieje), odwołując się do percep
cji zmysłowej i angażując percepcję kognitywną jedynie fakultatywnie. 
W tak zbudowanej sytuacji komunikacyjnej zniesiona zostaje dominacja 
semantyki nad autoreferencyjną cielesnością, która zyskuje wymiar (auto) 
manifestacji bardziej niż sygnifikacji. „Bardziej” nie oznacza oczywiście 
zupełnego wyparcia sygnifikacji, która - jak wskazywałam w opisie po
ziomów znaczeń wytwarzanych przez ciało - ma ogromne znaczenie dla 
przedstawień „Gardzienic” opartych na materiale ikonograficznym.

Hans-Thies Lehmann w opisie sposobu funkcjonowania cielesności 
w teatrze postdramatycznym, do którego według podanych przez niego 
cech identyfikacyjnych zaliczyć można dorobek „Gardzienic”, wskazuje 
na asemantyczne czy nawet antysemantyczne możliwości oddziaływania 
aktorskiego ciała, które jednak nie traci nic ze swojej mocy oddziaływa
nia znakowego:

Teatr modemy i teatr postdramatyczny zyskał nowe siły, kiedy tylko prze
zwyciężył dominację semantyki nad cielesnością. Należne mu miejsce 
zdobyło wówczas ponownie specyficznie teatralne zjawisko: na scenie 
obowiązuje zasada, że zmysłowość podkopuje sens. Trzeba było emancy
pacji teatru do rangi autonomicznej dziedziny sztuki, aby udowodnić, że nie 
tracąc swojego statusu znaku, ciało może funkcjonować jako agent provo- 
cateur pozaznakowego doświadczenia, które nie dąży do stworzenia fikcji 
rzeczywistości i uobecnienia znaczenia, ale jest doświadczeniem tego, co 
wyłącznie potencjalne94.

94 Hans-Thies Lehmann, Teatr postdramatyczny, tłum. Dorota Sajew 
ska,Małgorzata Sugiera, Księgarnia Akademicka 2004, s. 274.

Pojmowanie dramaturgii w zaproponowanej przeze mnie analizie 
ciała gardzienickiego zbliża się zatem ku jej potocznemu rozumieniu, 
kładącemu nacisk na intensyfikację doznania, kiedy na przykład o wy
padku samochodowym mówimy, że było to „dramatyczne zdarzenie”. 
Proponuję zatem rozumienie dramaturgii jako wyodrębnionego ciągu 
(kompozycji) działań lub wydarzeń scenicznych, nacechowanego napię
ciem przyciągającym uwagę lub wzbudzającym emocje, a więc przeży
wanego w sposób skondensowany, niekoniecznie jednak posiadającego 
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zrozumiały przebieg fabularny prowadzący poprzez ciąg przyczynowo- 
skutkowy do jednoznacznego celu. Lehmann wspomina w podobnym 
kontekście o „dramaturgii wizualnej”, którą odnosi do „teatru obrazów”, 
poszukując w niej cech symptomatycznych dla semiozy teatru tworzone
go w oderwaniu od „scenariusza”, jaki stanowił dotąd tekst dramatycz
ny. Tak więc „sekwencje i korespondencje, węzły i punkty zagęszczenia 
percepcji oraz zapośredniczonej przez nią, nawet jeśli wyłącznie frag
mentarycznej konstrukcji znaczenia, w dramaturgii wizualnej definiuje 
się, wychodząc wyłącznie od danych optycznych”97. Analogicznie zatem 
w dramaturgii ciała kolejne pozycje, ruchy, ich energia i dynamika stano
wić będą podstawę dla momentów rozbłysku pozasemantycznego zrozu
mienia dostępnego na drodze fizjologicznego „odwzorowania”. W tych 
momentach zogniskowanej percepcji rodzić się będą znaczenia i treści 
realizujące się „tu i teraz” w rytmie, wywołanej atmosferze i emocji, 
w pięknie figury.

” Ibidem, s. 145.

Postulowane „odklejenie” zasad kompozycji ciała i jego działania od 
fabuły, prowadzić może naszą myśl w stronę innych zasad kompozycji, 
a zatem dramaturgii przedstawienia, opartych na dynamice rytmów lub 
afabulamej przemienności form oraz na symultanicznych asocjacjach 
i dialektycznych związkach między nimi. Być może w efekcie Odnaj
dziemy bardziej adekwatną metodę mówienia o dramaturgii teatralnej 
jako dynamicznej kompozycji wszystkich elementów spektaklu i treści 
przez nie emitowanych.
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