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СХОЖІ ОДНЕ НА ОДНОГО

 Новий польський танець – 
це справді щось нове. Попри те, що це мистецтво існувало в 

Польщі «завжди», то все ж із початком дев'яностих років воно 
зазнало такої еволюції, що властиво почалося спочатку… Сьо-
годні ми ще на крок попереду: після кількарічного пришвид-
шеного розвитку польський сучасний танець не стільки подо-
рослішав, скільки ніби здобув другу молодість. А відбулося це 
зовсім нещодавно, якихось п'ять-шість років тому.

До цього спричинилося багато нових обставин: політичних 
і економічних, змін культурного етосу й духовності поляків; 
але головним рушієм змін були, як це зазвичай буває, нові 
люди. На сцені з'явилося молоде покоління (і я не маю зараз на 
увазі винятково метрику) митців, що мислять «інакше», тобто 
нарешті незалежно (не обов'язково в сенсі політичному, рад-
ше звичаєвому). А власне кажучи, на сценах, бо саме велика 
кількість окремих осередків і відсутність державної підтримки 
в цій галузі мистецтва певним чином змусили митців виробити 
звичку не оглядатися на інших: на державу, на інституції, на 
впливові середовища. Вони переважно не походили зі шкіл чи 
ґрон зі здобутою раніше репутацією, їх не просували авторите-
ти; це була група (індивідуалістів!) людей «нізвідки», а значить, 
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і з амбіціями стати кимось. Вони були настільки ж відважні, 
як і несвідомі політичних інтриг, кон'юнктурних змов, не було 
у них, на щастя, й дипломатичних манер. Приклад? От хоч 
би те, що вони не боялися диктаторської ідеології єдино пра-
вильного мислення про польський танець, яке представляли  
два найбільші й найкраще забезпечені в інституціональному 
плані театри танцю, що залишилися після часів реального со-
ціалізму – Польський театр танцю Еви Виціховської й Сілезь-
кий театр танцю Яцека Лумінського.

Прискорення у цій сфері відбулося під кінець вісімдесятих 
років, коли внаслідок розпаду суспільно-політичної моделі, яка 
панувала до того часу, у свідомості польських митців і в орга-
нізації мистецького життя настав час переоцінки. У 80-х роках 
минулого сторіччя виникли такі важливі групи, як: Театр тан-
цю «Alter» (1985), яким керував у Каліші Вітольд Юревич, «Екс-
периментальна студія танцю EST» (1987) Івони Ольшовської, 
«Театр експресії» із Ґдині Войцеха Місюро (1987). Переломни-
ми для польського сучасного танцю стали 90-і роки, виникли 
чергові групи, зокрема: Сілезький театр танцю Яцека Лумін-
ського в Битомі (1992), Театр «Dada von Bzdülöw» Лєшєка Бзди-
ля й Катажини Хмєлєвської у Ґданську (1993), Група сучасного 
танцю Люблінської політехніки, утворена Ганною Стшемець-
кою у 1993 році, з 2000 – Люблінський театр танцю під керів-
ництвом Ришарда Каліновського; Кєлєцький театр танцю Ель-
жбети Шлюфік-Паньтак (1995), Сопотський театр танцю Йо-
анни Чайковської і Яцека Кравчика (1998), Театр жесту й руху 
Марти Пєтрушки й Ольґи Марцінкєвич у Кракові (1998), Театр 
«Kino Variatino» Анни Гарач у Ґданську (1998), Театр танцю 
«Арка/ Arka» Яцека Ґембури й Анни Крих у Вроцлаві (1999). 
Під крилом рухмайстра (як він любить про себе говорити) Ві-
тольда Юревича, під опікою геніальної імпровізаторки Івони 
Ольшовської, на орбіті Лєшєка Бздиля, який театралізує із 
дадаїстичним шармом, за турботи менеджерських здібностей 
Яцека Лумінського виховалося ціле покоління митців, які віді-
грають значну роль у творенні театрального танцю в Польщі.
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Виявилося, що виграли тихі, зате із власним голосом, рево-
люціонери. Ті, сенс існування яких довгий час заперечували, 
бо захисники старого порядку наполегливо приклеювали до 
них тавро «аматори», відважно почали створювати нові теа-
три, об'єднуватися в більш чи менш (не)формальні групи, то-
вариства, в плеяди митців різних сфер, які нещадно змінювали 
альянси: танцю, музики, візуального мистецтва. Митці швидко 
знайшли підтримку й серед нових критиків, оскільки ті також 
хотіли стати незалежними, звільнитися від естеблішментських 
ЗМІ.

Так, для прикладу, 2000 року Катажина Чарнецька й Сан-
дра Вільк заснували культурне об'єднання «вільна територія» з 
головним офісом у Варшаві, воно займається поширенням су-
часного танцю (2000 року – виник перший інформаційний ін-
тернет-сервіс про сучасний танець www.wolnastrefa.republika.
pl); того самого року об'єднання виступило організатором 
«Anex Solo Festiwal» у Варшаві, який протягом наступних чо-
тирьох сезонів популяризував роботи десятьох найкращих 
вітчизняних солістів; Катажина Чарнецька й Сандра Вільк у 
2003 році видали також п'ять номерів щомісячника «територія 
танцю», видання якого однак призупинили через брак коштів; 
протягом кількох років об'єднання займалося також продук-
цією спектаклів і фестивалів, виконувало роль менеджера для 
митців із театрів-учасників «вільної території».

Важливою ініціативою для розвитку сучасного танцю в 
Польщі стала діяльність варшавського Фонду «Кіно танцю», 
заснованого 2003 року, метою його є анімація культури, голо-
вним чином через популяризацію танцювального кіно, поль-
ського доробку за кордоном, творення освітніх програм, під-
тримку вітчизняних фестивалів тощо. У 2004 році Варшава 
збагатилася ще однією подією – Фестивалем театрів танцю 
Центральної Європи «Завірованя/ Zawirowania» Ельвіри Пьо-
рун і Влодзімєжа Качковського, а в 2006 – Фестивалем танцю-
вальної імпровізації «SIC!», який організовувала Ілона Трибу-
ла у співпраці з Фондом «Кіно танцю».
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У 2006 році двоє молодих людей із Кракова, Анна Круліца 
й Вітольд Мрозек, заснували інтернет-портал, повністю при-
свячений новим тенденціям у новому танці. Це була важли-
ва подія, бо танець побутував у Польщі завжди, але критики 
танцю не існувало, а насамперед не було місця для того, щоб 
її публікувати. І не йшлося про зв'язки в редакціях. Річ у тім, 
що танець не вважався мистецтвом, вартим серйозного об-
говорення. Портал проіснував кілька років, перетворюючись 
на форум популяризації двох своїх засновників, зараз майже 
призупинив свою діяльність, не витримав випробування полі-
тичними впливами та ринковою безкомпромісністю.

Тим часом з'ясувалося, що незалежні молоді критики – це 
не група газетних рецензентів, а амбітні й чудово підготовлені 
інтелектуали. З'явилися люди, які послідовно й невтомно пи-
шуть про танець інакше, не поверхово, серед них: Юлія Гочик, 
Анна Кочоровська, Анна Круліца, Ядвіґа Маєвська, інші не так 
регулярно. Вони почали здобувати плацдарми у світі театру, 
надзвичайно важливому для польської культури, публікуючи 
свої статті у важливих театральних часописах: «Театр», «Ди-
даскалія», «Сцена». Часом їм удавалося зацікавити театраль-
ним танцем редакторів програм, присвячених культурі, на 
громадському телебаченні; вони їздили по всій країні, спосте-
рігаючи й коментуючи те, що відбувалося в провінції, так, ніби 
це мало універсальне значення. Розставляючи знаки там, де 
знаходили щось значуще, вони врешті визначили нову, неспо-
дівану для них самих,

польську мапу театру танцю.
Виявилося, що «польська мапа» – це не те ж саме, що й 

мапа Польщі… За винятком тих, хто можуть собі дозволити 
майже все (Польський національний балет, Балтійський театр 
танцю, Польський театр танцю, Познанський балет, Сілезький 
театр танцю), наша танцювальна сцена матеріально дуже убо-
га. Але чи «убогий» і «бідний» театр – це не польська особли-
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вість? Шляхетний мінімалізм, спричинений не лише скромни-
ми засобами, але й новим, підпорядкованим дисципліні спосо-
бом мислення про рух і спектакль як щось, що має не стільки 
захоплювати око, а радше провокувати думки, відкрив ніби 
новий розділ польського танцю, можна  було б його назвати: 
згуртування на місці екзальтації.

Стало радше прохолодно, інтелектуально, абстрактно, ча-
сом навіть стерильно. Сцена стала лабораторією, експеримен-
тальною студією, тобто місцем, до якого притягують усю до-
ступну електроніку, але де найважливішою є присутність. 
У цій «кімнаті уяви» митець на очах у глядача, маніпулюю-
чи акторами-танцівниками, намагається докопатися в собі 
до духовно-тілесної автентичності людської істоти (театр 
«Bretoncaffe», Томаш Базан, Іза Хлєвінська), істоти вільної, 
але через це й відважно самотньої. Алюзії до мислення в 
стилі Кантора й Ґротовського (які так протиставлялися один 
одному!) виникають неминуче й невипадково. Найцікавіші 
пропозиції надійшли від експериментаторів, які не дали ви-
бити собі ґрунт із-під ніг звинуваченнями у відсутності до-
свіду. Результатом «виходу» за усталені схеми того, що в 
Польщі можна було визнавати танцем, виявилася не стільки 
еготична автокреація, скільки радше якийсь особистий до-
кумент, коментар на тему стану покоління сучасних трид-
цятилітніх, як хоча би в роботах групи «Harakiri Farmers». 
З іншого боку, пластика, яку так сміливо використовують, 
виявляється незамінним елементом авторського спектаклю, 
як, наприклад, у Міколая Міколайчика чи в Сопотському те-
атрі танцю.

Танець стає повноцінним членом родини мистецтва пер-
формансу, митці не бояться співпрацювати один із одним як 
рівні партнери. У результаті з'являються мульти-формальні 
вистави, що поєднують багато стилів, медіа-форми вираження 
співіснують між собою, навзаєм одне від одного навчаючись. 
Візуалізацію й проекцію використовують все більш природно 
й свідомо, настільки, що вони стали чимось звичним і звичає-
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вим (Рената Пьотровська, театр «Bretoncaffe», Люблінський те-
атр танцю, Сопотський театр танцю, Бася Буяковська&Марцін 
Янус), позбулися враження маньєричності. Майже в кожному 
другому драматичному спектаклі є хореограф, інша справа, 
що його не завжди розумно використовують. У тілі танцівника 
перформанс як творіння художників поєднується із перфор-
мативною дією актора, провокуючи його певною мірою до 
різнобічності. Завдяки цьому танцівник стає більшою мірою 
кимось, ніж тільки гарним тілом. Прикладом може бути хоча 
би Рафал Дзємідок, із солідною статурою, але водночас по-
танцювальному легкий у своєму акторському бутті; або Януш 
Орлік, якому вдалося успішно витворити танцювальний (і од-
ночасно польський) різновид американської (із французьким 
шармом) stand-up comedy.

Усупереч уявленням більш «польським» польський танець 
роблять закордонні поїздки молодих митців. Позбавлені комп-
лексів, вони не відчувають за собою обов'язку наслідувати, не 
мусять доростати, а з дитячою наївністю беруть те, що самі хо-
чуть. Наші танцівники повертаються додому й до тутешньої ат-
мосфери, де зі своєю європейською підготовкою потрапляють 
у регіональні фінансово-інституційні особливості. Однак те-
пер це не означає, як бувало раніше, поразки, навпаки – необ-
хідність мислити в категоріях обмеження засобів призводить 
до їх удосконалення. У цьому індивідуалізмі (чи не сарматсько-
му по своїй природі?) я вбачаю джерело нашої оригінальності. 
Бо неможливо сьогодні виокремити хореографічні осередки, 
які домінують, ніхто так само не монополізує «польськість» у 
танцювальному мистецтві. Тому здається, що в наших умовах 
найкраще себе підтвердила егалітарна політика безпосеред-
ньої демократії, великі ж інституції підходять радше для на-
вчання… уже освічених.

Отже, мапа Польщі стала більш польською, бо почала деда-
лі виразніше відображати локальні умови й настрої. З'явилися 
нові місця, які завдяки інтенсивній роботі «локальних» мит-
ців і локальних кураторів швидко стали важливими в загаль-
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нопольському масштабі. І так: «Старий бровар/ Stary Browar» 
у Познані, і тут же поруч «Atelier» Польського театру танцю, 
значно активніший за свою рідну інституцію; мужньо також 
тримається Тримісто: Ґданськ завдяки Клубу «Жак/ Żak» і 
Театру «Вибжеже/ Wybrzeże», які підтримують Театр «Dada 
von Bzdülöw», у Сопоті діє активний Сопотський театр танцю, 
із кожним роком розвивається Люблін, який разом із познан-
ським «Старим броваром» став найбільш прихильним до но-
вого танцю місцем, Лодзь, хоча поки й без власної сцени для 
танцю, поруч із Варшавою й Краковом, виявилася сильним 
центром імпровізації. Найкраще розвивалися осередки, які 
підтримувала місцева адміністрація, тому Краків, хоч і має ба-
гато незалежних талантів, які, однак, не знаходили розумін-
ня й підтримки у місцевої влади, змушений виступати деінде. 
Битом натомість, попри чудові організаційні умови, протягом 
останніх кількох років не брався особливо за мистецьку про-
дукцію (що колись високо цінувалася у світі), зате долучився 
до роботи при новоствореному з ініціативи Яцека Лумінського 
факультету, що випускає акторів-танцівників, Краківської те-
атральної академії і майстер-класів для місцевої громадськості. 
Приклад битомського осередку показує, зрештою, що змін за-
знає не лише естетика, а й суспільне функціонування танцю-
вального мистецтва. 

Йдемо далі: Кєльце орієнтується радше на «естрадний» ха-
рактер танцю, не схиляючись при цьому до поширеної на поль-
ському телебаченні комерціалізації цього мистецтва. Їх вистави 
творяться з розмахом і притягують численну публіку, завдяки 
чому провінційне місто здобуває свій джазовий світ на чолі з 
Ельжбетою й Ґжеґожем Паньтаками. Вроцлав також зали-
шається без прописки для танцю, зате з активним куратором 
Адамом Камінським, який працює в Центрі мистецтв «Impart», 
організовуючи «Mandala Performance Festiwal» й «Танцюваль-
ні вібрації / Wibracje Taneczne», що відбуваються постійно, 
протягом усього (вже другого поспіль) року. Наближаючись до 
кордонів, затриматися треба в Бялистоку, в Грифіні…
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Можна рухатися, використовуючи, звичайно, й старі ви-
дання карт, але вони, певно, заведуть на манівці, подаючи дані, 
що не збігаються із правдою, оскільки вони вже давно неак-
туальні. Тимчасом початок нового століття приніс хорошу 
кон'юнктуру не лише економіці. Польський танець після пе-
ріоду формування почав набувати форму, тобто з мистецтва 
герметично замкненого в певному «середовищі» перетво-
рився на видиме. Домінуючою формою його присутності –  
через брак інфраструктури й підтримки проектної політики 
Міністерством культури – стали фестивалі. До найважливі-
ших фестивалів 90-х років, які безперервно відбуваються що-
року, належить, без сумніву, фестиваль «Тіло/Розум/ Ciało/
Umysł» у Варшаві, який від середини 90-х років репрезентує 
найбільших європейських зірок і підтримує польські проек-
ти; у Любліні з'явилися Міжнародні зустрічі театрів танцю/ 
Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca, засновані 1997 року 
з ініціативи Ганни Стшемінської, які до сьогодні проводить 
Люблінський театр танцю; постійно відбуваються найстар-
ші в Польщі Міжнародні презентації сучасних танцювальних 
форм у Каліші, що мають фестивальний характер, організова-
ні Вітольдом Юревичем (виникли 1993 року). Щороку слабшає 
Міжнародна конференція сучасного танцю й Фестиваль тан-
цювального мистецтва в Битомі Сілезького театру танцю (ви-
никли 1994 року), й не дуже цікаві, але розрекламовані Міжна-
родні майстер-класи сучасного танцю в Познані, організовані 
Польським театром танцю (виникли 1994 року), які певною 
мірою стали базою для утворення у 2001 році Міжнародного 
бієнале сучасного танцю, а в 2004 – Міжнародного фестива-
лю театрів танцю. До цих найважливіших додамо також три 
варшавські події: Міжнародні зустрічі мистецтва дії «Роздро-
же/ Rozdroże» (з 1994 року), Фестиваль театрів танцю Європи 
«Завірованя/ Zawirowania» (який з 2005 року організовують 
Ельвіра Пьорун і Влодзімєж Качковський), а також Фестиваль 
танцювальної імпровізації «SIC!» (з 2007 року). У Познані ж 
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уже протягом кількох років – «Старий бровар новий танець 
на Мальті» й «Польська платформа танцю». 

Фестивалі дозволяють малим, великим, відомим і забутим 
митцям зустрітися й привернути до себе увагу. Однак щоден-
на праця відбувається… вдома. Розпорошені по всій країні

осередки
почали притягувати і впливати. Одним із найпотужніших 

магнітів для танцівників став заснований у 2004 році «Старий 
бровар». Познанський проект, що втілюється завдяки при-
ватному спонсору, тобто «Arts Station Foundation by Grażyna 
Kulczyk», а також завдяки ідеям кураторки Йоанни Лесьнє-
ровської, став для розвитку сучасного танцю в Польщі певним 
явищем-модулем. 

Протягом п'яти років удалося вибудувати, майже дослівно 
починаючи від фундаменту, новий корпус для нового поль-
ського танцю, причому разом із оточуючим його простором.  
У ньому знайшлося місце не тільки для тіл, що рухаються, але й 
для роздумів – таким чином, відкрився простір для обговорен-
ня чогось, що в дискусіях на шпальтах часописів, присвячених 
культурі, дотепер вважалося бездумним посмикуванням тіл. 
Це не ринковий успіх, який кожному в наші дні може «забез-
печити» хороший спеціаліст із public relations, а піднесення ін-
телектуального щабля, справжнє досягнення «Бровару». 

Заслугою Лесьнєровської була вже сама спроба (бо ця важ-
ка робота триває) включення «танцю» до тем публічної дис-
кусії про справи насправді важливі – інтимні й громадські, 
культурні й політичні, все вужче польські й усе ширше уні-
версальні. У познанському центрі знайшлося місце для циклу 
лекцій, відкритих майстер-класів, коучингів для професіона-
лів, а також першої в Польщі резидентської програми. Молоді 
танцівники й хореографи під час свого перебування в Познані 
мають доступ до професійно обладнаної зали (безпрецедентне 
для Польщі явище!) і організаційної підтримки. І це ще не все! 
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Творці цього місця досконало знають, що так само важливою 
є популяризація й можливість показувати створену хореогра-
фію; це дає танцівникам відчуття, що їх зусилля комусь потріб-
ні. «Бровар» – це також місце, відкрите для інших. Протягом 
усього року, не лише принагідно – під час фестивалю чи кон-
ференції, любителі танцю зустрічаються в «Старому броварі» 
на спектаклях європейських майстрів хореографії. Гостями 
тут були зокрема: Віллі Дорми, Жіль Жобен, Ксав'є ле Рой, 
Жером Бел, Джонатан Берроуз…

Лесьнєровська зробила багато, але вона у своїй діяльнос-
ті не одинока. Разом із програмою «Старий бровар новий та-
нець», із новими критиками, з новою групою суспільно заанга-
жованих кураторів, критиків із утвореного на демократичних 
принципах «Відкритого форуму центрів мистецтва танцю» ви-
никло нове мислення про стару справу. Це – майбутнє сучас-
ного мистецтва в державі з багатою традицією. Ось приватна 
особа, здатна на власні кошти і впливи залучити до створення 
культурної інституції, і дівчина із самовіддачею, без комплексу 
відсталості, яка використала даний їй кредит довіри. Ось група 
суспільно заангажованих людей культури, які думають про на-
ціональну культуру, а не про групову політику, про гуманістич-
ну місію мистецтва, а не про звичайну людську партикулярну 
вигоду. У Польщі, країні з ганебною традицією лояльності до 
впливових кіл і партій, така діяльність, «заснована на ціннос-
тях» – це все ж небуденне явище.

В іншому кінці країни в 2000 році виник Люблінський театр 
танцю, утворений з ініціативи Ганни Стшемінської, багаторіч-
ного хореографа й директора мистецької групи, а також Анни 
Жак, Ришарда Каліновського й Войцєха Капроня, тогочасних 
танцівників Групи сучасного танцю Люблінської політехніки. 
Ця Група, що походить із незалежного студентського руху, з 
плином років стала однією з провідних у Польщі. Люблін став 
для цілого середовища місцем, якого власне бракувало, місцем 
художньої презентації митців із усієї Польщі, яке підтримує 
освіту й популяризує вже готові спектаклі, є відкритим до ідей, 
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гнучким у рішеннях, без польських комплексів і східноєвро-
пейської скутості, яке натомість робить особливий наголос на 
співпрацю із митцями з країн поза нашим східним кордоном. 
Як група, вона не обмежує своїх членів, навпаки, окрім ко-
лективних спектаклів, підтримує й популяризує індивідуальні 
проекти своїх учасників, розширюючи при цьому обмін мит-
ців і схрещення їхніх творчих впливів. Потужно співпрацює в 
освітніх програмах Європейського Союзу.

Відкриття можливості вільної діяльності на просторі всієї  
Європи дало ще один, окрім індивідуалістичного й серед-
овищно-локального, імпульс розвитку. Результатом такого 
«універсального» мислення став, наприклад, «Baltic Movement 
Project», який від самого початку, тобто з 2009 року, знайшов 
собі прихисток у ґданському, давно існуючому клубі «Жак /
Żak». Одразу ж вдалося реалізувати (хоча ми всі також вчимо-
ся на помилках) міжнародні заходи, що мали на меті створен-
ня стабільної платформи обміну знанням і досвідом, а також 
поширення мережі міжрегіональної співпраці на терені Бал-
тійського Єврорегіону й усього Європейського Союзу. Про-
ект спрямований на групи й індивідуальних творців сучасного 
танцю, інституції й організації, що підтримують танець, мене-
джерів культури й критиків танцю, а також інституції, органі-
зації й осіб, задіяних у міжнародній мережі співпраці й тих, хто 
мають багаторічний досвід у популяризації й підтримці сучас-
ного танцю. «Baltic Movement Project» має постійний характер 
й охоплює такі заходи: конкурс – «Baltic Movement Contest», 
конференцію на тему танцю «Baltic Movement Conference», а 
також цикл майстер-класів «Baltic Movement Workshops».

Без сумніву, ініціативи знизу виявилися найефективніши-
ми. Це, однак, не означає, що держава, яка стягує з громадян 
податки, може почуватися звільненою від відповідальності за 
культуру. Одне із найважливіших завдань, із яким не впора-
ються навіть найбільші ентузіасти-індивідуалісти, – це освіта. 
Освітнім успіхом у польському сучасному танці останніх ро-
ків, завдяки багаторічним старанням Яцека Лумінського з Сі-
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лезького театру танцю, стала перша в країні (діє з 2007 року) 
спеціальність у виші, що готує акторів театру танцю, у Кра-
ківській театральній академії. Навчальна програма, разом із 
теоретичними предметами, охоплює сучасні форми і техніки 
руху, акторську майстерність, вокал, композицію танцю, му-
зику, театр і арт-перформанс, а мовою викладання на деяких 
заняттях є англійська. Передбачається, що навчальний заклад 
має навчати критиків, виконавців і творців театру танцю. Кого 
навчить – побачимо. Але справжнього успіху точно досягнуть 
не найкращі учні, а справжні

індивідуалісти.
Опис польської танцювальної сцени через призму груп і те-

атрів не зовсім передає справжній характер цього явища. По 
суті, ситуація виглядає так, що ми маємо небагато театральних 
труп постійного характеру, більшість – це, насправді, групи 
людей, що збираються для кількох або одного проекту, а їх 
формальне визначення як театр (Театр «Maat Projekt»), гру-
па (Група «Концентрат/ Koncentrat »), колектив (Колектив 
«Melba», «Harakiri Farmers», «Universal Law Of Impermanence»), 
товариство (Товариство «Пше-твурче/ Prze-twórcze», Товари-
ство «Ґімнастичне/ Gimnastyczne») тощо часто виникає рад-
ше з прагматичних потреб, ніж відчуття реальної мистецької 
спільноти й прагнення єдиної мети. До умовної інституалізації 
змушує система грантів, участь у фестивалях і необхідність са-
морозкрутки. По суті, ми маємо радше кілька значущих осо-
бистостей, які об'єднуються один із одним. Ця тенденція по-
силюється серед наймолодшого покоління; митці змушені по-
єднувати в одній особі ролі танцівника, хореографа, режисера 
й менеджера всієї вистави.

Спектаклі молодого покоління характеризує зухвале, на-
віть байдуже ставлення до традиції, переважно зневага до 
літературних та ідеологічних контекстів, відхід від великих 
майстрів польського театру. Натомість митці пропонують під-
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креслену тілесність, свідомість людської фізичності, глибоку 
інтроспекцію й показ власної інтимної біографії. Покоління 
солістів, навіть якщо вони виступають у колективному про-
екті, поводяться, як випадково сформована група одинаків. На 
перший погляд, самотні, насправді – вони шукають партнер-
ства замість спільноти, об'єднуються на основі схожості пошу-
ків. Цю спільну тенденцію можна  було б визначити як пошук 
духовних горизонтів тілесності. Зосереджені на чистому русі 
й оголеному тілі як провіднику до чогось, що очікує (безрухо-
мо й безтілесно) за стіною сценічної коробки, намагаються, як 
видається, повернути танцю його сакральний, ба майже без-
умовний вимір. Їхні сольні перформанси позбавлені претензій 
на інтелектуалізм, який презентувало попереднє покоління, а 
все ж саме ці претензії можуть приховувати таємниче праг-
нення ритуалу; індивідуального в цьому разі, не суспільного. 
Відірвані від батьків-засновників польського сучасного танцю 
(Вітольд Юревич, Яцек Лумінський, Лєшек Бздиль), озброєні 
різноманітними сучасними формами й техніками, після закін-
чення міжнародних шкіл у різних країнах, вони ставлять на са-
мостійність і самотність. Тіло, відокремлене й одухотворене, є 
для них центром як рушійним, так і ідеологічним; саме в ньому 
вони шукають власної ідентичності.

Цих танцівників і хореографів, які походять із різних се-
редовищ (від балетної школи, гімнастики, естрадного танцю, 
аж до авангардного театру) об'єднують самотні пошуки й на-
вчання за кордоном; значно вирізняють натомість їхні твори. 
Про кілька з них, для прикладу, варто згадати…

У спектаклі Аніти Вах «Inch 1,5» подієвою канвою – як го-
ворить сама авторка – є місце й теперішній час, сфера тіла й 
особи, приватний простір у просторі публічному, сфера дому й 
стан бездомності. Танцівниця лежить, химерно викручена по-
серед сцени, на якій, окрім неї, нічого не змінюється; зате сама 
вона ніби пристосовується до простору, як вода в посудині на-
бирає форму посудини й заповнює собою кожен вільний ку-
бічний міліметр. Тут простір ніби вириває у тіла сантиметр за 
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сантиметром, танцівниця ніби проштовхує своє тіло все далі, у 
все інші місця, воно ж, однак, вперто захищається, а допомагає 
йому в цьому земля й гравітація.

Твір Домініки Кнапік «чи я вам подобаюся?» намагається 
переконати глядачів, що кожен рух – це діяльність, а будь-яку 
діяльність ми починаємо з прагненням сподобатися собі або 
іншим. Бо немає природних рухів, ми ніколи не залишаємося 
із собою сам на сам, ми завжди в ситуації «стосовно». А якщо 
так, то кожен жест стає дією, зробленою стосовно когось, він 
набирає морального виміру вчинку.

У свою чергу «Solo.06» Конрада Шиманського робить гли-
биннішою проблема духовно-тілесного дуалізму. Ось нероз-
дільні елементи нашого буття змушені безупинно співіснува-
ти; так само як у творчому процесі, ми зосереджуємося на осо-
бистих досвідах, також намагаємося повертатися до спільних 
для нас усіх подій, до моменту народження, вписаного у тради-
цію, і до беззаперечно основних людських стосунків, творячи 
таким чином щоденні ритуали.

У Малґожати Гадух «Zona Segura» (безпечна зона) стає міс-
цем відносної ізоляції, яка спричинює пасивність, але небез-
пека може стати й мотивацією до дії. Ідентичність – це єдина 
річ, яка дає нам можливість виокремити себе з безладної маси 
матерії. Але якщо ідентичність – це наше тіло й усе, із чого 
воно складається, то чи ще існує межа між тілесною фізіоло-
гічністю й тією частиною, яка є суттю ідентичності? Тому «Я» 
стає річчю, або навпаки – речі стали мною.

Більш свідомим власних пошуків видається соло Марії Сто-
клоси «Vacuum». «Відсутність плану, відсутність висхідного 
пункту й початкового задуму, – декларує артистка, – була 
тут основним планом», а все ж остаточна версія спектаклю по-
казує, що від контекстів та інтерпретації руху без задуму не-
можливо втекти. Врешті постає набір дій і тривань, які глядач 
довільно заповнює власною уявою і чуттєвістю. Спектакль, 
поділений на п'ять частин, – це оригінально скомпонована 
варіація на тему суперечностей, протилежностей, порушення 
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порядків: цього – таємничо-міфічного, визначеного на почат-
ку, і того – що непомітно сам визначає нашу буденність.

Автотематичної теми стосунку танцівник-актор торкається 
Януш Орлік у «Live on Stage ». А його «а ближнього свого як 
себе самого» у свою чергу буде радше роздумом на тему обши-
ру дій і емоцій, ніж правильно розказаною історією. Це убогий 
театр, хоча в жодному разі не аскетичний; актор-танцівник 
будує його собі з того, що сам зможе винести на сцену: ган-
чірки, м'ячики, мікрофон, а також пара скручених у домашніх 
умовах рамп, ще – циліндр, підтяжки, валізка… Мандрівний 
клоун, блукаючий ілюзіоніст, випадковий комівояжер, що тут 
проїздом. У назві «Live on Stage» міститься метафора, що по-
ходить від двозначності. Ми свідки живого виступу, але разом 
з тим нам показують фрагмент із життя людини в ролі перфор-
мера – невдалі прийомчики, смішні, підібрані геги, спотикан-
ня, падіння.

Східна традиція надихає Томаша Базана в спектаклі «Lang»; 
він пропонує «тотальну присутність», якої можна досягти за-
вдяки прийняттю танцівником особливого психофізичного 
стану, який називається butoh-body. Це своєрідний стан розу-
му, чи радше тілесно-розумова єдність. Останнім часом Базан 
наблизився до драматичного театру, із яким протягом кількох 
сезонів тісно співпрацює. Так само, хоч і зовсім іншим чином, 
зосередження та енергії, які йдуть із тіла до розуму, шукає 
«Teatr Bretoncaffe», заснований 2001 року у Варшаві трьома 
митцями: Анною Ґодовською, танцівницею й хореографом, 
Славоміром Кравчинським, драматургом і режисером, а та-
кож Домініком Стрихарським, музикантом і композитором, до 
яких 2003 року приєдналася Анна Вах. Одним із найцікавіших 
заходів останніх років є «Topinambur». Вистава відбувається 
на стерильно білій підлозі – у цій пустці троє героїв, які одяг-
нені зовсім звичайно, але на сцені вони все ж зустрічаються 
невипадково. Спектакль розвивається повільно, прискіпливо 
намагаючись пробити шкарлупку, у якій замкнулася винятко-
ва іншість. Протягом усього спектаклю ми стаємо свідками дії 
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сил притягання й відштовхування, оскільки герої кружляють у 
якомусь ніби лунатичному, дещо сомнамбулічному настрої. Із 
цього проступає дивна любовна історія… А темою все ж буде 
байдужість, замкнутість, несподівані зриви, що наштовхують-
ся на стіни, занурення в себе, відсутність реакції. Стерильна 
білість, що була на початку, змінюється на кольорову, гарячу, 
динамічну, забарвлену в червоне, арену битви стрімких почут-
тів. Лушпиння соняшника, що фігурує у назві, тріскається, ви-
добувається суть.

Маґдалена Пшибиш, Марія Стоклоса, Александра Борис, 
Анна Новіцька, Іза Шостак, Александра Мацеєвська, Кароль 
Тимінський, Януш Орлік, Малґожата Гадух, Домініка Кнапік, 
Кая Колодзєйчик – це імена, які вже сьогодні відзначилися 
завзятістю й різнорідністю пошуку мови художнього вислов-
лювання. Вони беруть участь у багатьох, у тому числі й між-
народних, проектах, постійно вчаться, вже мають на своєму 
рахунку перші власні хореографічні спроби.

Одні повернулися жити до Польщі, інші залишаються на 
Заході, встановлюючи все тісніші мистецькі контакти з бать-
ківщиною. Тут вони хочуть творити, тут хочуть також показу-
вати своє мистецтво, тут вони почуваються об'єднаними тра-
дицією, історією, ідентичністю. Нові громадяни Європи ціну-
ють своє походження.

Нове покоління багато в чому завдячує європейським ви-
шам і нечисленним польським майданчикам танцю, особливо 
«Старому бровару». Серед прем'єр останніх років ми могли 
побачити, як досить традиційний і ліричний різновид сучасно-
го танцю у досконалому виконанні Януша Орліка, так і кон-
цептуальну хореографію Домініки Кнапік чи перформансько-
імпровізаційний пошук Ренати Пьотрковської чи Конрада 
Шиманського, роботи на межі танцю й ритуалу, врешті-решт 
східні мотиви Тамаша Базана. Позиція саме цих митців стає 
останніми роками домінуючою. Здається, що ці молоді танців-
ники, може, власне тому, що вони настільки «зосереджені на 
собі», можуть
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стати майбутнім
польської танцювальної сцени, оскільки вони подають при-

клад нової форми серйозного захоплення чимось, що не менш 
універсальне, ніж національні міфи й суспільні ідеології.

Попереду в польського сучасного танцю чергове десятиліт-
тя важливих змін, головним чином на освітньому, інституціо-
нальному рівні, а може, також на рівні урядових і міжнарод-
них програм. Завдяки ініціативам знизу, частини танцюваль-
ного середовища, згуртованого на Відкритому форумі осеред-
ків мистецтва танцю/ Otwarty Forum Środowisk Sztuki Tańca, у 
співпраці з Міністерством культури постав Інститут музики й 
танцю; перша інституція такого типу, що займається справа-
ми саме цієї галузі мистецтва. Рік діяльності Інституту схиляє 
до підбиття підсумків, які не найкраще свідчать про діяльність 
національних культурних інституцій як таких. Набагато кращі 
результати дає співпраця неурядових організацій з державни-
ми суб'єктами. Уже втретє відбулася Польська платформа тан-
цю, яку організовують кожні два роки власне на такому прин-
ципі і яка дає можливість представити найцікавіше в польсько-
му танці – вітчизняним і закордонним критикам, кураторам, 
продюсерам. Це вже, власне кажучи, третій етап розвитку, час 
підбиття підсумків у досягненнях і будування сталого фунда-
менту для систематичної роботи й серйозного суспільного се-
редовища.

Сучасний танець – це, як ішлося у вступі, нове мистецтво 
нової Польщі. Танець, разом із усім тим, що він несе із собою, –  
це просто-таки винятково чутливий сейсмограф наших часів. 
Що ми можемо відчитати у його графіку? Чи що відвойована 
свобода відбулася у танцювальній свободі? Чи, може, що їй 
уже загрожує політкоректна поступливість?

Переклад Олени Шеремет
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Анотація

Стаття мистецтвознавця Ядвіґи Маєвської «Схожі одне на одного» 
присвячена сучасному (новому) польському танцю. Авторка розпові-
дає про передумови виникнення молодих танцювальних угруповань, 
особливості їхнього розпорошеного та часто деінституціалізованого 
мистецького існування, зумовленого «аматорською професійністю». 
Стаття розкриває теми нетрадиційності чи навіть антитрадиційності 
нових танцювальних колективів, їхню орієнтованість на «індивідуа-
лістів», поєднання в одній особі ролі танцівника, хореографа, режи-
сера й менеджера вистави, орієнтацію на увагу до тілесності, а також 
розповідає про представників конкретних хореографічних об'єднань 
і про різноманітні фестивалі та практики.

Аннотация

Статья искусствоведа Ядвиги Маевской «Похожие друг на друга» 
посвящена современному (новому) польскому танцу. Автор расска-
зывает о предпосылках возникновения танцевальных группировок, 
особенностях их рассеянного и часто деинституциализированно-
го художественного существования, обусловленного «аматорским 
профессионализмом». Статья раскрывает темы нетрадиционности 
или даже антитрадиционности новых танцевальных коллективов, их 
ориентированности на «индивидуалистов», сочетание в одном лице 
роли танцовщика, хореографа, режиссера и менеджера спектакля, 
акцентирование на телесности, а также рассказывает о представи-
телях конкретных хореографических объединений, фестивалях и 
практиках.

Summary

The article «Similar to Each Other» by Jadwiga Majewska is devoted 
to the new Polish dance. The author tells about the appearance of youth 
dance groups, especially their scattered and rather «deinstitualized» ar-
tistic existence, caused by «amateur professionalism». Article covers the 
topics of unconventionalism of the new dance groups, their focus on the 
«individuals», who combines in one the functions of perform, choreogra-
pher, director, and manager; it also focuses the attention on corporeality 
of the dance and recounts a specific choreographic representatives of ar-
tistic associations and festivals.


