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I. Wstêp. Za³o¿enia metodologiczne

�Termin «intertekstualno�æ» zawdziêcza
nauka o literaturze Julii Kristevej�1 � w taki lub
podobny sposób zaczyna siê chyba ka¿da praca
nawi¹zuj¹ca do tego pojêcia. Kristeva, ucze-
stniczka seminarium Barthesa, zaliczana obok
niego do najwybitniejszych przedstawicieli
orientacji poststrukturalistycznej, w 1968 roku
opublikowa³a artyku³ Problemy strukturowania
tekstu2, w którym, wychodz¹c od tezy Michai³a
Bachtina o �dialogiczno�ci� mowy, postulowa³a
odej�cie od strukturalistycznej analizy dzie³a-
obiektu na rzecz badania tekstu-procesu
wytwarzania znaczeñ3.

Pojêcie intertekstualno�ci okaza³o siê
niezwykle no�ne i by³o rozmaicie � czasem
w sposób skrajnie ró¿ny � definiowane. Niektó-
rzy badacze z krêgu poststrukturalizmu i dekon-
strukcjonizmu kategoriê intertekstualno�ci
pojmowali jako �galaktykê sygnansów�. Ka¿de
dzie³o mia³o byæ wed³ug nich zlepkiem reflek-
sów innych dzie³, zanegowana zosta³a autono-
mia poszczególnych utworów. Roland Barthes
w La mort de l�auteur pisa³: �tekst jest tkank¹
cytatów, wywodz¹cych siê z tysiêcy �róde³
kultury�4 . Takie stanowisko tworzy³o jednak,
zdaniem H. Markiewicza, �spekulatywny kon-
cept okre�lonej filozofii kultury, trudny do zasto-
sowania w empirycznych badaniach literac-
kich�5. By umo¿liwiæ takie zastosowanie, pojê-
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cie to zosta³o przedefiniowane przez struktura-
listów i w³¹czone w zasób pojêciowy tego nurtu.
Stanowiska badaczy czêsto znacz¹co ró¿ni³y
siê od siebie, chcia³abym tu przywo³aæ dwa:
M. Riffaterre�a, który intertekstualno�æ pojmowa³
jako �czytelnicz¹ percepcjê relacji miêdzy
dzie³em a innymi dzie³ami�6 bez wzglêdu na to,
czy s¹ to dzie³a wcze�niejsze, czy te¿ pó�niej-
sze (nazwa³ tê koncepcjê �intertekstualno�ci¹
aleatoryczn¹�) oraz G. Genette�a, który wpro-
wadzi³ kategorie hipertekstu i hipotekstu7.

Te dwa stanowiska pozwol¹ mi wskazaæ
ró¿ne rodzaje intertekstualno�ci, jakie mo¿na
wyodrêbniæ w spektaklu teatralnym: przenikanie
siê tekstów literackich na poziomie budowania
struktury spektaklu (terminologia Genette�a),
a tak¿e proces nadawania znaczeñ i interpretacji
w percepcji widza dziêki osadzaniu spektaklu
w kontek�cie kulturowym i �otwieraniu� go
poprzez inne lektury czy inne spektakle (konce-
pcja Riffaterre�a). Wydaje siê tak¿e, ¿e pogl¹d
poststrukturalistów, który da siê chyba stre�ciæ
w s³ynnym zdaniu Umberto Eco: �Ksi¹¿ki mówi¹
zawsze o innych ksi¹¿kach i wszelka opowie�æ
snuje historiê ju¿ opowiedzian¹� (z tym, ¿e mo¿-
na go odnie�æ nie tylko do ksi¹¿ek, ale do
wszystkich tekstów kultury) mo¿e byæ interpre-
tacyjnie p³odny. Kultura przez wspó³czesn¹,
ponowoczesn¹ filozofiê bywa postrzegana jako
deleuzjañski labirynt bez centrum, w którym
wszystkie drogi s¹ równowa¿ne. Spektakle,

1 H. Markiewicz, Odmiany intertekstualno�ci, �Ruch Literacki� 1988, z. 4-5 (169-170), s. 245.
2 W przek³adzie polskim tekst ten ukaza³ siê cztery lata pó�niej: J. Kristeva, Problemy strukturowania tekstu, t³um.
W. Krzemieñ, �Pamiêtnik Literacki� 1972, z. 4.
3 Zob.: A. Burzyñska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podrêcznik, Kraków 2006, s. 335.
4 R. Barthes, La mort de l�auteur, �Mantéia� 1968, s. 15; cyt. za: H. Markiewicz, dz. cyt.
5 H. Markiewicz, dz. cyt., s. 250.
6 M. Riffaterre, La trace de l�intertexte, �La Pensée� 1980, nr 215, s. 4; cyt. za: H. Markiewicz, dz. cyt.
7 Zob.: G. Gérard, Palimpsesty, w: Wspó³czesna teoria badañ literackich za granic¹ t. 4. cz.2: Literatura jako produkcja
i ideologia: poststrukturalizm, badania intertekstualne, problemy syntezy historycznoliterackiej, oprac. H. Markiewicz,
Kraków 1996, s. 322-323:
�[jako hipertekstualno�æ] rozumiem ka¿d¹ relacjê ³¹cz¹c¹ tekst B (który bêdê nazywa³ hipertekstem) z tekstem
wcze�niejszym A (który bêdê oczywi�cie nazywa³ hipotekstem), na który tekst B zostaje przeszczepiony w sposób nie
maj¹cy nic wspólnego z komentarzem.�
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które zamierzam omówiæ, �wietnie wpisuj¹ siê
w tê metaforê � wyrastaj¹ z podobnej tradycji,
poruszaj¹ podobne tematy, ale zachowuj¹
zasadnicz¹ odmienno�æ ich ujêcia. S¹ równo-
wa¿ne, ale nie to¿same.

Trzeba zaznaczyæ, ¿e intertekstualno�æ
jest terminem nale¿¹cym do teorii literatury
i prze³o¿enie go na analizê widowiska teatralne-
go napotyka pewne trudno�ci. W spektaklu
istniej¹ bowiem obok siebie, oprócz literackiego,
inne porz¹dki semiotyczne, które wzajemnie siê
przenikaj¹. Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e widowisko
teatralne ze swej natury jest dzie³em intertekstu-
alnym. Na ten trop naprowadza nas zreszt¹
S³ownik terminów literackich, który w sk³ad
definicji intertekstualno�ci w³¹cza punkt szósty:

Odniesienia intersemiotyczne � miêdzy
tekstami s³ownymi (przede wszystkim lite-
rackimi) a tekstami reprezentuj¹cymi inne
systemy znakowe: wspó³dzia³anie ró¿nych
porz¹dków semiotycznych (w tym literackie-
go) w obrêbie widowiska teatralnego8.

Jako ilustracja rozwa¿añ na temat
ró¿nych rodzajów intertekstualno�ci pos³u¿¹ mi
dwa spektakle: Bóg Ni¿yñski Piotra Tomaszuka
z Teatru Wierszalin w Supra�lu i Henryk.Ham-
let.Hospital. warszawskiego Studium Teatralne-
go w re¿. Piotra Borowskiego i Dawida ¯akow-
skiego. Oba te spektakle dzieli bardzo niewielki
odstêp czasu9, nale¿y wiêc wykluczyæ proste
cytowanie wcze�niejszego przez pó�niejszy.
Mo¿na w nich jednak zaobserwowaæ pewne
niezwykle istotne zbie¿no�ci, które sprawiaj¹,
¿e równoczesna interpretacja mo¿e pomóc od-
nale�æ ukryte sensy i tym samym staæ siê czym�
wiêcej ni¿ sam¹ tylko intelektualn¹ zabaw¹.

II. Osadzenie w tradycji.
Teatry alternatywne:
Wierszalin i Studium Teatralne

Istniej¹ce od 1996 roku Studium Tearalne
Piotra Borowskiego i Wierszalin za³o¿ony
w 1991 roku przez Piotra Tomaszuka i Tadeu-

sza S³obodzianka to zespo³y wyrastaj¹ce
z tradycji teatru alternatywnego. W swojej
pracy odwo³uj¹ siê do idei i metod sformu³owa-
nych przez Jerzego Grotowskiego. S¹ to
w �cis³ym tego pojêcia znaczeniu teatry-
laboratoria, w których najwiêkszy nacisk
k³adzie siê na sam proces pracy nad przedsta-
wieniem. Funkcja spektaklu jest tam bowiem
pojmowana inaczej ni¿ w teatrze repertuaro-
wym. Wed³ug Piotra Tomaszuka, ka¿dy
spektakl jest g³osem �[...] w dyskusji na temat:
czym mo¿e byæ teatr. Mo¿e byæ banalnym,
pude³kowym przedstawieniem, mo¿e byæ
sytuacj¹ alternatywn¹ do banalnych spektakli,
mo¿e byæ wreszcie � tu pos³u¿ê siê s³owami
Grotowskiego � wehiku³em, który przenosi nas
gdzie indziej�10.

Zarówno Studium Teatralne, jak i Wier-
szalin staraj¹ siê wcielaæ w ¿ycie ideê teatru-
wehiku³u, stawiaj¹c sobie za cel dokonanie
przemiany w widzu i podejmuj¹c refleksjê nad
kondycj¹ cz³owieka we wspó³czesnym �wiecie.
Studium powsta³o spontanicznie z inicjatywy
grupy m³odych ludzi, którzy spotkali siê na
warsztatach prowadzonych przez Piotra
Borowskiego w warszawskim Centrum Sztuki
Wspó³czesnej. Jak pisa³ Wojciech Dudzik
w �Dialogu�: �Nikt z uczestników nie przyszed³
na owe warsztaty z my�l¹ o za³o¿eniu teatru, nie
planowa³ tego tak¿e Borowski�11 . A jednak grupa
istnieje ju¿ 11 lat, chc¹c nie tyle realizacji
kolejnych spektakli, ile � rozmowy z widzem.

Nazwa teatru Wierszalin �odwo³uje siê
do miejscowo�ci za³o¿onej w latach trzydzie-
stych przez Eliasza Klimowicza � niepi�mien-
nego bia³oruskiego ch³opa, którego lokalna
spo³eczno�æ uzna³a za proroka, maj¹cego
przygotowaæ ludzi na powtórne przyj�cie
Mesjasza. Po³o¿ony pod Krynkami Wierszalin,
zaplanowany zosta³ jako nowa religijna stolica
�wiata, od której zacznie siê moralna odnowa
ludzko�ci�12 . Piotr Tomaszuk w nastêpuj¹cy
sposób motywowa³ wybór nazwy: �Wyznawcy
proroka Ilji chcieli sobie stworzyæ miejsce,
gdzie �wiat da im �wiêty spokój, tylko po to,
¿eby oni mogli robiæ to, co uwa¿ali za dobre

8 S³ownik terminów literackich, pod red. J. S³awiñskiego, Wroc³aw-Warszawa-Kraków 2002.
9 Premiera Boga Ni¿yñskiego odby³a siê 29.09.2006, natomiast prapremiera Henryk.Hamlet.Hospital �  22.05.2006,
premiera � 27.10.2006.
10 M. ¯mijewska, Ob³êd geniusza. Rozmowa z P. Tomaszukiem, �Gazeta Wyborcza � Bia³ystok�, 29.09.2006.
11 W. Dudzik, Dialog z tradycj¹, z Grotowskim, z widzem, �Dialog� 2002 nr 10, s. 128.
12 K. Szczebiot, W Wierszalinie, �Scena� 2006 nr 4.
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i s³uszne, czyli uprawiaæ ziemiê, wierzyæ
w swojego Boga i nic wiêcej. W momencie,
kiedy teatr powstawa³, szukali�my oczywi�cie
nazwy i doszli�my do wniosku, ¿e je¿eli
przyj¹æ tak �mia³e za³o¿enie, ¿e teatr jest dla
nas czym� wa¿nym, jest jak¹� duchow¹
rzeczywisto�ci¹ rozumian¹ w sposób osta-
teczny, to znaczy, ¿e to jest jaka� duchowa
stolica � wiêc dlaczego nie Wierszalin?13 �

Idea laboratoriów teatralnych ujawnia siê
równie¿ w wyborze siedziby. Oba teatry sytuuj¹
siê na obrze¿ach, z dala od centrum. Studium
Teatralne ulokowa³o siê na warszawskiej Pradze
Pó³noc, niedaleko dworca kolejowego. Grupa
zaadaptowa³a przestrzeñ magazynu, postindu-
strialn¹ i szalenie modn¹, ale z drugiej strony
maj¹c¹ w sobie co� niepokoj¹cego. �Wypra-
wa� do owianej z³¹ s³aw¹ dzielnicy zak³ada
wysi³ek ze strony widza. Zgodê na ryzyko �
tak¿e w sztuce. W Studium podczas przedsta-
wieñ s³ychaæ przeje¿d¿aj¹ce za oknem
poci¹gi. Trudno o bardziej wymown¹ ilustracjê
metafory teatru jako drogi.

Siedziba Wierszalina mie�ci siê w Su-
pra�lu, maleñkiej miejscowo�ci pod Bia³ym-
stokiem. Konrad Szczebiot na ³amach �Sceny�
w nastêpuj¹cy sposób opisywa³ drogê
do teatru: �dwunastokilometrowy dojazd z Bia-
³egostoku do siedziby teatru zdaje siê
wypraw¹, a z perspektywy Warszawy, rzeczy-
wisto�æ ulicy Ko�cielnej 4 w Supra�lu jawi siê
ju¿ jako zupe³nie egzotyczny �wiat.� I dalej:
�Zanim w Supra�lu znajdziemy teatr, musimy
min¹æ prawos³awny monastyr, by³¹
protestanck¹ kirchê i katolicki ko�ció³. Ma³a
salka w zabytkowym drewnianym budynku,
mieszcz¹ca maksymalnie sto osób. Mimo
du¿ego zainteresowania � z uwagi na komfort
ogl¹daj¹cych � obs³uga teatru stara siê nie
sprzedawaæ na jedno przedstawienie wiêcej ni¿
osiemdziesi¹t biletów�14.

Niewielkie, silnie zintegrowane zespo³y s¹
idealnym miejscem na prowadzenie teatralnych
poszukiwañ. Spe³niaj¹ niezbêdne do tego celu
warunki: maj¹ silne poczucie misji, które nadaje
sens ich pracy, a tak¿e niewielk¹, ale wiern¹ pu-
bliczno�æ, z któr¹ chc¹ i potrafi¹ prowadziæ dialog.

III. Ni¿yñski � tancerz � mit

Oba spektakle (Bóg Ni¿yñski
i Henryk.Hamlet.Hospital.)  przywo³uj¹ postaæ
Wac³awa Ni¿yñskiego � chyba najs³ynniejszego
tancerza w historii tañca klasycznego, który sta³
siê pó�niej tak¿e �najs³ynniejszym katatoni-
kiem �wiata�15. Ni¿yñski urodzi³ siê w 1890 roku
w Kijowie. Jego rodzice byli Polakami, z zawo-
du tak¿e tancerzami; on sam, dziêki staraniom
matki, w roku 1899 zosta³ zaliczony w poczet
uczniów petersburskiej Szko³y Teatralnej. Ju¿
w szkole okaza³ siê niezwykle utalentowanym
artyst¹.

W latach 1909-1913 by³ solist¹ znako-
mitego Baletu Rosyjskiego Siergieja Diagilewa.
To w³a�nie Diagilew, znany impresario
i propagator rosyjskiej sztuki za granic¹, odkry³
i ukaza³ �wiatu geniusz Ni¿yñskiego, uczyniwszy
go g³ównym solist¹ swojego zespo³u. Zosta³ te¿
jego partnerem ¿yciowym, opiekunem, a tak¿e
zaj¹³ siê edukacj¹ m³odego tancerza, który
bêd¹c genialnym artyst¹, by³ jednocze�nie
m³odzieñcem nieobytym towarzysko i nie umia³
odnale�æ siê na spotkaniach elity intelektualnej,
do której nale¿a³ Diagilew.

Pietruszka (1911), Giselle (1909),
a szczególnie Popo³udnie Fauna (1912) to role
baletowe, dziêki którym Ni¿yñski wszed³ do
historii tañca. Próbowa³ swoich si³ tak¿e
w choreografii. Stworzy³ miêdzy innymi Gry
(1913), Popo³udnie Fauna czy �wiêto Wiosny
(1913). Premiera tego ostatniego baletu,
skomponowanego przez Igora Strawiñskiego,
sta³a siê w Pary¿u skandalem. Zdaniem Tade-
usza Nasierowskiego �muzyka Strawiñskiego,
[...] wyra¿aj¹c najbardziej pierwotne potrzeby
religijne cz³owieka, da³a Ni¿yñskiemu mo¿liwo�æ
pe³nego otwarcia siê na transcendencjê i uka-
zania przy pomocy tañca, a wiêc gestu i ruchu,
si³y prze¿ycia religijnego�16. Za� �jedynym
racjonalnym celem wymy�lonych [...] ruchów
by³o � urzeczywistnienie rytmu. W jego
[Ni¿yñskiego] zamy�le rytm � to jedyna,
potwor-na si³a, poskramiaj¹ca pierwotn¹
duszê�17 . Oparta na staros³owiañskim rytuale
choreografia pos³uguj¹ca siê rytmem i eliptycz-

13 Tam¿e.
14 Tam¿e.
15 Por. tytu³ rozdzia³u w: T. Nasierowski, Gdy rozum �pi a w miê�niach rodzi siê ob³êd, Warszawa 2000.
16 T. Nasierowski, dz. cyt., s. 172.
17 Tam¿e, s. 173.
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nymi liniami zamiast ewolucji baletowych, do
których przyzwyczajona by³a publiczno�æ,
wywo³a³a w wiêkszo�ci skrajnie negatywne
emocje widowni. Jedynie garstka paryskich
artystów (m.in. Jean Cocteau) uzna³a �wiêto
Wiosny za arcydzie³o. W 1913 roku Ni¿yñski
rozsta³ siê z Diagilewem i po�lubi³ Romolê de
Pulszky, tancerkê pochodzenia wêgierskiego.
Mia³ z ni¹ córkê Kirê.

Tancerz ju¿ od wczesnej m³odo�ci
cierpia³ na zaburzenia psychiczne. Pierwsze
zachowane �wiadectwo z³ego stanu zdrowia
pochodzi z 1910 roku18 . Zaburzenia
w zachowaniu stopniowo postêpowa³y, a w
1918 roku choroba rozwinê³a siê z ca³¹ moc¹.
Ni¿yñski z rodzin¹ mieszka³ wtedy w St. Moritz
w Szwajcarii. Zim¹, na prze³omie 1918-1919
roku, zacz¹³ pisaæ Dziennik podzielony na dwie
czê�ci. Pierwsza z nich zatytu³owana zosta³a
O ¿yciu, druga za� � O �mierci . Dziennik
uwa¿any jest przez psychiatrów za
najpe³niejsze pisemne �wiadectwo schizofrenii
i jako taki stanowi nieoceniony przedmiot
badañ. Jest on jednak tak¿e wstrz¹saj¹cym
zapisem zmagania jednostki z chorob¹,
ze sob¹, z Bogiem. Czêsto jest to lektura
trudna, pe³na sprzecznych zdañ, powtórzeñ,
dziwnych zabiegów stylistycznych. Jednak
wydanie Dziennika bardzo przyczyni³o siê do
wytworzenia czego�, co mo¿na by nazwaæ
�mitem Ni¿yñskiego�. W potocznej
�wiadomo�ci funkcjonuje on jednocze�nie jako
ikona baletu i jako szalony �przeklêty artysta�.
Artysta ten, spêdziwszy po³owê ¿ycia
w ci¹g³ym ruchu, drug¹ po³owê, a¿ do �mierci
w 1950 roku, mia³ prze¿yæ w katatonicznym
otêpieniu.

IV. Ni¿yñski � Bóg

Piotr Tomaszuk tekst scenariusza
spektaklu Bóg Ni¿yñski opublikowa³ w majowym
numerze �Dialogu� w 2005 roku. Od tego czasu
spektakl dojrzewa³ i jego premiera odby³a siê
niemal pó³tora roku pó�niej, pod koniec
wrze�nia 2006. O przyczynach zaintereso-
wania postaci¹ Ni¿yñskiego re¿yser mówi³ tu¿
przed premier¹ spektaklu:

Inspiruj¹ca jest niebywa³a z³o¿ono�æ losu
tego genialnego tancerza. Cz³owiek, który
zrewolucjonizowa³ historiê tañca, który by³
na szczytach � chwilê po triumfie wyl¹dowa³
w szpitalu psychiatrycznym i tam przebywa³
30 lat. Wielko�æ jest bardzo blisko upadku.
Chasydzi mówi¹: tak wielki wzlot jak niski
upadek. I to jest chyba najbardziej
intryguj¹ce w historii Ni¿yñskiego. Kolejny
powód mej fascynacji zwi¹zany jest z jego
Dziennikami, w których tancerz nazywa siê
Bogiem. Pisa³ je przez kilka miesiêcy, bêd¹c
na progu schizofrenii. Widaæ ju¿ w tych
zapiskach �lad choroby. S¹ tam ogromnie
ciekawe my�li, bliskie mi. Zacytujê, choæ
niedok³adnie: �Jestem cz³owiekiem, który
chce, aby wszyscy ludzie byli bogami.
Aby wszyscy byli dobrzy. Jestem poza
polityk¹, jakimi� konfliktami. Chcê po
prostu, by wszyscy byli dobrzy. By³em z³ym
cz³owiekiem, teraz chcê byæ dobry.� Nasz
Bóg Ni¿yñski jest spektaklem o pewnym
pragnieniu19.

Dialektyka wzlotu i upadku, a tak¿e
fascynacja Dziennikiem Ni¿yñskiego s¹ bardzo
widoczne ju¿ w samej strukturze spektaklu.
Tancerz podpisa³ siê na Dzienniku: �Ni¿yñski �
Bóg� � i w ten te¿ sposób zosta³ zatytu³owany
spektakl, który jest w gruncie rzeczy panichid¹
(msz¹ ¿a³obn¹ wschodniego obrz¹dku) za
duszê Diagilewa. A mo¿e za duszê samego
Ni¿yñskiego? �Diagilew nie ¿yje� � tymi
s³owami zaczyna siê spektakl.

Wierszalin to teatr przepojony ducho-
wo�ci¹ i czêsto odnosz¹cy siê w swoich
spektaklach do praktyk religijnych. Tym razem
ramy kompozycyjne spektaklu stanowi liturgia
ko�cio³a prawos³awnego. Wed³ug Jacka
Kopciñskiego �liturgia u Tomaszuka jest
zagrana, pozostaje jednak «mocna», niemal
dos³owna i jest to celowe. Sakralna symbolika
stanowi bowiem w tym teatrze jedyny sposób
ocalenia przed z³em�20. Tutaj z³o symbolizuje
Diagilew, którego w Dzienniku Ni¿yñski opisa³
jako kusiciela i niemal szatana.

18 Przytacza je T. Nasierowski: �[Ni¿yñski] cierpi na ostr¹ neurasteniê mózgowo-rdzeniow¹, która w ostatnim czasie
postêpuje, oraz niedokrwisto�æ.� Tam¿e, s.190.
19 M. ¯mijewska, dz. cyt.
20 J. Kopciñski, Odkupienie, �Teatr� 2006 nr 12.
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W obrzêdowe ramy re¿yser wbudowa³
sytuacjê dramatyczn¹ � oto w nocy, w podzie-
miach szpitala psychiatrycznego zbieraj¹ siê
pensjonariusze, ¿eby odprawiæ mszê. Centraln¹
postaci¹ jest Wac³aw Ni¿yñski, otaczany czci¹
przez innych ob³¹kanych. To on przyjmuje
funkcjê kap³ana. Rafa³ G¹sowski wcielaj¹cy siê
w rolê Ni¿yñskiego znacznie ró¿ni siê
w �rodkach wyrazu od reszty zespo³u. Jego
aktorstwo �jest organiczne, oparte na emocjch
i cielesnej ekspresji�21  i stanowi kontrast dla
reszty zespo³u graj¹cej sztucznie, jakby �mario-
netkowo�. Trudno jest zreszt¹ stwierdziæ, czy
�wyznawcy� nie s¹ tylko wytworem wyobra�ni
Ni¿yñskiego, niemog¹cego nigdy obej�æ siê bez
widowni. G¹sowski czêsto na�laduje pozy
Ni¿yñskiego, w których zosta³ on utrwalony na
fotografiach. Zastyga w nich, upodabniaj¹c siê
do katatonika. Takie metaforyczne obrazy
wydaj¹ siê potwierdzeniem s³ów Tomaszuka
o tym, jak blisko od wielko�ci do upadku.
Dziwne, ale mo¿e i znamienne, ¿e nikt nigdy nie
nagra³ tañca Ni¿yñskiego. Ju¿ zawsze bêdziemy
skazani na statyczne fotografie i w³asn¹
wyobra�niê.

Warstwê literack¹ spektaklu tworzy
kola¿ cytatów z Dziennika i ksi¹¿ki Tadeusza
Nasierowskiego Gdy rozum �pi a w miê�niach
rodzi siê ob³êd. Równie¿ pod wzglêdem formy,
scenariusz spektaklu jest bardzo dok³adnym
nawi¹zaniem do stylistyki zapisków Ni¿yñskie-
go. Zdania s¹ krótkie, eliptyczne, pojawiaj¹ siê
liczne, niemal obsesyjne powtórzenia tych
samych s³ów czy wyra¿eñ. Z ca³¹ pewno�ci¹
mo¿emy wiêc mówiæ o wewnêtrznej
intertekstualno�ci spektaklu � i to na ró¿nych
p³aszczyznach: literackiej, plastycznej, a tak-
¿e muzycznej (wykorzystanie fragmenty
�wiêta Wiosny Strawiñskiego).

Jednak spektakl Tomaszuka wywo³uje
w widzu równie¿ inne, byæ mo¿e niezamierzone
skojarzenia. Scena �opêtania� Ni¿yñskiego,
kiedy tañczy on taniec fauna przebrany w skóry
z doczepionym fallusem, przywodzi na my�l
postaæ Antonina Artauda i jego ideê teatru
okrucieñstwa. Artaud, jeden z najwa¿niejszych
teoretyków teatru pierwszej po³owy XX wieku,
tak samo jak Ni¿ynski zakoñczy³ ¿ycie w szpi-
talu psychiatrycznym. G³osi³ on mo¿liwo�æ

zbawienia ludzko�ci przez teatr i postulowa³
oderwanie siê w spektaklu od prezentowania
�codziennej rzeczywisto�ci� na rzecz
oddzia³ywania na emocje i zmys³y widowni.
Teatr nie móg³ byæ jego zdaniem sztuk¹
bezpieczn¹, mia³ atakowaæ, konfrontowaæ siê
z widzem. Szalony prorok francuskiego teatru
wydaje siê mieæ zaska-kuj¹co du¿o wspólnego
� zarówno z samym Ni¿yñskim, jak i z kon-
cepcj¹ przedstawienia Piotra Tomaszuka.

V. Ni¿yñski � Hamlet

Akcja Henryk.Hamlet.Hospital. toczy
siê w szpitalu psychiatrycznym, gdzie trafia
m³ody ch³opak, Henryk � tancerz i schizofrenik,
któremu wydaje siê, ¿e jest Wac³awem
Ni¿yñskim. Okazuje siê, ¿e zamordowa³ swojego
ojczyma-Prezydenta, ale sam nie jest tego
�wiadomy, cierpi na amnezjê. Wobec tego lekarz
decyduje siê na zastosowanie leczenia
psychodram¹: Henryk, odgrywaj¹c sceny ze
swego ¿ycia, przypomina je sobie, stopniowo
odkrywa swoj¹ winê, w rezultacie narasta w nim
bunt i niezgoda na �wiat. Wreszcie umiera,
zabity no¿em kuchennym przez jedn¹
z pensjonariuszek szpitala.

Tak w skrócie mo¿na stre�ciæ historiê
opowiedzian¹ w spektaklu. Widz czyta j¹ na
trzech poziomach: �fabularnym� o morderstwie
i pobycie w szpitalu, �urojeniowym� polegaj¹cym
na uto¿samieniu siê bohatera z postaci¹ Ni¿yñ-
skiego i wreszcie na poziomie �mitycznym�
w przywo³aniu i przetworzeniu w¹tków szekspi-
rowskiego Hamleta. Poziomy te przenikaj¹ siê,
trudno je wyodrêbniæ. Te trzy poziomy to tak¿e
trzy ró¿ne teksty wchodz¹ce ze sob¹ w dialog,
tworz¹ce palimpsestow¹ strukturê � gazetowe
historie zaczerpniête wprost z ¿ycia codzienne-
go przeplataj¹ siê z w¹tkami Hamleta i urywkami
Dzienników Ni¿yñskiego (�Przez ca³y wieczór
czu³em Boga. Kocha³ mnie. Ja kocha³em jego.
Zostali�my sobie za�lubieni� 22  � te s³owa
Ni¿yñskiego powtarza bohater niemal bez
przerwy).

Aktorzy Studium Teatralnego imponuj¹
sprawno�ci¹ fizyczn¹, poruszaj¹ siê lekko,
ci¹gle s¹ w ruchu. I to w³a�nie ruch, a nie s³owo
jest g³ównym tworzywem buduj¹cym spektakl.

21  Tam¿e.
22  W. Ni¿yñski, Dziennik, prze³. G. Wi�niewski, Warszawa 2000, s. 48.
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Chocia¿ Henryk.Hamlet.Hospital.  nie jest �tea-
traln¹ msz¹�, jak to mia³o miejsce w przypadku
przedstawienia Wierszalina, aktorzy Studium
jakby �staj¹ siê ruchem�, przenosz¹ siê na inny
poziom komunikacji wymagaj¹cy ca³kowitego,
sakralnego niemal po�wiêcenia i ogromnej
pracy. Na tê cechê zwraca³ uwagê Wojciech
Dudzik:

Energia ich spektakli jest czym� absolut-
nie wyj¹tkowym. Pierwsze wra¿enie, jakie
odnosi widz patrz¹cy na aktorów, to zdzi-
wienie. Przedstawienie oparte jest na ruchu
i rytmie, ale nie jest to zwyk³y ruch scenicz-
ny, nie jest to chodzenie ani bieganie, nie
jest to taniec. To rodzaj lewitowania, jakby
unoszenia siê tu¿ nad powierzchni¹
pod³ogi, p³ynnego przemieszczania siê
z miejsca na miejsce, wibrowania. Miêdzy
wykonawcami panuje w tej mierze
absolutne porozumienie, kontakt nie
ulega zerwaniu nawet w nielicznych mo-
mentach zatrzymania, a prowadzony
w ten sposób � przez ruch � dialog
sceniczny lepiej im wychodzi ni¿ wymiana
kwestii s³ownych23.

Trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e w podobny
sposób móg³ pojmowaæ ruch sam Ni¿yñski,
o którego tañcu pisano, ¿e wygl¹da, jakby wcale
nie dotyka³ sceny. Ten sam Ni¿yñski stawa³ siê
czêsto bezradny wobec konieczno�ci werbalnej
komunikacji z innymi. To taniec by³ dla niego
najbardziej naturalnym sposobem wyrazu.

Piotr Borowski i Dawid ¯akowski,
uk³adaj¹c choreografiê spektaklu, w widoczny
sposób inspirowali siê relacjami na temat �wiêta
Wiosny i rysunkami Ni¿yñskiego powsta³ymi
w okresie postêpowania choroby. Aktorzy,
zw³aszcza ̄ akowski graj¹cy Henryka, krêc¹ siê,
wiruj¹, kr¹¿¹ po elipsach. W warstwie muzycznej
spektaklu wykorzystano za� fragmenty
kompozycji Strawiñskiego, których g³o�no�æ
wzmaga siê stopniowo i które niemal og³uszaj¹
widzów w chwilach, gdy choroba Henryka siê
pog³êbia. Jest wiêc Henryk.Hamlet.Hospital.
spektaklem wewnêtrznie intertekstualnym,
splataj¹cym ze sob¹ ró¿ne �ród³a literackie

i czerpi¹cym z przekazów dotycz¹cych tañca
Ni¿yñskiego.

Spektakl przetwarza w¹tki szekspirow-
skiego Hamleta � �mieræ ojca bohatera,
powtórne wyj�cie za m¹¿ matki czy zabójstwo
ojczyma. Sam Henryk jest te¿ bardzo podobny
do Hamleta, mocno skupiony na w³asnym �ja�,
ale wewnêtrznie czysty; jak on zderza siê ze
�wiatem, który go przerasta. Nie zgadza siê na
zastan¹ rzeczywisto�æ, chce �wt³oczyæ �wiat
w formê�, ale sam staje siê ofiar¹ w³asnych
zamierzeñ. Popada w ob³êd. Ten typ bohatera
sk³ania do szukania innych �ludzi
zbuntowanych� � na przyk³ad w bohaterach
powie�ci Dostojewskiego. Henryk-Hamlet-
Ni¿yñski przypomina Raskolnikowa, który
równie¿ buntowa³ siê przeciwko �wiatu, a swoj¹
winê odkupi³ ob³êdem. Sk¹din¹d wiadomo,
¿e bohaterowie Dostojewskiego byli bliscy
Ni¿yñskiemu24. Ko³o siê zamyka.

VI. Podsumowanie

Wydaje siê, ¿e intertekstualno�æ istnieje
w obu omawianych spektaklach na ró¿nych
poziomach. Bóg Ni¿yñski i Henryk.Hamlet.Hos-
pital. prowadz¹ ze sob¹ dialog. Pierwszy
spektakl jest rodzajem nabo¿eñstwa ¿a³obnego
za Diagilewa, ale tak¿e za samego Ni¿yñskiego
i za ca³¹ ludzko�æ. Ni¿yñski jawi siê tam jako
figura Zbawiciela, jest jednak groteskowy,
u³omny i w tym wszystkim bardzo ludzki.
W drugim spektaklu natomiast Ni¿yñski, prze-
czytany przez postaæ Hamleta, to niezrozumiany
i odrzucony przez �wiat m³odzieniec, który siê
buntuje i, nie mog¹c sobie poradziæ ze sob¹,
popada w szaleñstwo. Mo¿emy chyba
przypuszczaæ, ¿e prawda o Ni¿yñskim le¿y
gdzie� pomiêdzy tymi dwoma ujêciami. Istotne
jest jednak, ¿e dwa zespo³y � wyrastaj¹ce z tego
samego nurtu, ale pos³uguj¹ce siê ró¿n¹
estetyk¹ i ró¿ni¹ce siê �wiatopogl¹dem, niemal
w tym samym czasie zainteresowa³y siê niezbyt
szeroko przecie¿ znan¹ postaci¹ Wac³awa
Ni¿yñskiego i postanowi³y wykorzystaæ j¹ jako
swego rodzaju symbol � kolejnego jurodiwego
albo m³odego cz³owieka zagubionego
w labiryncie wspó³czesnego �wiata.

23 W. Dudzik, dz. cyt., s. 130-131.
24 Zob.: T. Nasierowski, dz. cyt., s. 46.


