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Czym jest dla ciebie klasyka?
Myśleniem. Postawą. Rygorem dnia, rygorem życia.

Klasyka wciąż wyznacza twój rygor dnia, rygor życia?
Chciałbym bardzo, żeby tak było, ale nie mam gdzie się 

z nią spotykać.

A gdybyś miał taką możliwość, chodziłbyś codziennie 
o dziesiątej rano na lekcję, tak jak tancerze w zespole 
baletowym?

Tak, jak najbardziej. Moja technika nie pozwala mi się 
porównywać z innymi tancerzami, ale znalazłbym sobie miej-
sce na uboczu, stanąłbym przy drążku i wykonywał wszystkie 
ćwiczenia. One wymagają wielkiego wysiłku i wielkiego sku-
pienia. Wykonujesz je w grupie, ale tak naprawdę jesteś w tym 
sam. Tancerz podczas codziennej lekcji może sprawdzić, jak 
jeszcze funkcjonuje jego pełne zwyrodnień ciało. To egzamin, 
który zdaje codziennie przed samym sobą. W pewnym wieku 
wykonujesz lekcję tańca klasycznego nie po to, żeby się cze-
goś nauczyć i doskonalić technikę. Każdy tancerz, nawet po 
odejściu na emeryturę, powinien codziennie przychodzić do 
sali baletowej. Tak jak staruszka, która przychodzi codzien-
nie na kilka minut do kościoła, żeby się ustawić na smutne 
starcze dni. Jest jej łatwiej. To daje pewnego rodzaju poczucie 

bezpieczeństwa. I pozwala zachować rygor dnia. Ćwiczenia, 
które codziennie wykonuję, pomagają mi funkcjonować ze 
wszystkimi kontuzjami i bolączkami ciała. Ale to tylko ćwi-
czenia, to nie jest ta modlitwa ćwiczeń baletu klasycznego. Po 
prostu przestałem praktykować. To religia bez praktyki. 

Jesteś wierzący niepraktykujący?
Tak. Ale ponieważ nie praktykuję, miłość gdzieś uciekła.

A czym jest dla ciebie klasyka w pracy choreografa? 
Najpierw szkicuję, kreślę właśnie za pomocą battement 

tendu, plié, jeté, adagio, grand battement. Potem biorę pędzel 
i maluję, już własną barwą. I mój taniec na pewno nie jest kla-
syką, jest odzwierciedleniem tego, co po klasyce zostało.

Klasyka to twój język?
Tak.

I tworzysz neologizmy?
Nie zastanawiałem się nad tym. Sześć lat temu, kiedy tań-

czyłem na scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu, doznałem 
kontuzji, i myślałem, że już nigdy więcej nie zatańczę. Asia 
Leśnierowska namówiła mnie, żebym na bieżąco rozpraco-
wał strach, który zaczynał mnie obezwładniać. Nie chodziło 
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wtedy o to, żeby powstał spektakl, chciałem zaprosić znajo-
mych, żeby się z nimi pożegnać, żeby im opowiedzieć o tym, 
jak mi ciężko, bo już nigdy nie wyjdę na scenę. To miał być 
jednorazowy pokaz, nie miał tytułu, nie sprzedawaliśmy 
biletów. Chciałem tylko, żeby każdy z widzów oddał swoją 
twarz, dał się sfotografować en face i z profilu. To miała być 
nasza wymiana. I wtedy postanowiłem zatańczyć nago to 
moje baletowe Ojcze nasz przy drążku. Lekcję tańca klasycz-
nego, ćwiczenie za ćwiczeniem. Chciałem się obnażyć, pozbyć 
tej sakralności, a jednocześnie nadać jej inny wymiar. Przez 
jednych zostałem uznany za poszukującego, przez innych 
za mordercę tego, co dla tancerzy święte. To była profanacja 
drążka. Wyszedłem na scenę i obnażyłem liturgię taneczną. 
Po to, żeby pokazać każdy drgający mięsień mojego ciała. 
Żeby ludzie mogli skupić się nie na tańcu jako całości, ale na  
części mojego ciała, na niepohamowanym drganiu kolana. 
Widz może skupić się na jednym elemencie, i to nie jest ele-
ment estetyczny.

Czy ktoś poczuł się urażony?
Niektórzy z moich kolegów z teatru. Usłyszałem: po co robi-

łeś tę klasykę na golasa? 

To było intencjonalnie obrazoburcze?
Nie, przecież oglądali to sami znajomi. Chciałem być jak 

najbardziej bezbronny.

I co było dalej?

Następnego dnia po pokazie wyjechałem do Krakowa, 
lekarze nie pozwolili mi wrócić do teatru, dyrektor Pietras 
nie mógł mi przedłużyć umowy. Po powrocie z półrocznego 
zwolnienia dostałem zaświadczenie, że jestem niezdolny do 
pracy. Potem było osiem miesięcy depresji, histerii, poczucia, 
że życie się skończyło. Nie myślałem o tym, żeby grać Waiting, 
bo to nie był spektakl. Ale zadzwonił telefon: przyjeżdżaj, 
ludzie chcą to zobaczyć. Przyjechałem, pokazałem, potem 
pojechałem do Wałbrzycha, do Opola, Lublina, Poznania, 
Sofii, Brugii, Lille, Kowna.

Kiedy zacząłeś traktować Waiting jak spektakl?
Nigdy.

Więc to nie jest spektakl?
To dokument. 

Performans?
Performans zdarza się tylko raz. To performans, 

który zaczął żyć życiem spektaklu. Ale wciąż pozostaje 
performansem. 

A twoje drugie solo Z tobą chcę oglądać świat było od 
początku planowane jako spektakl?

Nie, też powstało jako performans, w Kutnie na Festiwalu 
Róż. Pomysł pojawił się z bólu i z buntu, kiedy mój pies mnie 
zostawił. Lolka nie chciała już mieszkać w tych wszystkich 
norach, w szarych pokojach w domach aktora albo hotelach, 
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spędzać całych dni w sali prób albo między rzędami widow-
ni. Nie chciała wsiąść ze mną do samochodu, uciekła i została 
u mojej przyjaciółki nad morzem. Wtedy po raz pierwszy 
zacząłem się zastanawiać nad tym, jak smutne jest życie 
bez własnego kąta, gdzie miałaby swój koc i własną miskę. 
Wydawało mi się, że dawałem jej wszystko, a okazało się, że 
to były tylko substytuty. I powstał Z tobą chcę oglądać świat. 
Bo ona nie chciała ze mną świata oglądać. Teraz, po trzech 
latach, wróciła do mnie... już nie ma we mnie zranionego psa. 
Ale to się zdarzyło i spektakl pozostał. 

Z tobą chcę oglądać świat to druga część twojego 
Tryptyku, na który składają się trzy spektakle solowe zreali-
zowane w ciągu ostatnich sześciu lat: Waiting, Z tobą chcę 
oglądać świat i Plaisir d’amour, który miał premierę w paź-
dzierniku zeszłego roku. Wtedy po raz pierwszy pokazałeś 
te spektakle jako Tryptyk. Anna Królica napisała, że twój 
Tryptyk to droga z tańca poprzez teatr do tańca. Z tobą chcę 
oglądać świat to dla niej bardziej spektakl teatralny, pozo-
stałe są spektaklami tanecznymi.

Cała pierwsza sekwencja w kwadratach wyznaczonych 
światłem jest przede wszystkim fizyczna, to jest taniec, to jest 
koncept ruchu. Podzieliłem ten spektakl na rodzaj małych 
monodramów, w których kolejno: tańczę, śpiewam, słucham, 
mówię. Każdy z nich jest zamkniętą całością. Ale Z tobą chcę 
oglądać świat to jedyna część Tryptyku, w której mówię. 
Ten spektakl jest jak larghetto w trzyczęściowych formach 
muzycznych: pierwsza część szybka, trzecia część szybka, 
druga smutna. 

Inna jakościowo?
Tak.

Dla mnie to trzecia część jest jakościowo różna. Ma inną 
strukturę, inaczej budujesz przestrzeń, pojawia się inny 
rodzaj komunikacji z widzem. Dwa pierwsze spektakle 
są zamknięte w bardzo określonym rygorze formalnym, 
zgeometryzowane na planie ruchowym, przestrzennym, 
w dużej mierze dzięki światłom. A w trzeciej części pojawia 
się rodzaj otwarcia, powietrze.

Plaisir d’amour to spektakl o mojej normalności. Tak wła-
śnie wygląda mój dzień. Na scenie pojawiają się moje piłki 
do ćwiczeń. Zestaw ćwiczeń, którym codziennie poświęcam 
dwie godziny, żeby doprowadzić się do stanu podstawowe-
go funkcjonowania. Cudotwórcze gwoździe, którymi leczę 
ból, które postawiły mnie na nogi. Zastępują alkohol, który 
wcześniej mnie znieczulał, sprawiał, że wszystkie dolegli-
wości były obok, a nie we mnie. Przestrzeń jest ta sama, to 
przestrzeń dwóch pierwszych spektakli. Tylko światła nie są 
pozamykane ani ja nie jestem zamknięty. Tamte sytuacje są 
zamkniętymi sytuacjami problemowymi, z którymi musiałem 
się zmierzyć. Nie walcząc, tylko opowiadając o nich. A trzecia 
część jest odpowiedzią na dwie pierwsze. Znalazłem sobie 
azyl, i tym azylem dzielę się z widzami. W Plaisir d’amour 
po raz pierwszy od dawna wykonuję duże skoki. Bałem się, 

że może wrócić uśpiona kontuzja sprzed sześciu lat, ale zało-
żyłem sobie, że chcę to zrobić, byłem gotów na to, co może 
się wydarzyć. Powrót kontuzji też byłby jakąś odpowiedzią. 
Chciałem wyrwać się z tych moich ram, z tych kwadratów, 
które sam sobie narysowałem, do kontaktów z ludźmi. To, że 
jestem tak ekspansywny, zaborczy, wynika ze strachu przed 
ludźmi. Poczułem, że już mogę sobie pozwolić na oddech.

I dzielisz się z nami intymnym małym światem codzien-
nych czynności.

Dwie pierwsze części też opowiadają o moim intymnym 
świecie, tyle że o konkretnych sytuacjach i problemach. One 
są też w jakimś sensie uniwersalne: ktoś kogoś zostawia, ktoś 
zostaje zwolniony z pracy i staje się niepotrzebny. A trzecia 
część jest moim spojrzeniem na siebie dzisiaj, bogatszym 
o tamte wcześniejsze doświadczenia. Tryptyk powstawał 
przez lata, w czasie, w którym uporządkowane życie wywró-
ciło mi się do góry nogami. Te spektakle powstawały jako 
autoterapia, a trzecia część jest nie tylko autoterapią, ale 
i lekarstwem, które sobie aplikuję. Dzielę się tym z ludźmi, 
opowiadam im o tym, co robię. 

A czemu pojawia się w spektaklu biało-czerwona flaga? 
Flaga polska składająca się z białych majtek i czerwone-
go podkoszulka, na dodatek wywrócona do góry nogami. 
Pojawia się też na projekcji zespół ludowy z Klubu Seniora 
„Radość” w Łowiczu, w łowickich strojach ludowych.

To moje odniesienie do miejsca, w którym żyję. W dzisiej-
szych czasach uczy się dzieci życia i funkcjonowania wszę-
dzie i w każdych warunkach, mój komunikat brzmi: umiem 
i chcę żyć tylko tu. Nie ma tu żadnych wielkich histerycznych 
podtekstów narodowych. 

A gdyby ktoś ci to zaproponował, czy zgodziłbyś się na 
pokazanie Plaisir d’amour jako osobnego spektaklu?

Chyba nie. Nie widziałem tego spektaklu. Nie mam żadnego 
zdjęcia z Tryptyku, który zagrałem tylko raz, nie mam nagra-
nia. Wiem, jaka jest konstrukcja, szkielet Plaisir d’amour, ale 
nie wiem, jak ten spektakl funkcjonuje wizualnie i emocjo-
nalnie. Nie mogłem tego zobaczyć, dotknąć. Kiedy wszystko 
się skończyło, przede wszystkim byłem w szoku, że udało mi 
się przetrwać fizycznie. Okazało się też, że technika mnie 
przerosła, więc kolejnym szokiem było dla mnie, że wszyst-
ko udało się pod względem technicznym. Nawet nie byłem 
w stanie przeanalizować tego, co się wydarzyło. Szczęśliwy, 
upojony tym, że poszło, ale też smutny, bo nie byłem w stanie 
tego świadomie przeżyć. Nie uśmierciłem tego Tryptyku, tak 
jak uśmiercam w chwili premiery spektakle, w których nie 
biorę udziału. Nie odłożyłem go też na bok, tak jak odkładam 
te spektakle, w których biorę udział, ale grając jestem w stanie 
funkcjonować. Nic nie pamiętam. Przemknąłem przez ten 
spektakl jak w psychodelicznym amoku. 

Zamknąłeś Tryptykiem jakiś etap?
Chyba tak. 
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A otworzyłeś inny?
Nie. Jestem wykastrowany po tym Tryptyku.

Czy coś się zmieni, jak go zagrasz jeszcze raz, na 
Warszawskich Spotkaniach Teatralnych?

Nie wiem. Po tak długim czasie, od października, będzie 
tak, jakbym znowu przygotowywał premierę. Znowu pojawia 
się strach, czy podołam temu fizycznie. Jestem o pół roku 
starszy, a to wciąż ten sam cholernie długi, męczący fizycznie 
spektakl. I czy cała technika zadziała?

Będziesz dalej robił sola?
Myślę, że tak. Mam wrażenie, że jak jestem sam na scenie 

i opowiadam siebie, to mogę najlepiej dotrzeć do ludzi, wcho-
dzę z każdym z osobna w intymny dialog. I jestem też sam 
za wszystko odpowiedzialny, od początku do końca. Chcąc 
zrobić spektakl o swoim sercu i swojej niemocy, muszę to od 
początku do końca zrobić sam. Muszę ten problem przepuścić 
przez siebie, wychodząc na scenę jako ja sam. Muszę całą 
swoją drogę na scenie sam wyrysować, napisać, wymyślić 
światła, dekoracje, czasami kostium. Nie mogę się podpierać 
innymi, bo wtedy oni zrobią mi spektakl.

Czy to taniec konceptualny?
Koncept to szuflada, w której nie chcę być.

Bardzo się bronisz przed tą szufladą.
Tak, przybiera to czasem kuriozalne formy. Czasem więcej 

energii poświęcam na to, żeby się bronić przed zaszuflad-
kowaniem, niż żeby do tej szuflady nie wchodzić. Cały czas 
mnie wciskają w działkę tańca konceptualnego. Nie dałem się. 
W tych spektaklach jest koncept, ale teatr autorski jest zawsze 
konceptualny. Tylko że artysta oprócz myśli musi mieć techni-
kę. Technika to jego język. Człowiek dysponujący techniką ma 
bazę i wachlarz możliwości. A człowiek bez techniki będzie 
aktorem, śpiewakiem, tancerzem jednej roli i jednej umiejęt-
ności danej od Boga. Znam mnóstwo choreografów i tancerzy, 
którzy robią sola, i dla których ważny jest koncept, a taniec jest 
tylko dodatkiem. A tancerz ma tańczyć, to jest jego język, musi 
działać fizycznie, żeby wytworzyć pewną jakość.

Czy jest ktoś, kogo nazwałbyś swoim mistrzem?
henryka Tomaszewskiego. Miałem wielu nauczycieli, ale 

tylko jednego mistrza. Wiem, że mam mniejsze prawo mówić 
o nim jako o mistrzu niż ci, którzy przy nim trwali przez długie 
lata. Ale to przecież on mnie na scenie postawił na nogi. Drugim 
mistrzem jest Pina Bausch. Tylko ona jednak niczego mnie nie 
uczyła, w tym przypadku wszystko działo się w mojej głowie.

 
A co od swoich mistrzów dostałeś?
Wrażliwość. Od obojga. Sceniczną wrażliwość. 

Opowiedz, proszę, o spotkaniu z Tomaszewskim.
Przez trzy lata jako dziecko chodziłem do szkoły baleto-

wej w Poznaniu. To było marzenie mojej mamy, bardzo nie 

lubiłem tej szkoły. Po trzech latach zostałem z niej wyrzu-
cony. Wróciłem do Kutna, skończyłem podstawówkę, potem 
liceum, w którym zainteresowałem się historią. Całymi dnia-
mi pochłaniałem mnóstwo książek historycznych. Jeździłem 
na wykłady do Muzeum Sztuki w łodzi. Chłonąłem wiedzę 
dotyczącą minionych epok. Bawiło mnie to, zapominałem 
o teraźniejszości szarej i smutnej komuny. Stworzyłem sobie 
swój świat. Chciałem być konserwatorem zabytków i histo-
rykiem sztuki. Jeździłem na obozy szkoleniowe, pracowałem 
w Pracowniach Konserwacji Zabytków w Zamościu, bra-
łem udział w olimpiadach historycznych i z historii sztuki. 
O tańcu nie myślałem wtedy w kategoriach racjonalnych, był 
tylko wspomnieniem dzieciństwa, a właściwie jego braku. Coś 
wtedy jednak musiało zakiełkować w mojej głowie, w moim 
sercu. To coś nadal kazało mi siebie widzieć, na jawie i we 
śnie, na scenie, do której ciągnęło mnie okrutnie. Z opowieści 
rodziców dowiedziałem się że zostałem poczęty na matera-
cu na scenie Kolejowego Domu Kultury w Kutnie, w którym 
pracowała moja mama. Ojciec też pracował na kolei. Kutno to 
miasto kolejowe, tutaj wszyscy mają kogoś na kolei. To miasto 
podróży, miasto przelotowe, tutaj zawsze ktoś gdzieś, dokądś, 
skądś. Szybka zmiana, szybka piłka, ucieczka i pogoń... to 
teatr.  Został we mnie ten turkot kół, mam to w sobie do dzi-
siaj, ten rytm podróży pociągiem, gwizd parowozu, megafon 
ze stacji – to jest perwersyjnie przyjemne. Zawsze miałem 
wrażenie, że coś się wydarzy, jakiś pociąg będzie tym szczę-
śliwym pociągiem. Przez kilka lat tańczyłem taniec towarzy-
ski w Kutnowskim Domu Kultury, byłem członkiem grupy 
teatralnej „Od jutra”. Realizowałem się artystycznie na miarę 
kutnowskich możliwości. Kiedy byłem w klasie maturalnej, 
Wrocławski Teatr Pantomimy przyjechał na gościnne występy 
do łodzi ze spektaklem Król siedmiodniowy. To było wielkie 
święto. Nie znałem wtedy Teatru Pantomimy, nie kojarzy-
łem nazwiska henryka Tomaszewskiego. To były inne czasy, 
przedinternetowe, na głuchej prowincji nie było skąd czerpać 
wiedzy. Przed spektaklem poszedłem do mistrza i zapytałem, 
czy nie przyjąłby mnie do swojego zespołu. To było w ramach 
zakładu, sprowokował mnie do tego kolega. Moja bezczelność 
przekraczała wszelkie granice, bo nic wtedy nie umiałem. 
Tomaszewski powiedział, żebym przyjechał w najbliższy 
poniedziałek do Teatru Polskiego do Wrocławia i przypomniał 
mu się, a zrobi mi audycję.

Jakie wrażenie wywarł na tobie spektakl?
Oglądając go, widziałem się już na scenie razem z aktora-

mi. Miałem poczucie, że dostałem zielone światło od samego 
mistrza. Pojechałem do Wrocławia na audycję i Tomaszewski 
przyjął mnie do teatru. Byłem oszołomiony tym, że się tam 
znalazłem. Nie umiałem nic, specyficzny ruch teatru panto-
mimy był dla mnie bardzo trudny. Aktorzy Tomaszewskiego 
byli albo tancerzami z klasycznym wykształceniem, albo 
wychowankami działającego przy teatrze studium pantomi-
my. Dostawałem takie zadania, żeby nie kompromitować ani 
siebie, ani kolegów, ani mistrza. A w kilka tygodni po przy-
jęciu do teatru wyszedłem po raz pierwszy na scenę, właśnie 
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w spektaklu Król siedmiodniowy. Potem były inne spektakle 
– Syn marnotrawny, Sen nocy letniej. I w ciągu jednego sezonu 
pracy w Teatrze Pantomimy zagrałem sto dziesięć spektakli, 
w Polsce i za granicą, przy pełnej widowni. To dużo więcej 
przedstawień, niż dziś grają repertuarowe teatry tańca. 

Jak wyglądała praca z Tomaszewskim?
Ten teatr to była świątynia. Nie przeżyłem już później 

niczego podobnego. Każda próba była prawie jak nabożeń-
stwo, nigdy nie uczestniczyłem w próbach, podczas których 
panowałaby taka cisza i z taką atencją słuchałoby się reżysera. 
Tomaszewski mówił przepiękną polszczyzną, bardzo prostym 
językiem, w sposób klarowny, a jednocześnie bardzo emo-
cjonalny i obrazowy. Słuchało się go fantastycznie. Wszyscy 
darzyli go ogromnym szacunkiem, ufali mu bezgranicznie. To 
był prawdziwy teatr autorski. Każda próba odbywała się na sto 
procent, nie było żadnego markowania, próbowało się zawsze 
w kostiumie, w scenografii, ze wszystkimi rekwizytami. 

Ale po jednym sezonie odszedłeś z Teatru Pantomimy.
Chciałem zrobić dyplom, mieć zawód. To była bardzo racjo-

nalna decyzja: zawodowy teatr pantomimy był na świecie 
tylko jeden. I myślałem o tym, że kiedy mistrza zabraknie, 
nie będę miał co ze sobą zrobić. Nie będę się dalej rozwijał, 
bo te umiejętności nikomu się już nie przydadzą. Nie chcia-
łem się asekurować, ale chciałem się uczyć. Myślę, że dobrze 
zrobiłem, bo będąc przez długi czas w teatrze autorskim nie 
odnalazłbym się już gdzie indziej. Pedagog tańca klasycznego 
w pantomimie powiedział, że mam warunki, żeby tańczyć. 
Pojechałem najpierw do łodzi do Teatru Wielkiego, gdzie 
jeden z aktorów Tomaszewskiego pracował jako solista. Tam 
usłyszałem, że nie umiem wiele, i że powinienem pójść na 
audycję do Polskiego Teatru Tańca, bo przy teatrze jest szkoła, 
gdzie będę mógł dalej się uczyć. Pojechałem na audycję do 
ewy Wycichowskiej i to była największa kompromitacja moje-
go życia. Stanąłem przy drążku i zobaczyłem, że jako tancerz 
nie umiem zupełnie nic. Codzienna czterdziestopięciominu-
towa lekcja klasyki była w Teatrze Pantomimy traktowana 
jako rozgrzewka, nie służyła doskonaleniu elementów tańca. 
Pamiętam, że po mojej audycji tancerze z garderoby, w której 
się przebierałem, naśmiewali się ze mnie dosyć bezpardono-
wo. Ale ewa Wycichowska przyjęła mnie do Polskiego Teatru 
Tańca, a pani Liliana Kowalska, która była kierownikiem 
baletu w PTT i jednocześnie dyrektorem szkoły baletowej, 
przyjęła mnie do szkoły. I przez trzy lata uczyłem się w szkole 
baletowej, a jednocześnie tańczyłem w Polskim Teatrze Tańca. 
ewa Wycichowska dała mi dwa lata do wyjścia na scenę, ale 
już po trzech miesiącach obsadziła mnie w Tańcach połowiec-
kich Borodina, po czterech miesiącach doszły dwa następne 
spektakle, a po roku dostałem pierwszą dużą rolę, solową 
partię, w której musiałem partnerować samej Wycichowskiej. 
Każda rola, którą dostawałem, była ponad moje umiejętności. 
Musiałem walczyć, nie mogłem zawieść pokładanych we 
mnie nadziei. Po trzech latach zrobiłem dyplom szkoły bale-
towej, zostałem tancerzem zespołu, potem koryfejem, solistą. 

Tańczyłem w PTT jeszcze kolejne dwa lata i miałem poczucie, 
że osiągnąłem tam wszystko. Przestałem się rozwijać. Wtedy 
znowu zdradziłem, uciekłem. Bezpośrednim impulsem było 
to, że ewa Wycichowska postanowiła zrobić bajkę dla dzieci 
Dziecko słońca. Tańczyliśmy zawsze w spektaklach opo-
wiadających o rzeczach ostatecznych, o miłości, o śmierci, 
a teraz miałem być ptakiem, flamingiem. Postanowiłem, że 
jeżeli mam tańczyć bajki, to z wyższej półki: Jezioro łabędzie, 
Giselle. Dostałem się do zespołu Teatru Wielkiego w Poznaniu 
i następnego dnia po przyjściu dostałem rolę posłańca w bajce 
Krasnoludki, krasnoludki. 

Jak odnajdywałeś się w zhierarchizowanej strukturze 
zespołu baletowego?

Przez cały ten czas wciąż się douczałem, wciąż miałem 
braki. Zawsze byłem gorszy technicznie i przez to miałem 
poczucie, że muszę ćwiczyć więcej i więcej. Ćwiczenia były 
szansą na nadgonienie zaległości, więc spędzałem w sali 
baletowej po kilkanaście godzin dziennie. Właśnie hierarchia, 
kolejne jej szczeble, były potwierdzeniem, że idę naprzód. 
A po kilku latach w Teatrze Wielkim chciałem sprawdzić, 
jak pracuje się na Zachodzie, i pojechałem do Karlsruhe, 
gdzie z solisty stałem się zwykłym tancerzem. Pracowało tam 
ponad trzydziestu tancerzy z całego świata, w tym tylko jeden 
Niemiec. Tam nikt na nikogo nie krzyczał, każdy pracował na 
siebie, to była zupełnie inna mentalność. Inaczej niż w Polsce, 
nie było poczucia bezpieczeństwa. Z tymi, którzy nie dają 
rady, nie podpisuje się kontraktu na następny sezon. 

Twoja ścieżka zawodowa od pantomimy poprzez teatr 
tańca do baletu klasycznego jest bardzo nietypowa.

Zwykle kolejność jest taka: szkoła baletowa, balet, taniec 
współczesny, a potem eksperymentalny teatr autorski.

W jaki sposób ukształtowała cię ta odwrócona droga 
zawodowa?

Musiałem zacząć nie od rozciągania, od łamania stawów, 
ale od głowy. 

Co to znaczy, że tancerz przepuszcza taniec przez głowę?
Mówić uczysz się, będąc dzieckiem, i później mówisz 

instynktownie. Ale kiedy uczysz się języka obcego jako doro-
sły człowiek, musisz wszystko przeanalizować. Kiedy uczysz 
się tańca klasycznego jako dziecko, nie zastanawiasz się, 
dlaczego piruet kręci się tak a nie inaczej, dlaczego pierwsza 
pozycja wygląda tak, a nie inaczej, jakie mięśnie wtedy pracu-
ją. Ja musiałem o tym myśleć i się tego uczyć, na początku po 
to, żeby sobie nie zrobić krzywdy, a potem – żeby się nauczyć 
roli. Nawet kiedy już zrobiłem dyplom, musiałem te same 
elementy w każdej roli przygotowywać od nowa. Musiałem 
się od nowa uczyć tych samych piruetów w każdej nowej roli. 
Tak samo było z ustawieniami, zejściami ze sceny. Spędzałem 
godziny w sali baletowej, ucząc się wykonywania danego 
elementu w danej konfiguracji. Przygotowanie każdej roli 
było dla mnie podwójnym procesem – musiałem jak gdyby 

Z tobą chcę oglądać świat; fot. Jakub Wittchen
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od początku dobudowywać technikę do danej roli, to był mój 
prywatny proces. 

Czy droga od pantomimy, poprzez teatr tańca, po balet 
klasyczny była dla ciebie doświadczeniem formującym 
w sensie estetycznym?

Tak, bardzo. Nie miałem nigdy czasu, żeby się gruntownie 
nauczyć danej techniki, zawsze miałem braki, więc musia-
łem traktować każdą technikę w pewnym sensie wybiórczo, 
dopasowywać do swoich możliwości fizycznych, a potem 
także artystycznych. Przepuszczać przez siebie. A przy okazji 
pracy w Teatrze Wielkim nauczyłem się też kochać operę, któ-
rej wcześniej nie znałem. Po wieczornej próbie schodziłem na 
scenę i uczyłem się opery zza kulis. Potem zacząłem oglądać 
spektakle z widowni. Teraz opera bardziej do mnie przemawia 
niż balet klasyczny.

A teatr dramatyczny? Od wielu lat pracujesz jako chore-
ograf przy spektaklach dramatycznych.

Współczesny teatr dramatyczny przemawia do mnie nie 
słowem, a pełną emocjonalnością. Dzięki temu mogę się 
w nim odnaleźć. W spektaklach dramatycznych nie tylko 
ustawiam sceny formalne, ale przede wszystkim buduję 
sceny, które otwierają aktorów, takie, w których szukają oni 
własnego środka wyrazu w ruchu. Choreografie, które robię 
w teatrze dramatycznym, ułożone są pod tych aktorów, z któ-
rymi pracuję nad spektaklem. Aktorzy dramatyczni szukają 
sobie często „przeszkadzajek” – ruchów, gestów, które mają im 
pomóc, ustawionych na konkretne zdania, słowa. Powoduje 

to czasem, że łatwiej się aktorowi uczyć długiego monologu. 
I ten ruch zostaje, zawsze w tym samym miejscu, i przez to 
staje się sztuczny. Często bywa też przeestetyzowany. A ruch 
powinien wynikać z emocji. I moim zadaniem często jest zdej-
mowanie ruchu, a nie dokładanie go. Mimo że czasami daję 
w spektaklach dramatycznych godzinę  choreografii.

Czego szukasz i co odnajdujesz w teatrze dramatycznym 
jako reżyser? W Opolu w Teatrze im. Kochanowskiego przy-
gotowałeś spektakl na podstawie Pasoliniego.

Nie wszystko jestem w stanie powiedzieć sam w solowych 
spektaklach tanecznych. Nie wszystko też da się opowiedzieć 
tańcem. Wiem, co znaczy dla mnie słowo, i czasem jest mi 
ono niezbędne. Czasem na równi z tańcem. Wydaje mi się, że 
potrafię znaleźć język, który pozwala mi te światy połączyć. 

Jaka jest twoja metoda pracy? Proponujesz aktorom poszu-
kiwanie motywacji psychologicznej?

Przy pracy nad Pasolinim narzuciłem aktorom z góry okre-
ślony świat, nakreśliłem go bardzo ostrą kreską. Szukaliśmy 
znaczeń słów nie poprzez analizę psychologiczną, tylko 
poszukiwanie pewnych stanów emocjonalnych, spięć. 
Pomagała nam w tym muzyka Giya Kanchelego.

Co działo się z nimi pomiędzy jedną kulminacją a drugą?
Czekali. Te stany emocjonalne nie były podprowadzone, 

one były wcześniej przygotowane i aktorzy wchodzili w nie 
od razu na sto procent. Utrudnieniem było dla nich to, że 
przez cały spektakl byli na scenie. W maksymalnej gotowości, 
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niczym zawodnicy przed biegiem czekający na wystrzał, na 
komunikat: teraz. 

Ale to muzyka wyznacza w spektaklu frazowanie wypo-
wiadanych słów. Zrobiłeś operę.

Chyba tak. Operę słowną, w której aktor musi nie tylko 
śpiewać, wydobywać z siebie dźwięki, wypowiadając tekst, 
zmieścić się we frazach muzycznych, ale też mówić pełną 
emocjonalnością danego tekstu i danej sytuacji. Bardzo 
sztuczna forma, wymagająca wielkiej precyzji. Ale publicz-
ność wchodziła w ten zimny, daleki, sztuczny, zamknięty 
świat. Widzowie nie doszukiwali się prawdy scenicznej. Przez 
tę sztuczność operowo-teatralną, rozwibrowany emocjami 
tekst i histerię w ruchu sami musieli w sobie tę prawdę zna-
leźć. Aktor jako epicentrum, oprócz tych wszystkich party-
turowych przeszkadzaczy musiał jednak stworzyć własny 
rytm postaci. Dałem im cholernie trudne zadanie, a jednak 
mieliśmy sukces w poszukiwaniu „nie na skróty”. I to mnie 
interesuje w teatrze dramatycznym – chciałbym wypracować 
własny język szukania prawdy nie na scenie, tylko prawdy 
w kontakcie między twórcą a widzem. Chyba po prostu nie 
wierzę w prawdę sceniczną, wierzę w prawdę komunikacji. 

To był twój jedyny, jak na razie, spektakl dramatyczny. 
Chciałeś też wystawić Noce i dnie.

Barbara Niechcic…

„...to ja?”
Trochę tak. Bo dostaję z zewnątrz dużo pozytywnej ener-

gii i nie umiem jej skonsumować. Nie umiem skonsumować 
własnego sukcesu zawodowego, ale też codziennych sukce-
sów. Wciąż marzę o nenufarach. Ostatnio mój były chłopak 
w złości, na pożegnanie, odtańczył przede mną wszystkie 
moje sola, typowe moje choreograficzne pas, i powiedział, 
że z człowiekiem takim jak ja nie da się żyć, bo zawsze na 
coś czeka, na kogoś czeka, jest daleko i jest nieobecny tutaj, 
zawsze mu czegoś mało. 

Odnajdujesz się w tym opisie?
Nie wiem. Przyjąłem to jako jeszcze jeden komentarz do 

mojej pracy.

Wróciłeś do teatru operowego jako choreograf i jako tan-
cerz w Between w reżyserii Mai Kleczewskiej w Operze 
Narodowej. I w tym spektaklu po raz pierwszy od długiego 
czasu tańczyłeś w zespole.

To był moja pierwsza choreografia w operze od wypadku. 
Mój pierwszy duży spektakl baletowy. Nie wiedziałem, czy to 
będzie dla mnie w ogóle smaczne.

I było?
Było. Musieliśmy też z reżyserką nasze smaki dopasować. 

A mamy z Mają Kleczewską inną wrażliwość „kulinarną”. 
Maja lubi bardziej pikantne potrawy, ja natomiast zadowalam 
się niezbyt ostrymi przysmakami, ale mimo to bardzo dobrze 

nam się współpracuje. Podczas Beetwen dodatkowym stresem 
było też to, że pierwszy raz od wielu lat wychodzę na scenę 
z innymi tancerzami, i oprócz swojego widzimisię muszę 
mieć jeszcze nasze wspólne widzi nam się. To było dla mnie 
najtrudniejsze. Wróciły też stany przedspektaklowej histerii. 
Nie tak rozbuchane jak wcześniej, ale udzielała mi się zbioro-
wa trema. 

A czy wyobrażasz sobie, że zatańczyłbyś teraz w cudzej 
choreografii? Przyjąłbyś taką propozycję? To się chyba nie 
zdarzyło od czasów pracy w Teatrze Wielkim?

Zastanawiałem się nad tym wiele razy, i w pierwszym odru-
chu myślałem, że przyjąłbym propozycję. Ale kiedy wyobra-
żałem sobie konkretną osobę, konkretną salę, konkretną 
choreografię, okazywało się, że nie widzę się w takiej sytuacji.

Dlaczego?
Nie wiem, to może asekuranctwo, strach. Wielu rzeczy nie 

mogę już robić. Kiedy tańczę w swojej choreografii, mogę ją 
też w każdej chwili zmienić, gdyby odezwała się jakaś kon-
tuzja. A realizując wizję innego choreografa, miałbym dodat-
kowy stres, którego nie chcę. Dostałem za to ostatnio bardzo 
ciekawe i perwersyjne zadanie – mam wziąć udział w spek-
taklu, w którym inny choreograf będzie pracował z zespołem 
baletowym, z solistami i chórem, a ja mam być cały czas obec-
ny na scenie i wytworzyć sobie odrębny świat. W kontrze do 
pracy innego choreografa.

Przy Plaisir d’amour zaprosiłeś do współpracy Klub 
Seniora „Radość” z Łowicza. Latem będziesz robił spek-
takl warsztatowy z udziałem seniorów w ramach projektu 
Wielkopolska: rewolucje. Jakiego rodzaju doświadczeniem 
jest dla ciebie taka praca?

Miałem już podobne doświadczenie przy pracy nad Czajką 
z Mają Kleczewską, kiedy zaprosiliśmy starszych ludzi do 
udziału w spektaklu. Inaczej pracuje się z profesjonalistami, 
od których można i trzeba wymagać, a inaczej z ludźmi, któ-
rzy dają ci wszystko, bo tak naprawdę nic nie muszą. Ty dosta-
jesz zadanie i musisz je w spektaklu zrealizować, a ktoś ci 
daje coś naprawdę, i to jest ogromne wyzwanie. I nie dlatego 
boję się, że mogę ich oszukać, tylko dlatego, że nasze oczeki-
wania będą zupełnie inne. Mogę to zrobić nieświadomie. Boję 
się, że dla nich scena, którą zrobię, okaże się manipulacją, 
bo to nie są aktorzy, tancerze, a mnie może zabraknąć słów 
i komunikatu dla nich. Na premierę Tryptyku przyjechały 
panie z łowicza. Zasiadły ławą w pierwszym rzędzie, w stro-
jach służbowych, w chustach łowickich. Przed nagraniem 
powiedziałem im, o czym jest spektakl, że występuję nago, 
i poprosiłem, żeby zaśpiewały piosenkę. Ale tak czy inaczej, 
bałem się, że mogą się poczuć oszukane. Na youtube jest film 
z Tryptyku, w którym pani hania Bieguszewska mówi, zanim 
jeszcze skomentowała spektakl, że jestem uczciwy. Wcześniej 
nie postrzegałem siebie w takich kategoriach. Od razu czuje 
się odpowiedzialność i siłę tego słowa. ¢
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