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ZAR
ZNACZY
DZWON

Pierwszà ze Êcie˝ek, najbardziej oczywi-
stà, mo˝e byç dêwi´k. Dêwi´k niesie za so-
bà energi´. Fale akustyczne, dzia∏ajàc na
zmys∏ s∏uchu, mogà wp∏ywaç równie˝ na
inne ludzkie zmys∏y. Dêwi´k potrafi byç po-
lisensualny, tak jak polisensualna jest sztu-
ka teatru. Lider zespo∏u pytany wielokrotnie
o g∏ówne idee swojej twórczoÊci niezmien-
nie powtarza jednà odpowiedê:

Wierzymy, ˝e teatr jest czymÊ bardziej do

s∏yszenia ni˝ do oglàdania, czyli nieko-

niecznie chodzi nam w naszej pracy o owo

greckie thea [z gr. 'widzenie, widok' – T.P.].

Wierzymy, ˝e s∏yszenie mo˝e zmieniç spo-

sób widzenia, ˝e pieÊƒ ze swojà jakoÊcià,

ze swoim kolorem, mo˝e zmieniç kolor

Êwiat∏a. PieÊƒ mo˝e spowodowaç, ˝e dana

sekwencja ruchów jest zupe∏nie inaczej

postrzegana. Nabiera kompletnie innych

znaczeƒ. Wierz´, ˝e istniejà pewne ener-

gie, dla których w e h i k u ∏ e m [podkr.

moje – T.P.], naczyniem jest muzyka1. 

Fret ten rodzaj teatru, który uprawia,
nazywa „teatrem z ducha muzyki”. W tym
okreÊleniu najwi´cej esencji zawiera si´
w s∏owie duch. Nie chodzi o tworzenie te-
atru muzycznego w tradycyjnym rozumie-
niu tego gatunku. Nie chodzi tylko o samà
muzyk´. Chodzi o muzycznoÊç. Istotà jest
energia, którà za sobà niesie dêwi´k, pieÊƒ,

muzyka. Tak˝e cisza. Energia ta jest trudna
do nazwania, mo˝liwe, ˝e nieuchwytna, jed-
nak dla widza istnieje. Muzyka ust´puje
miejsca duchowi. Wszystko ma êród∏o
w pieÊni. Wywodzi si´ z d u c h a  p i e -
Ê n i . Wypowiedzi re˝ysera nie pozostawia-
jà ˝adnych wàtpliwoÊci. W swoistym credo
umieszczonym na stronie teatru Fret ak-
centuje to jeszcze mocniej: 

Postrzegam ˝ycie jako muzycznà w i -

b r a c j ´ [podkr. – T.P], gdzie nas∏uchu-

je si´ pomruki pierwszego wybuchu tak,

jak w ∏onie matki zaczynamy rozpozna-

waç Êwiat poprzez g∏osy, które do nas do-

cierajà, gdzie cz∏owieka mo˝na postrzegaç

jako dêwi´k, gdzie nawet bóg wchodzi

w cia∏o kobiety przez ucho, a aktor staje

si´ akordem, wielokierunkowà figurà na

wzór antycznych protagonistów. Wierz´,

˝e Êpiew mo˝e warunkowaç widzenie, ˝e

pieÊƒ mo˝e zmieniç kolor p∏omienia Êwie-

cy, ods∏oniç to, co niewyra˝alne2. 

Mottem przytaczanym cz´sto przez
twórc´ i oddajàcym charakter jego podsta-
wowych za∏o˝eƒ sà s∏owa Adama Mickie-
wicza. Jego wiersz zatytu∏owany Widzenie
zaczyna si´ w∏aÊnie od s∏owa dêwi´k. To
w dêwi´ku autor upatruje êród∏a wizji. To
dêwi´k staje si´ poczàtkiem wszystkiego.
Zacytuj´ kilkanaÊcie wybranych wersów,

które majà najbardziej reprezentatywny
charakter i oddajà ducha utworu.

Dêwi´k mi´ uderzy∏ – nagle moje cia∏o,

Jak ów kwiat polny, otoczony puchem,

Prys∏o, zerwane anio∏a podmuchem,

I ziarno duszy nagie pozosta∏o.

I zda∏o mi si´, ˝em si´ nagle zbudzi∏

Ze snu strasznego, co mi´ d∏ugo trudzi∏.

[…]

Ziemi´ i ca∏y Êwiat, co mi´ otacza∏,

Gdzie dawniej dla mnie tyle by∏o ciemnic,

Tyle zagadek i tyle tajemnic,

I nad którymi jam dawniej rozpacza∏, –

Teraz widzia∏em jako w wodzie na dnie,

Gdy na nià ciemnà promieƒ s∏oƒca padnie.

Teraz widzia∏em ca∏e wielkie morze,

P∏ynàce z Êrodka, jak ze êród∏a, z Boga,

A w nim rozlana by∏a Êwiat∏oÊç b∏oga

[podkr. – T.P.]3

Drugà podstawowà Êcie˝k´ stanowi
ludzka tradycja. To ona wyznacza histori´
powstania zespo∏u. Teatr ZAR w∏aÊciwie
narodzi∏ si´ za sprawà pieÊni, od której
wzià∏ nazw´. Wyraz pochodzàcy z j´zyka
Swanów, ludu ˝yjàcego w najwy˝szych par-
tiach gruziƒskiego Kaukazu, nie odsy∏a tyl-
ko do swojego j´zykowego desygnatu. Zar
to nazwa najstarszej pieÊni pogrzebowej
Swanów, której poczàtku nale˝a∏oby szu-
kaç co najmniej dwa tysiàce lat wstecz.

M
UZYKA UST¢PUJE MIEJSCA DUCHOWI.

WSZYSTKO MA èRÓD¸O W PIEÂNI.

WYWODZI SI¢ Z DUCHA PIEÂNI

Tobiasz Papuczys Zar znaczy tyle co dzwon. Nie ma s∏owa, które lepiej

okreÊla∏oby charakter grupy teatralnej prowadzonej przez

Jaros∏awa Freta. Ten w pierwszej chwili niezbyt jasny

rzeczownik – dla widza, który choç raz zetknà∏ si´

z twórczoÊcià opisywanego teatru – mówi nagle bardzo

wiele. Wiele, ale nie wszystko, nazwa zespo∏u prowadzi

bowiem raczej do wielokrotnego interpretacyjnego otwarcia.

Odbiorca mo˝e podà˝yç wieloma Êcie˝kami. Wyraênego celu

w´drówki jednak nie widaç. Jest tylko podró˝, która mo˝e

staç si´ wartoÊcià samà w sobie. Jest poszukiwanie. Proces.
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PieÊƒ niezwykle wa˝na dla tradycyjnej kul-
tury tej spo∏ecznoÊci, Êpiewana na pogrze-
bach ludzi, których ˝ycie si´ spe∏ni∏o4. Na-
zywana przez Swanów „kolumnà duchów”,
gdy˝ wierzà oni, ˝e Êpiewajàc, tworzà ko-
lumn´ dêwi´ków, którà odprowadzajà du-
chy zmar∏ych5. Wykonywana tylko w inten-
cji przodków, nieÊpiewana w sytuacjach
pozbawionych religijnego kontekstu i funk-
cji. Zgodnie z tradycjà wykonawcami mogà
byç tylko m´˝czyêni. Âpiew towarzyszy od-
prowadzaniu do grobu trumny ze zmar∏ym.
Ta w∏aÊnie pieÊƒ sprawi∏a, ˝e zespó∏ pro-
wadzony przez Jaros∏awa Freta rozpoczà∏
dzia∏alnoÊç teatralnà. 

W 1999 roku grupa sta˝ystów OÊrod-
ka Grotowskiego we Wroc∏awiu wybra∏a
si´ na pierwszà wypraw´ badawczà do
Gruzji, Armenii i Iranu. Podró˝ mia∏a cha-
rakter etnograficzny, uczestnicy zbierali
materia∏ muzyczny. Po rekonesansie w kra-
jach, które znane sà jako najstarsze koÊcio-
∏y chrzeÊcijaƒstwa (Gruzja i Armenia),
przyszed∏ czas na kolejne wyprawy. W la-
tach 2000–2002 zespó∏ odwiedzi∏ jeszcze
trzykrotnie Gruzj´. Tak˝e Bu∏gari´ i grec-
kà wysp´ Atos. Przedmiotem szczególnego
zainteresowania sta∏y si´ wielowiekowe po-
lifoniczne pieÊni liturgiczne. Prawdopodob-
nie jedne z najstarszych form wielog∏osu.
Wyprawy mia∏y równie˝ charakter warszta-
towy. Najwa˝niejsze okaza∏y si´ wyjazdy
do Gruzji. W czasie drugiego uczestnicy
doskonalili techniki wokalne w Szkole 
Âpiewu Liturgicznego przy cerkwi Sioni
w Tbilisi. Trzeci by∏ podró˝à do Swanetii,
kaukaskiej prowincji po∏o˝onej w pó∏noc-
no-zachodniej cz´Êci kraju. Tam dzia∏ajà-
ca wcià˝ nieformalnie grupa natrafi∏a na
wspomniany ju˝ zar. Nauka Êpiewu tych la-
mentacyjnych pieÊni sprawi∏a, ˝e w sierp-
niu 2002 roku po powrocie z kolejnej gru-
ziƒskiej wyprawy zespó∏ przyjà∏ nazw´
Teatr ZAR i rozpoczà∏ konkretne prace nad
pierwszym przedstawieniem. PieÊƒ zar
mia∏a staç si´ osià powstajàcego spekta-

klu6. Jednà z motywacji by∏a ch´ç pokaza-
nia tej muzycznej formy, która – przekazy-
wana przez pokolenia od poczàtków naszej
ery – do dziÊ odgrywa wa˝nà rol´ w trady-
cji Swanów7. Przyj´cie takiej a nie innej na-
zwy jest jasnà informacjà, ˝e teatr ten in-
spiracji i materia∏u b´dzie poszukiwa∏
przede wszystkim w ludowej kulturze tra-
dycyjnej.

Kolejnym znaczàcym aspektem jest po-
dejmowana przez twórców tematyka. Nie-
sie ona za sobà konkretne konsekwencje.
Nie chodzi wy∏àcznie o tematyk´ przedsta-
wieƒ. Tu równie˝ wszystko ma êród∏o
w pieÊniach. PieÊniach takich samych jak
zar, mimo ˝e nie pochodzà z Gruzji, ale np.
z Grecji, Bu∏garii czy Korsyki. Wiele zna-
czy ju˝ dobór materia∏u, zainteresowanie
konkretnymi obrz´dami i funkcjà, jakà pe∏-
nià w kulturze te w∏aÊnie pieÊni, których
zespó∏ poszukuje. Tak˝e same kierunki wy-
praw mówià du˝o – odwiedzanie krajów
prawos∏awnych, w których chrzeÊcijaƒstwo
zachowa∏o wiele pierwiastków gnostyckich
– wyraênie dobudowuje kolejne znaczenia.

G∏ówne tematy i motywy, które poja-
wiajà si´ w spektaklach, to w zasadzie py-
tania. Pytania elementarne. Pytania
o Êmierç i ÊmiertelnoÊç (czy te˝ nieÊmier-
telnoÊç), o istnienie duszy, o mo˝liwoÊci
przemiany czy odrodzenia. Jak ma si´ wol-
noÊç cz∏owieka wobec Êmierci? A jak wo-
bec ˝ycia? Czy cz∏owiek za wszelkà cen´
walczy o ˝ycie, czy mo˝e raczej o Êmierç?
Wiadomo, ˝e sà to podstawowe kwestie
podejmowane przez wszystkie religie. To
na ich podstawie opiera si´ wszelkie sa-
crum. Kultywowanie pami´ci przodków
oraz odpami´tywanie tego, co w tradycji
zapomniane, równie˝ mieÊci si´ w tej sfe-
rze. Postawienie cz∏owieka w centrum tej
sfery zbli˝a zaÊ ka˝de dzia∏anie, nie tylko
teatralne, do rytua∏u. Z ideowego punktu
widzenia Teatr ZAR w swojej twórczoÊci
odwo∏uje si´ do s∏ów Juliusza Osterwy:
„Teatr stworzy∏ Bóg dla tych, którym nie

wystarcza koÊció∏”8. Wspomniana tematy-
ka, zw∏aszcza tematyka Êmierci, jedno-
znacznie odsy∏a do tradycji romantycznej.
Do zwiàzku sztuki i religii, zwiàzku odby-
wajàcym si´ w tym przypadku na pozio-
mie pe∏nionych przez te dziedziny funkcji
i przekazywanych przez nie znaczeƒ. To
próba pogodzenia lub mo˝e nawet wskrze-
szenia obu sfer. Dariusz Kosiƒski ten kie-
runek artystycznych poszukiwaƒ nazywa
„polskim teatrem przemiany”, opierajàc si´
na powiàzanych przez kontynuacj´ przy-
k∏adach twórczoÊci Adama Mickiewicza
i Stanis∏awa Wyspiaƒskiego w literaturze,
którzy byliby tym samym twórcami tej idei,
oraz Juliusza Osterwy i Jerzego Grotow-
skiego w teatrze, którzy dà˝yliby do urze-
czywistnienia jej w praktyce9. W swojej
ksià˝ce Kosiƒski, charakteryzujàc te nurty,
zwraca wyraênà uwag´ na

1 J. Fret, Pneumatyka aktora. Teatr z ducha muzyki,
wyk∏ad podczas festiwalu Giving Voice, 24 kwietnia
2009 r. (zob. tak˝e: Przychodzi re˝yser do teatru alterna-
tywnego, dyskusja z J. Fretem w ramach zaj´ç akade-
mickich Wst´p do myÊlenia o teatrze, Wroc∏aw, Instytut
Filologii Polskiej UWr, 22 stycznia 2009 r.).

2 Zob. http://teatrzar.art.pl
3 A. Mickiewicz, Dzie∏a poetyckie, t. 1: Wiersze ,

Warszawa 1982, s. 364–366. 
4 W tradycji Swanów cz∏owiek spe∏niony to taki, któ-

rego ˝ycie trwa∏o co najmniej osiemdziesiàt lat, a jego
dzieci i wnuki go prze˝y∏y.

5 Dla uzupe∏nienia warto jeszcze dodaç, ˝e przecho-
wywanie w pami´ci Swanów pieÊni liczàcych tyle wie-
ków sprawi∏o, ˝e wykonywane sà one w j´zyku, który
nie jest ju˝ dla nich zrozumia∏y, co – moim zdaniem –
raczej dodatkowo wzmacnia ni˝ os∏abia ich si∏´ oddzia-
∏ywania podczas obrz´du.

6 Ewangelie dzieciƒstwa – pierwszy pokaz odby∏ si´
23 paêdziernika 2003 r. w Brzezince ko∏o OleÊnicy.
Dzieƒ wczeÊniej zespó∏ zaprezentowa∏ ¸azarza –
wspólny projekt Teatru ZAR i tancerza butoh Daisuke
Yoshimoto.

7 Przychodzi re˝yser do teatru alternatywnego…
8 J. Osterwa, Przez teatr – poza teatr, wyb. i oprac. 

I. Guszpit, D. Kosiƒski, Towarzystwo Naukowe
„Societas Vistulana”, Kraków 2004, s. 11. 

9 Dwa pozosta∏e – zdaniem Kosiƒskiego – g∏ówne
nurty polskiego teatru to teatr Êmierci i teatr ogromny.
Ze wzgl´du na tematyk´ przedstawieƒ (np. samobój-
stwo) twórczoÊç Teatru ZAR zbli˝a∏aby si´ równie˝ do
granicy teatru Êmierci, z tym, ˝e wówczas ten nurt za-
wiera∏by si´ w idei teatru przemiany. Zob. D. Kosiƒski,
Polski teatr przemiany, Instytut im. J. Grotowskiego,
Wroc∏aw 2007.

Z
AR PROPONUJE COÂ ZBLI˚ONEGO DO RYTUA¸U BEZ RELIGIJNOÂCI,

RYTUA¸U TEATRALNEGO, KTÓRY ODWO¸UJE SI¢ DO SFERY TAJEMNIC,

METAFIZYKI, TRANSCENDENCJI

teatr ZAR
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[…] przeniesienie punktu ci´˝koÊci z dzia-

∏aƒ wiodàcych do powstania dzie∏a sztuki

na proces wewn´trzny, którego rezulta-

tem ma byç ograniczona czasowo lub (jak

u Mickiewicza) obejmujàca ca∏e ˝ycie

przemiana objawiajàca konkretnie i na-

ocznie istnienie transcendencji. Proces

ów wymaga d∏ugotrwa∏ej i rzetelnej pra-

cy, której metody zostajà zaczerpni´te

z dziedziny teatru i muzyki10. 

Takà praktykà b´dzie oddawanie czci
zmar∏ym – najwa˝niejsza, pierwotna funk-
cja pieÊni, które stanowià materia∏ do
przedstawieƒ teatru Freta i budujà drama-
tycznà struktur´ przedstawieƒ. Zawsze sà
to pieÊni o charakterze funeralnym. Dla
Leszka Kolankiewicza podstawà wszelkich
obrz´dów sà dziady – oddawanie czci
zmar∏ym, cykliczne kultywowanie pami´ci
o w∏asnych przodkach. Adam Mickiewicz
w∏aÊnie w taki sposób postrzega∏ sztuk´.
Twierdzi∏, ˝e jest ona „pewnego rodzaju
wywo∏ywaniem duchów, sztuka jest czyn-
noÊcià tajemniczà i Êwi´tà”11. Kosiƒski uj-
muje t´ postaw´ w nast´pujàcy sposób.
Otó˝ prawdziwa sztuka jest dla Mickiewi-
cza obrzàdkiem religijnym, podstawà Êwi´-
toÊci i rytualnoÊci sztuki jest zaÊ to, ˝e uka-
zuje ona duchy indywidualne, ˝e jest
ucieleÊnieniem ducha. Wydobywa to, co
podstawowe w cz∏owieku, jego esencj´, ma
moc ucieleÊniania duchów w kszta∏tach wi-
domych i ˝ywych12. I jeÊliby wróciç teraz
do koncepcji Osterwy, mo˝na by znaleêç
wspólny ideowy mianownik – w rodzaju
sztuki, którà widzowi proponuje Teatr ZAR.
Twórca Reduty definiuje teatr jako 

[…] tajemnicze miejsce, gdzie si´ odby-

wa tajemnicze nabo˝eƒstwo podobnie jak

w koÊcio∏ach, bo˝nicach, synagogach

i w Êwiàtyniach pogaƒskich. Jedna grupa

tam si´ modli, odprawiajàc nabo˝eƒstwo,

druga modli si´ przez swojà obecnoÊç

i przytomnoÊç. Tak i w teatrze jest scena

i widownia13. 

Bycie Êwiadkiem obrz´du – i nie mam
tu na myÊli tylko wzrokowej obserwacji
(podglàdactwa), chodzi raczej o pewnà
ÊwiadomoÊç tego procesu – wymusza
uczestnictwo. Na tym procesie bazujà w∏a-
Ênie przedstawienia ZARu. Skierowane sà
do widza, nie do widowni. Pojedynczy
widz, znajdujàcy si´ w doÊç niewielkiej
grupie ludzi, w ma∏ej zamkni´tej salce,
w której ka˝dy jest Êwiadkiem scenicznych
wydarzeƒ o du˝ym ∏adunku emocjonal-
nym, staje si´ cz´Êcià wspólnoty, która
opiera si´ na wzajemnym Êwiadectwie te-
go, w czym uczestniczy∏a. Wspólnoty zbli-
˝onej do KoÊcio∏a lub domu, jeÊli obu s∏ów
nie traktowaç zbyt literalnie. Nie jest to
oczywiÊcie rytua∏ w sensie religijnym. JeÊli
u˝yç tego niejasnego poj´cia to tylko
z przymiotnikiem Êwiecki. ZAR proponuje
coÊ zbli˝onego do rytua∏u bez religijnoÊci,
rytua∏u teatralnego, który odwo∏uje si´ do
sfery tajemnic, metafizyki, transcendencji
i który jest procesem polegajàcym na pró-
bie szukania nowych znaczeƒ dla tych
wszystkich poj´ç. Odbywa si´ to przez po-
ruszanie si´ na granicy sacrum i profanum,
zacieranie ró˝nic mi´dzy tymi sferami,
wtargni´cie pierwszej w drugà, i odwrot-
nie. Przez uczynienie z hierofanii podsta-
wowej jakoÊci ideowej i estetycznej.

***
Teatr ZAR jest zjawiskiem nie tylko te-

atralnym. Projekty sceniczne sà jednà
z dróg, którà podà˝a prowadzony przez Ja-
ros∏awa Freta zespó∏. Sà poniekàd uzasad-
nieniem i eksplikacjà doÊwiadczeƒ i dzia-
∏aƒ, polegajàcych na szeroko zakrojonych
poszukiwaniach kulturowych. Dzia∏alnoÊç
cz∏onków zespo∏u zak∏ada przede wszyst-

kim proces wewn´trzny. Ka˝da wyprawa
nie jest z za∏o˝enia wyprawà po konkretny
materia∏ do przedstawienia. Polega na sa-
morozwoju aktorów, Teatr ZAR jest bowiem
równie˝ zjawiskiem o otwartym charakte-
rze. Ta cecha objawia si´ przez prowadze-
nie warsztatów wokalnych oraz wymian´ te-
atralnych doÊwiadczeƒ i umiej´tnoÊci
z innymi grupami o podobnym spojrzeniu
na sztuk´ teatru14. Równie˝ przez dokumen-
tacj´ obrz´dów kultury tradycyjnej i pre-
zentacj´ tego materia∏u publicznoÊci pod-
czas wyk∏adów, pokazów, koncertów15. Ten
sposób dzia∏ania wynika byç mo˝e z histo-
rii zawiàzania grupy, która utworzy∏a si´
wÊród uczestników cyklu warsztatów orga-
nizowanych przez OÊrodek Grotowskiego.
Nawiàzujàc swobodnie do tytu∏u ksià˝ki 
Aldony Jaw∏owskiej, mo˝na zatem Êmia∏o
powiedzieç, ˝e ZAR to w pewnym sensie
w i ´ c e j  n i ˝  t e a t r , zaÊ poczàtkiem
i jednoczeÊnie punktem stycznym dla
wszystkich przejawów jego dzia∏alnoÊci jest
oczywiÊcie pieÊƒ.

Tobiasz Papuczys

J
AK MA SI¢ WOLNOÂå CZ¸OWIEKA WOBEC ÂMIERCI? A JAK WOBEC ˚YCIA?

CZY CZ¸OWIEK ZA WSZELKÑ CEN¢ WALCZY O ˚YCIE, CZY MO˚E RACZEJ 

O ÂMIERå?

10 D. Kosiƒski, Argumentum: polski teatr przemiany
2002, [w:] ibidem, Polski teatr przemiany…, s. 31. 

11 A. Mickiewicz, Literatura s∏owiaƒska. Kurs czwarty,
[w:] ibidem, Dzie∏a, t. 11, prze∏. L. P∏oszewski, oprac. 
J. MaÊlanka. Warszawa 1998, s. 63.

12 D. Kosiƒski, Argumentum…, s. 28.
13 J. Osterwa, op.cit., s. 11.
14 Wroc∏awski zespó∏ wspó∏pracuje z lwowskim 

teatrem Maisternia Pisni, w którym aktorzy mogli
uczyç si´ Êpiewu irmologicznego. Równie˝ „wymian´
warsztatowà” ZAR nawiàzywa∏ wielokrotnie z Marianà 
Sadowskà, pieÊniarkà i aktorkà zwiàzanà niegdyÊ
z Teatrem „Gardzienice”, która wspó∏pracowa∏a przy
przedstawieniu Cesarskie ci´cie. Próby o samobójstwie.
Od strony ruchowej w tym samym projekcie bra∏a
udzia∏ równie˝ Vivien Wood, choreograf, tancerka
i aktorka Teatru DV8.

15 Przyk∏adem niech b´dzie film Mandejczycy nakr´-
cony podczas wizyty grupy w Iranie w 2002 r., gdzie jej
cz∏onkowie mieli okazj´ udokumentowaç obrz´d chrztu
tej gnostyckiej sekty. Warto równie˝ dodaç, ˝e ZAR
cz´sto podczas koncertów prezentuje materia∏, którego
nie ma zamiaru wykorzystaç w przedstawieniach.
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