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Poza słowami
ADA RUSINEK

Najpiękniejsza ze sztuk, bo poch³ania ca³kowicie – cia³o, duszę i umys³. Jest gr¹
psychiki z fizyczności¹. Wyrazem psychofizycznej spójności. Ekspresj¹ dynamiki i piękna ludzkiego cia³a. Wyraża nasze myśli. Jest opowieści¹ o nas samych,
zwierciad³em naszej duszy, fantazji i pragnień...
Jest ruchem i zaklęciem, którym kreujemy siebie i swoje życie. Jak mitologiczni bogowie, którzy tańcz¹c tworz¹
świat dziel¹c go na dni i noce, świat³o
i cień, zakreślaj¹ ko³a cyklicznych zjawisk, pór roku, epok.
Jest kalejdoskopem znaków i obrazów, za pomoc¹ którego nie tylko uk³adamy znaczenia. Jesteśmy jego integralna części¹, cia³em – „myśl¹ przewodni¹”.
Poprzez taniec obnosimy się z ca³ym
naszym jestestwem, podkreślamy nasze ego. Cz³owiek tańczy³, zanim nauczy³ się mówić, czytać, pisać. Przyk³adem tego s¹ dzieci, które zanim posi¹d¹ te wszystkie umiejętności, entuzjastycznie reaguj¹ na muzykę i tańcz¹. To jest ich forma wypowiedzi.
Taniec jest najstarsz¹ form¹ porozumienia. Jest pras³owem, językiem bogów, gdy zwyczajne s³owo zawodzi.
Tak jak Indianie prerii – możemy
wykonać taniec s³ońca, aby dotrzeć do
Boga. Czy jak mężczyźni z australijskiego szczepu Watchandi – wytańczyć symboliczny taniec p³odności.
Lub prosić o zdrowie, obfity urodzaj
wykonuj¹c piękn¹ Rusalije. Czy jak
Serbowie – aby odpędzić suszę, któr¹
powoduje mityczny w¹ż – tańczyć nago wokó³ ognia. Albo odbyć mistyczn¹ podróż wiruj¹cych derwiszy, którzy recytuj¹c Koran zaczynaj¹ wirować zmieniaj¹c w b³yskawicznym rytmie ruch cia³a.
A w tej ostatniej mia³am okazję osobiście uczestniczyć. I mimo, że by³ to
pokaz komercyjny, zapewne daleko uproszczony, to naprawdę ciężko by³o
się otrz¹sn¹ć. Jedn¹ z interpretacji tego
niesamowitego tańca jest wyniesione
z sufizmu przekonanie, że wiarę można zg³ębić za pomoc¹ intuicji i zjednoczyć się z Bogiem przez ekstazę i mi³ość. Taniec obok medytacji, modlitw
i środków halucynogennych by³ właśnie jednym ze sposobów prowadz¹cych do takiego spotkania.
Przypisuje się mu jeszcze inne znaczenie. Astronomiczne, w którym wirowanie derwiszy odwzorowuje ruchy
s³ońca, księżyca i gwiazd, bo podobno taniec zjawi³ się równocześnie z t¹
chwil¹, w której powsta³ wszechświat,
źród³em tańca jest odwieczna mi³ość,
Eros. A ruchy gwiazd, stanowisko planet wobec gwiazd sta³ych, prawid³owy bieg cia³ niebieskich i ³ad, harmonia, czy to wszystko nie jest odblaskiem
kosmicznego pratańca?
Bez względu na tę wiedzę nie trudno dać się wci¹gn¹ć we wspó³przeżywanie derwiszowej ekstazy, bo to piękny i wyrazisty rodzaj modlitwy, którego szczególnie brakuje w religii chrześcijańskiej.
Modlitwa s³owna stanowi w rzeczywistości drobną cz¹stkę życia chrześcijanina. Jest ona zaledwie pocz¹tkiem
odpowiedzi, która musi rozszerzyć się
na ca³¹ nasz¹ istotę. Odpowiedź powinna dotyczyć wszystkiego. W tańcu, którego piękno przerasta nasze
pragnienia i wyobrażenia, prowadz¹cym partnerem jest Bóg. Musimy odpowiedzieć mu s³owem, spojrzeniem,

gestem – ca³ym cia³em. Analogia ta
pasuje dobrze do wszystkich religii
– cz³owiek zawsze w³¹cza³ święty taniec do swego kultu. We wspó³czesnej
liturgii odpowiedź angażuj¹ca ca³e nasze cia³o sprowadza się do pochylenia
g³owy i przyklęknięcia. W naszych
sanktuariach jest miejsce i potrzeba
gestów lepiej symbolizuj¹cych fakt,
że to Bóg jest partnerem prowadz¹cym nas w tańcu, który sam zapocz¹tkowa³.
Do takiej formy modlitwy zachęca
duchowny, L. M. Orsy. - Och, ile by
zyska³ nasz Kośció³, gdyby potrafi³
otworzyć się na ludzi i ich potrzeby.
Gdyby w myśl wspó³czesnego jezuity
rozszerzy³ liturgie o bardziej zmys³owe i wyraziste gesty. Być może byłabym dziś praktykuj¹c¹ katoliczk¹, gdyby nie przesadnie boleściwy ton obrzędów, oraz często abstrahująca od
istoty wiary postawa kap³anów, którzy
owe spotkania celebruj¹. Bardziej jest
mi bliski sposób modlitwy derwiszy,
o których wyżej pisa³am, niż szablony
katolickiej ceremonii – bardziej namaszczone zadufaniem teatru, niż wspóln¹ radości¹ przeżywania. Tak jak dzieje się chociażby w religiach Wschodu.
Nie widzę więc nic dziwnego w tym,
że więlu m³odych ludzi coraz częściej
sk³ania się ku innym religiom. Ku
miejscom, w których rzeczywiście
można doświadczyć mistycznej przygody z si³ami wyższymi w³aśnie poprzez ekspresyjny i żywio³owy wyraz
ducha. Poprzez upojenie w tańcu, który jest bliski cz³owiekowi, bo jest głęboko zakorzeniony w ludzkiej naturze
i nietrudno go w sobie odnaleźć. W takiej modlitwie rzeczywiście można
zbliżyć się do Boga, przekroczyć granice światów, odnależć się w wymiarze, który wydaje się tak odleg³y i niedostępny. A okazuje się, że tak naprawdę jest na wyci¹gnięcie nogi, na
mrugnięcie okiem, na klaśnięcie w dłonie, na ruch bioder. To świat symboli
i znaczeń, wspólny język, zapomniany
kod, który może być ważnym medium
w czasach opisanych przez mit o wieży Babel. W³aśnie taki rytualny ruch
wzmacnia więź spo³eczn¹, wyraża akceptację. Jest zatem niezwykle istotnym elementem, jest aktem spo³ecznym. Jest uniwersalnym językiem.
Mimo odrębności kulturowej, wynika z podobnych potrzeb i dowodzi nieodmienności natury cz³owieka.
Istota tańca polega na tym, by wiernie wyraża³ i przedstawia³ nasze przeżycia duchowe i plastycznie uzmysławia³ to, co jest dla nas tajemnicze. Bo
tańcz¹ca wyobraźnia pozwala przekraczać granice, odkrywać miejsca i światy, które nie maj¹ racji bytu w naszym
codziennym logicznym życiu. Pozwala dotykać tajemnicy życia, przechodzić tam gdzie rozum nie dociera...
Dzięki takiej wyobraźni zwyciężyła
Selma, bohaterka filmu „Tańcz¹c w
ciemnościach”. I chociaż ponios³a najwyższ¹ ofiarę, to do samego końca
nie straci³a wiary w marzenia i idea³y.
To by³o jej zwycięstwem.
Taniec jest d¹żeniem do osi¹gnięcia

jedności, do przemiany cia³a w dusze,
po³¹czenia stworzonego ze Stwórc¹.
Sprawia, że rzeczy święte s¹ jednocześnie cielesne, że cia³o może nauczyć nas tego, czego nie zna bezcielesny duch. Bo cz³owiek, jako istota
niepodzielna może ca³ym sob¹ – dusz¹ i cia³em – wyrażać rzeczy najistotniejsze. Poszukiwać i odkrywać. Właśnie poprzez takie osobiste wyznanie,
które wi¹że się z magi¹ i z religi¹,
z prac¹ i z odpoczynkiem, z mi³ości¹ i
ze śmierci¹, ze wszystkimi aspektami
życia.
Jest metod¹ na poznanie prawdy o
sobie i świecie, na zrozumienie tego,
co wewn¹trz i na zewn¹trz. Sposobem
na afirmacje życia, takiego jakim jest,
a jednocześnie sposobem na walkę
z przeciwnościami losu, także przejawem niepokory i buntu.
Jest od¹ do radości, do smutku, do
mi³ości, do klęski. Niczym w dionizyjskiej chorei – zamierzonej ekstazie, która wyzwala³a z trosk, poczucia
grzechu, dawa³a szanse obcowania
z nieodgadnionym.
Kiedy na przyk³ad Grek rodzi³ się,
kocha³ czy umiera³, czyni³ to w rytmie
odwiecznej chorei. Tylko tak w m¹dry sposób można uwolnić się od nadmiaru emocji, zrzucić z siebie ciężary
egzystencji. Oderwać się i spojrzeć na
rzeczywistość z innej perspektywy.
Jak Zorba – w ekspresyjnym porywie
żalu i rozpaczy uwolnić się od bólu i
cierpienia.
Mieszka we mnie diabe³, który mi
rozkazuje, a ja robię to, co mi każe.

Ilekroć przyt³oczy mnie jakieś uczucie, jakby mnie mia³o udusić, wo³a:
Zatańcz! A ja tańczę i to mi przynosi ulgę. Kiedy mój synek Dimitrakis
zmar³ w Chalkidike, też poderwałem
się i zacz¹³em tańczyć. Krewni i przyjaciele widz¹c mnie tańcz¹cego nad
cia³em, rzucili się, aby mnie przytrzymać. Zorba oszala³! – krzyczeli. - Zorba oszala³! Ale gdybym w tamtej chwili nie zacz¹³ tańczyć, naprawdę oszala³bym z bólu.
Może w taki sposób można odnaleźć
wartość w życiu, odzyskać stracone
marzenia, odnaleźć z³oty środek? Tak
jak Zorba odrodzić się na nowo i posi¹ść umiejętność życia.
Dzisiejsze dyskoteki to też poniek¹d
taneczna autoterapia. Dyskotekowe
Dionizje, w których każdy z osobna
tańczy taniec życia, w transie muzyki
i świate³ doprowadza się do ekstazy.
Chociaż bardziej przypomina to taniec
godowy zwierz¹t, niż świadome oczyszczenie. Ale może jest to reakcja,
rodzaj podświadomego manifestu na
nasz pruderyjny świat? Na to, że cielesność i potrzeba obcowania z ni¹ sta³a się czymś z³ym i nienormalnym?
Dlatego między innymi w takich dyskotekowych azylach, gdzie nie dosięga
oko „Big Brothera”, można dać upust
st³amszonej cielesności.
W takich miejscach dziś dokonuje
się zbiorowe przeżywanie samotności. W świecie sparaliżowanych centaurów – ludzi w samochodach, w biurach, przy telewizorach – ciężko jest
odnaleźć środek, odzyskać równowa-
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wagę. Taniec jest antidotum na bolączki cz³owieka, chwilowym oderwaniem się od rzeczywistości. Jest właśnie poszukiwaniem wartości duchowych zatraconych we wspó³czesnym
trybie życia. Jest cudownym lekarstwem na lęki, rozczarowania, frustracje. Jest wyrazem silnych emocji człowieka w czasach bezsilności i bana³u.
Sposobem na odbudowanie więzi
z rytmicznie pulsuj¹cym światem, na
oczyszczenie. Ale tylko pod warunkiem, że jest wrażliwym i prawdziwym wyznaniem, a nie tępym, monotonnym transem. A prawdziwy jest
tylko wtedy, gdy wyp³ywa prosto z
serca, gdy jest skoncentrowan¹ zmys³owości¹ i namiętności¹. Gdy wyraża
tęsknoty i ukryte pragnienia.
Dopóki taniec by³ oddaniem w ruchach zewnętrznych uczuć i myśli wewnętrznych, dopóty by³ prawd¹, maj¹c¹ pewne znaczenie, i to wynios³o
go ponad sztuki piękne. Skoro zaś sta³
się ślepym naśladownictwem ruchów
nieznanego nam znaczenia, jest tylko
k³amstwem i g³upstwem. Tym właśnie dla mnie jest taniec – niebanalnym,
g³ębokim dialogiem z cz³owiekiem,
ze światem, z Bogiem. Jest osobistym
wyznaniem, niewyżyt¹ zmys³owości¹
i terapi¹ na wszystkie problemy.
A najchętniej wytańczy³abym to
wszystko, bo żadne s³owa nie oddadz¹ istoty tej magii.
Poza s³owami, bez maski, bez gry...
Tylko tańczę, bo „gdy tańczę to znikam” i już nic nie muszę mówić...

