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Streszczenie
Artyku  jest prób  odpowiedzi na pytanie, czym jest teatr ta ca i jak  rol  odgrywa w terapii. W pierwszej cz ci 

przedstawiona jest geneza oraz deÞ nicja teatru ta ca, kolejno jego zwi zki z terapeutyk  oraz za o enia terapii, a tak e
przyk ady leczniczego zastosowania ruchu scenicznego.

Artyku  prowadzi do konkluzji, e teatr ta ca, jako uniwersalny j zyk umo liwiaj cy mówienie o uczuciach i we-
wn trznych konß iktach, jest alternatywn  metod  pracy z ludzkim cia em i psychik , szczególnie istotn  w dobie narasta-
j cych problemów w komunikacji intra- i interpsychicznej.

S owa kluczowe: terapia ta cem, teatr ta ca, j zyk cia a, wiadomo  cia a

Dance theater and its therapeutic aspects

Abstract
This article a  empts to answer the question, what is dance theater and its role in therapy. In the Þ rst part the article

shows the genesis and deÞ nition of dance theater, turns to its relationships with therapeutics and foundation of therapy, as 
well as examples of the therapeutic use of stage movement.

The article leads to the conclusion that the dance theater, is a universal language that allows us to talk about feelings 
and inner conß icts, is an alternative method of working with the human body and psyche and it’s important as a factor  in 
increasing problems in intra- and interpersonal communication.
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Taniec w teatrze? Dodatek do spektaklu, ozdobnik przedstawienia, ekscentryczny odmieniec? Czy mo e odr bny
j zyk, samodzielny wyraz emocji i suwerenny byt sceniczny? „No to spectacle” wo a a w s ynnym No Manifesto Yvonne 
Rainer wyra aj c tym samym g os wielu tancerzy niegodz cych si  na bycie uzupe nieniem sztuki i wo aj cych, e taniec
to nie tylko zbiór estetycznych ruchów. Kiedy zatem dzieje si  taniec, kiedy teatr, a kiedy terapeutyka?

Teatr ta ca to wi cej ani eli suma teatru i ta ca. Rozgrywa si  on pomi dzy sztuk  dramatyczn  a ruchem, nie b -
d c równocze nie ani jednym ani drugim. To proces indywidualny, z o ony i wewn trzny (cho  z za o enia widoczny 
dla obserwatora). Twórcz  podstaw  teatru ta ca stanowi emocja, która jest pocz tkiem i ko cem – z próby wyra enia
skrywanych emocji powstaje ruch, który ostatecznie w emocj  si  przemienia. Nieraz w spektaklu mo na dostrzec wi cej
improwizacji i uczu  ani eli techniki ruchu i gry aktorskiej.

W wielu kr gach artystycznych mówi si , e teatr ta ca to teatr ruchowy lub Þ zyczny. Niektórzy za  woleliby okre la  
go mianem teatru terapeutycznego, gdy  indywidualna i spontaniczna praca aktora nad w asnymi konß iktami i t umio-
nymi emocjami niejednokrotnie przewa a nad choreograÞ 1. 

W dobie coraz bardziej stresuj cego ycia, w coraz silniej wci gaj cej wirtualnej rzeczywisto ci ograniczaj cej kontakt
osobisty i nasilaj cej zjawisko samotno ci i izolacji, alternatywne sposoby wyra ania uczu  staj  si  nie tyle przywilejem,
co konieczno ci . Ludzie potrzebuj  uniwersalnego j zyka, którym b d  mogli swobodnie wyrazi  swój niepokój. Takim 
j zykiem, znanym od dawien dawna jest taniec. Nie ten ograniczony schematem i powtarzalno ci  ruchu, ale ten p yn cy
z wn trza cz owieka. Dlatego teatr ta ca sta  si  obiektem zainteresowania ludzi poszukuj cych sposobu na wyra enie
skrywanych uczu , nie wiadomych problemów i zatraconych marze . 

1 S awomir Krempa, Co to jest teatr ta ca?, http://www.granice.pl/publicystyka,co-to-jest-teatr-tanca-z-jackiem-luminskim-rozmawia-slawomir-
krempa,150, 03.10.2010.
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Teatr ta ca – dzieje poj cia
By zrozumie  narodziny teatru ta ca trzeba u wiadomi  sobie fakt, e przez stulecia taniec ogranicza  si  do baletu. Powsta-

nie nowych form i technik zazwyczaj wi za o si  z buntem wobec sztywnych ram obowi zuj cej sztuki. W atmosferze gospo-
darczych, spo ecznych i obyczajowych przeobra e , jakie mia y miejsce na prze omie XIX i XX w. nast powa  prze om konwen-
cji artystycznych, a razem z nim powstawa  tak zwany taniec ekspresjonistyczny, b d cy pierwowzorem ruchu wspó czesnego 
i teatru ta ca. Sztuka zacz a odzyskiwa  swobod  wyrazu a arty ci oddali si  poszukiwaniom nowych warto ci humanistycz-
nych. Rozwój psychologii przyczyni  si  do otwartego spojrzenia na problemy ludzko ci zagubionej w coraz bardziej uprzemy-
s owionym wiecie. Prostota, powrót do natury, poszukiwanie w asnej osobowo ci, aÞ rmacja ycia, zdrowia i wolno ci sta y 
si  warto ciami poszukiwanymi nie tylko w ród spo ecznych dzia aczy, ale tak e artystów, w tym tancerzy i choreografów2. 

Niezaprzeczalny wp yw na wyzwolenie tanecznego ruchu spod klasycznych schematów mia a ameryka ska tan-
cerka Isadora Duncan (1877-1927). Jako pierwsza wyst pi a na scenie boso i w lu nej tunice, zamiast w paczce baletowej 
i pointach. Rozpocz a tym samym propagand  idei free dance, czyli ta ca pe nego swobodnych, spontanicznych ruchów, 
rodz cych si  pod wp ywem dozna  i wzrusze . Uczyni a z cia a rodek wyrazu uczy  i emocji3.

Poszukuj c podwalin teatru ta ca wspó czesnego nie sposób nie wspomnie  o badaczu ludzkiej motoryki, twórcy 
pierwszej choreologii4 i kinetograÞ i5 RudolÞ e von Labenie (1878-1958). Zanalizowa  on prawa rz dz ce ruchem, ustalaj c 
jego energi , czas i przestrze , a forma któr  zapocz tkowa  by a konsekwencj  poszukiwania ruchu bliskiego ludzkiej 
codzienno ci, harmonizuj cego z kultur  popularn  oraz stanowi c  odpowied  na ówcze nie modne powiedzenie 
„w zdrowym ciele, zdrowy duch”6.

R. Laben interesowa  si  bardziej teori  i metodyk  nauczania ta ca ani eli dzia alno ci  artystyczn , dlatego te  nie on, 
ale jego uczennica Mary Wigman (1886-1973) sta a si  ikon  zapocz tkowanego przez niego ruchu wyrazistego. Jej taniec by  
swoist  negacj  wszelkich zasad, zmierza  do maksymalnej ekspresji i spontanicznego wyra ania uczu  zrodzonych z osobi-
stych prze y . Jej kompozycja oparta by a na improwizacji pozbawionej fabu y i przybiera a kszta t symbolicznych obrazów7. 

Dzia alno  M. Wigman i rozwój ta ca wyrazistego otwieraj  drog  do powstania nowej formy uznawanej za pocz tki 
teatru ta ca – Tanztheater. Jego ojciec, Kurt Joossa, niemiecki artysta i choreograf tworzy  pierwsze prawdziwe spektakle 
taneczne, pe ne muzyki, wiat a, kostiumów i choreograÞ i, dzi ki którym traÞ a  do szerokiej publiczno ci8. 

Druga wojna wiatowa, przymusowa emigracja artystów i represje polityczne spychaj  wspó czesny taniec do pod-
ziemia. W tym samym czasie w Ameryce (mi dzy innymi pod wp ywem do wiadcze  niemieckich imigrantów) rozw  a 
si  modern dance9. Ten natomiast po wojnie ca kowicie zast puje ruch wspó czesny i teatralne eksperymenty. Dopiero bunt 
nowego pokolenia choreografów (Johann Kresnik, Gerhard Bohner, Pina Bausch, Renihild Ho  mann, Suzanne Linke), 
zrodzony na fali politycznych rewolt lat sze dziesi tych przywraca temat zapomnianego wówczas ta ca wspó czesnego. 
W efekcie powstaje pionierski (lub raczej odrodzony) gatunek Tanztheater, b d cy po czeniem sztuki teatralnej i tanecz-
nej, w którym nowa jest zarówno forma, jak i tre  spektaklów. 

Pina Bausch jako pierwsza ustanowi a termin „teatr ta ca”, uznaj c go nowym scenicznym gatunkiem sztuki. Wizj  
swojego dzie a opar a na ha le: „nie obchodzi mnie, jak poruszaj  si  ludzie. Obchodzi mnie to, co ludzi porusza”10. Taniec 
w choreograÞ ach P. Bausch nie zajmowa  centralnego miejsca, st d te  jej praca okre lana jest „teatrem ubogim w taniec”. 
Sama za  twierdzi a, e „wszystko mo e by  ta cem”. St d pomys y do choreograÞ i czerpa a z prostych i zwyczajnych 
ruchów wykonywanych w codziennych czynno ciach11. 

2 Zob. A. Iwa ska, Teatr ta ca – dzieje poj cia, „Ogrody Nauki i Sztuk” 2011, nr 1, s. 295-310; M. Wiszniewski, Teatr ta ca Anny Halprin - na pograni-
czu sztuki, rytua u i terapii oraz jego polska adaptacja, [w:] W. Karolak, B. Kaczorowska (red.), Arteterapia w medycynie i edukacji, ód  2008, s. 207-216. 

3 Zob. P. Kurth., Isadora Duncan, Warszawa 2003.
4 Nauka o technice, historii i metodyce nauczania ta ca. Zob. M. Szymczak, S ownik j zyka polskiego PWN, Warszawa 1998, s. 256. 
5 KinetograÞ a to system znaków pozwalaj cy zapisywa  ruch, w tym taniec, w postaci obiektywnej partytury (na pionowej pi ciolinii). Prosty i logiczny 

system o przejrzystych zasadach pozwala na zapis ka dego ruchu, niezale nie od techniki. Zob. Tam e, s. 862.
6 W. Klimczyk, Wizjonerzy cia a. Panorama wspó czesnego teatru ta ca, Kraków 2010, s. 27-28.
7 B. Kocio kowska, Od ekspresjonizmu do formalizmu. Baletowe zjawiska XX wieku. Istota i ranga muzyki, cz. 3, „Twoja Muza” 2011, nr 5, http://www.

twojamuza.pl/index.php?w=6&id=912&g=3, 05.01.2014.
8 Tam e.
9 Modern dance to styl ta ca, rodz cy si  na prze omie XIX i XX w. w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech. Zaczerpni ty z klasycznego baletu 

(p ynno  ruchów) oraz jazzu (u o enie stóp), oderwany jednak od skodyÞ kowanych ruchów i teatralnych struktur narracyjnych. Charakterystyczn  cech  modern 
dance jest praca na pod odze, improwizacja, kontakt, praca z oddechem oraz du a ilo  wyskoków. Za pioniera uwa a si  Marhe Graham.

10 A. Rembowska, Teatr ta ca Piny Bausch. Sny i rzeczywisto , Warszawa 2009, s. 33.
11 Tam e, s. 14.
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Obok P. Bausch g ównym protagonist  teatru ta ca by  Johann Kresnik. Swoj  prace okre la  mianem „teatru cho-
reograÞ cznego”. Tworzy  w oparciu o spo eczne wydarzenia, komentowa  kontrowersyjne fakty i buntowa  si  wobec 
konsumpcjonizmu i imperializmu. Jak pisze Wojciech Klimczyk, „Kresnik chcia  poruszy  widowni , obudzi  w niej 
polityczn  wiadomo , musia  zatem si ga  po mocne gesty, a nie bawi  si  w subtelno ci”12. St d w sztukach artysty 
pojawia y si  wulgaryzmy, elementy ulicznej kultury, brzydota i trywialno . 

Choreografowie, okre lani mianem twórców Tanztheater, przede wszystkim ustanowili nowe mo liwo ci wykorzy-
stania ludzkiego cia a, taniec za  sprowadzili „na ziemi ” do spraw bliskich cz owiekowi. Ich spektakle pe ne by y emocji, 
improwizacji, swobody ruchy. Fabu a choreograÞ i opiera a si  o sprawy polityczne i spo eczne, a tak e zwyczajne do-
wiadczania dnia codziennego. XX-wieczny teatr ta ca po czy  baletow  tradycj  z awangardow  innowacj . Po czy  
taniec z teatrem, technik  z emocj . 

Czym jest teatr ta ca
Nie sposób wyczerpuj co i jednoznacznie przedstawi  deÞ nicj  wspó czesnego teatru ta ca. Z pewno ci  jest to zjawi-

sko skomplikowane, z o one i kontrowersyjne. Najwa niejszym zdaje si  by  to, co my li o nim sam twórca, ale i w tym 
przypadku nie rozwi zuje to kwestii wieloznaczno ci poj cia. Innym problemem jest skonstruowanie deÞ nicji jednakowo 
rozumianej przez choreografa, tancerza i widza. 

Z perspektywy wspó czesnych teatrologów i krytyków teatralnych teatr ta ca jest nowatorsk  for  przedstawie  te-
atralnych, w których nadrz dnym rodkiem wymowy jest zharmonizowany z muzyk  ruch „o szczególnych warto ciach 
plastycznych i ekspresyjnych”13. 

Roland Langer, krytyk teatralny, Tanztheater okre la jako kombinacj  ta ca, s owa, piewu oraz konwencjonalnych 
elementów teatru, takich jak scenograÞ a, rekwizyty, wiat o, kostiumy. Jego zdaniem owa sztuka powinnna by  wyko-
nywana przez profesjonalnych tancerzy, za  tradycyjna narracja zast piona przez prezentacj  specyÞ cznych sytuacji (np. 
konß ikty) lub emocji (np. l k). Widownia zostaje sprowokowana do ledzenia toku w asnego my lenia i reß eksji nad 
spektaklem14. 

Z punktu widzenia polskiego twórcy teatru ta ca Jacka umi skiego, za o yciela i dyrektora artystycznego by ego 
l skiego Teatru Ta ca w Bytomiu, Tanztheater to przede wszystkim „zjawisko synkretyczne, które czy w sobie wiele 
ró nych dziedzin sztuki (…). Jest w ród nich i aktorstwo, i re yseria – czyli teatr ta ca pozostaje pomi dzy teatrem dra-
matycznym a ta cem. To samo, co aktor najcz ciej wypowiada s owami, tancerz g ównie komunikuje swoim cia em, 
ruchem”15.

Czym zatem jest teatr ta ca? Czy fenomen tego zjawiska nie skazuje badacza na konieczno  ka dorazowego deÞ nio-
wania formy charakterystycznej dla poszczególnych przedstawie  i twórców? Bez w tpienia teatr ta ca jest zjawiskiem 
niejednolitym i nie istniej  w nim adne ustrukturalizowane formy i zasady, panuje wolno  i swoboda budowania sztuki 
w oparciu o talenty i do wiadczenia artystów i twórców. 

Czy ta swoboda i niejednolito  teatru ta ca nie nara a statystycznego odbiorc  na poczucie bycia oszukanym, kiedy 
ze zdziwieniem zauwa a on, e w spektaklu w teatrze ta ca nie by o ta ca (bo teatr zazwyczaj si  rzeczy wyst puje). Czy 
mo na zatem oczekiwa , e w teatrze ta ca b dzie taniec? Czy majestatyczne przemieszczanie si  w rytm wewn trznego 
g osu aktora (nie zawsze wyra nie „s yszalnego” dla widza) lub przeci gaj ce si  opadanie i powstawanie z pod ogi nale y 
nazwa  ta cem? Dlaczego muzyka i rytm, stanowi ce element nierozerwalny naturalnego ta ca sta y si  dla niektórych 
twórców teatru jedynie dalekim t em? W dobie coraz szerzej upowszechnianej wiedzy o ta cu (bo nale y pami ta , e 
spo ecze stwo wyedukowa o si  na kanwie popularnych ostatnio programów telewizyjnych i stawia coraz wy sze ocze-
kiwania co do jako ci widowisk tanecznych) wci  brakuje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czym jest teatr ta ca? 

W zako czeniu dyskursu nad rozumieniem omawianego poj cia warto przytoczy  wypowied  teatrologa, krytyka, 
badacza ta ca i teatru Julii Hoczyk. Jej wypowied  stanowi swoiste odzwierciedlenie ró norodno ci i swobody jaka pa-
nuje nie tylko w kwestiach leksykalnych, ale te  scenicznych i zdaniem autora najtrafniej deÞ niuje omawiane zjawisko. 
W jej opinii teatr ta ca jest zjawiskiem synkretycznym, wolnym, niejednolitym i otwartym. W swej strukturze postuluje 
swobod  twórcz  i akcentowanie indywidualnej kreatywno ci. Jak sama pisze, w teatrze ta ca „rzadko pojawia si  linear-

12 W. Klimczyk, dz. cyt. s. 84.
13 D. Kosi ski, S ownik teatru, Kraków 2006, s. 169.
14 R. Langer, Compulsion and Restraint, Love and Angst, “Dance Magazine” 1984, nr 6, s. 41.
15 S awomir Krempa, dz. cyt.
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nie prowadzona narracja (w przypadku polskich spektakli ma to jeszcze miejsce, ale i tu wida  tendencj  do odchodzenia 
od fabularno ci), akcja kszta towana jest epizodycznie i wielow tkowo, dopuszczaj ca impresyjno  i motywy poboczne. 
Mog  pojawi  si  tu najrozmaitsze formy collage’u, sk adanki czerpi cej z ró nych konwencji i stylów, a nawet elementy 
werbalne oraz wokalne. Na porz dku dziennym jest mieszanie technik i odwo a . Pojawiaj  si  aluzje, pastisz, ironia, gro-
teska, czenie elementów banalnych i wznios ych, wprowadzanie sk adników codziennych i przypisywanie im nowych 
znacze , prze amywanie scenicznej iluzji, prywatno ci, a nawet to samo ci wykonawców, improwizacja i wiele, wiele 
innych”16.

Teatr ta ca a terapeutyka
Wykorzystanie ta ca jako narz dzia terapeutycznego jest znane od wieków i prawdopodobnie si ga pocz tków hi-

storii ta ca. W prymitywnych kulturach cia o i psychika nie by y spostrzegane jako oddzielne byty. Ruch by swoistym 
pomostem mi dzy wn trzem cz owieka a wiatem zewn trznym. Nawet teorie Karola Darwina zak ada y, e naturaln  
motywacj  do ta ca jest potrzeba roz adowania energii i napi  emocjonalnych. Jak wnioskuj  antropolodzy, w pradaw-
nych kulturach mówienie o cierpieniu, strachu czy niezrozumia ych si ach przyrody by o zakazane. Obawa przed ci -
gni ciem na siebie negatywnych konsekwencji, w zwi zku z niew a ciwym nazwaniem jakiego  zjawiska, zmusi a ludzi, 
aby w miejsce s owa wprowadzili taniec. Takim sposobem rozwin  si  system znaków i gestów okre laj cych tre ci ycia 
ludzkiego. By  to pocz tek rozwoju wiadomo ci cz owieka, próba uzewn trznienia jego g bokich prze y 17. Te w a nie 
aspekty ruchu sta y si  inspiracj  dla prekursorów teatru ta ca i wspó czesnej choreoterapii.

W dobie redniowiecznej ekspansji ko cio a chrze c  a skiego tradycja uzdrawiaj cego ta ca stopniowo zacz a zani-
ka . Rytualne pl sy i szama skie obrz dy kojarzone z poga sk  kultur  zosta y zakazane. W Europie pojawi y si  ta ce 
dworskie i ludowe, a z up ywem czasu powsta  ruch sceniczny – balet. O choreoterapii zapomniano a  do pocz tków XX w.

Rewolucja w obszarze baletu klasycznego i narodziny wspó czesnego ruchu scenicznego odnowi y poszukiwania 
w obr bie terapeutycznych warto ci ta ca. Sta  si  on synkretycznym i niejednoznacznym j zykiem teatru ruchu i da  
podwaliny do rozwini cia i upowszechnienia choreoterapii, (Dance Movement Therapy – DMT). Tak samo jak wspó czesny 
teatr ruchu by  wyrazem buntu wobec sztywnych ram sztuki baletowej oderwanej od wewn trznych konß iktów cz o-
wieka i otaczaj cej rzeczywisto ci, tak samo choreoterapia zaprzecza a ustrukturalizowanemu ruchowi ograniczaj cemu 
emocje cz owieka18.

Zwi zki teatru ta ca oraz terapeutyki s  niezaprzeczalne, zarówno w warstwie teoretycznej, jak i praktycznej. Terapia 
ta cem i ruchem wywodzi si  z po czenia teorii psychoterapeutycznych z ideami ta ca wspó czesnego. Za  za o enia 
teatru ta ca odrzucaj ce schematy, struktury i powtarzalno  na rzecz swobodnego wyra ania ycia duchowego, zdaj  si  
bardziej odpowiada  idei choreoterapii ani eli deÞ nicji samego ta ca czy teatru19. 

Koneksji teatru ta ca ze wspó czesn  choreoterapi  nale y tak e upatrywa  w genezie owych zjawisk. Psychoterapia 
ta cem, podobnie jak teatr ta ca, zosta y zainspirowane potrzeb  zmian w obr bie sztywnych form sztuki i narastaj cym 
spo ecznym niepokojem oraz intelektualnym i artystycznym klimatem pocz tku XX w. 

Wspólne dla teatru ta ca i choreoterapii s  te  nazwiska dzia aczy – tancerzy, choreografów, analityków ruchu. Wspo-
mniany ju  wielokrotnie R. Laben, przez wielu uwa any za ojca psychoterapii ta cem, pozostawi  w swej spu ci nie sys-
tem klasyÞ kacji ruchu, który do dzisiaj stanowi najbardziej uniwersalne i powszechne narz dzie diagnostyczne i badaw-
cze w terapii ta cem. Kolejna osoba uwa ana za pionierk  teatru ta ca M. Wigman, twórczyni „ruchu autentycznego”, 
prowadzi a szko  improwizacji i indywidualnej ekspresji, dzi ki której rozpocz a eksplorowanie emocji i osobowo ci 
cz owieka, a stworzona przez ni  technika uznana zosta a za pierwsze formy terapii20. 

Innowatorami, którzy odegrali istotn  rol  w kreowaniu teatru ta ca wspó czesnego, a zatem i choreoterapii, byli 
mi dzy innymi: Francois Delsarte – tworzy  system naturalnych gestów inspirowanych yciem codziennym, który mia  
zast pi  aktorom sztuczne i przerysowane gesty stosowane w ówczesnych teatrach, jego prace stanowi y inspiracj  dla 
pracy wielu choreografów; Isadora Duncan - prekursorka ta ca wspó czesnego, w swej pracy wraca a do ruchu natural-

16 J. Hoczyk, Kilka uwag o teatrze ta ca i ta cu wspó czesnym - historia i wspó czesno , „Zoom. Lubelski Informator Kulturalny” 2008, nr 11, http://
zoom.lublin.pl/index.php?mid=2&aid=416, 05.01.2014.

17 D. Kozie o, Taniec i psychoterapia, Pozna  2002, s. 27.
18 M. Wiszniewski, Teatr ta ca Anny Halprin…, dz. cyt. s. 207-210.
19 Tam e. 
20 Z. P dzich, Psychoterapia ta cem i ruchem: terapia indywidualna i grupowa, Sopot 2014, s. 24.
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nego twierdz c, e odbudowanie zdolno ci do nieskr powanego ta ca pozwoli na ycie w pe ni; Ruth Dennis – szuka a 
inspiracji w ta cach Wschodu, stworzy a jedn  z najistotniejszych szkó  ta ca wspó czesnego; Marian Chace – najbardziej 
znana pionierka terapii ta cem, uwa a a, e „taniec jest komunikowaniem si  i przez to zaspokaja ludzkie potrzeby”21; 
Lilian Espenak – zapocz tkowa a metod  zwan  terapi  psychomotoryczn  oraz zaprojektowa a ca a bateri  testów dia-
gnostycznych; Mary Whitehouse – stworzy a unikaln  teori  dla psychoterapii ta cem. Po czy a ekspresyjny autentycz-
ny taniec z jungowsk  teori  twórczej wyobra ni. 

Pionierzy teatru ta ca w swoich choreograÞ ach uzewn trzniali konß ikty, problemy spo eczne, kryzysy to samo ci, 
frustracj  oraz samotno . W swej pracy si gali do ta ca rytualnego, który zgodnie z pradawn  ide  by  wyrazem ycia 
duchowego cz owieka. Wielu artystów, dostrzegaj c coraz wi ksze zwi zki mi dzy psychik  a cia em, opuszcza o scen , 
by ca kowicie odda  si  pracy terapeutycznej22. 

Pocz tkowo na choreoterapii skupiali si  tancerze i choreografowie. Z czasem jednak zosta a ona uznana za nurt 
psychoterapeutyczny i wzbudzi a zainteresowanie psychologów, którzy rozwin li j  do szeroko poj tej pracy z ruchem 
niewymagaj cym muzyki oraz umiej tno ci tanecznych. Jak okre li a to Zuzanna P dzich, autorka obszernej publikacji na 
temat psychoterapii ta cem i ruchem, „nie ka dy umie ta czy , ale ka dy si  porusza – oddycha, wyra a si  za pomoc  
gestów, wykorzystuje te  ruch funkcjonalny do osi gania ró nych celów. Stosowany przez terapeut  ruch nie przypomina 
ta ca w potocznym jego rozumieniu”23.

Terapia ta ca – za o enia, zastosowanie i czynniki lecz ce
Elementarnym za o eniem choreoterapii jest wzajemne oddzia ywanie na siebie psychiki i Þ zyczno ci. Ruch cia a 

w ta cu uwalnia nagromadzone w nim emocje i napi cia. SpecyÞ ka ruchu ta cz cej osoby jest wyrazem uosobienia i tem-
peramentu oraz wska nikiem do diagnozy jej problemów. Metoda leczenia ta cem jest form  wykorzystuj c  ekspresj  
ruchow  i muzyk  do zwi kszenia reintegracji psychoÞ zycznej. To technika nale ca do szerokiego nurty terapii wyko-
rzystuj cej sztuk 24. 

Stany psychiczne uwidaczniane s  w napi ciach mi niowych, dynamice ruchu, postawie cia a i sposobie oddycha-
nia. Taniec bazuj cy na swobodnej, naturalnej improwizacji, nieograniczony wyuczonymi schematami i ruchami, pozwa-
la odnale  rytm w asnego organizmu, wyrazi  emocje i uwolni  si  od codziennych napi . Choreoterapia wykorzy-
stuj c techniki pracy takie jak relaksacja, praca z oddechem, odgrywanie ról i trening kreatywno ci, daje sposobno  do 
identyÞ kacji i zintegrowanej eksploracji organizmu cz owieka25.

Terapia ta cem mo e by  stosowana z powodzeniem w bardzo ró nych przypadkach. Wynika to z faktu, e ruch 
i rytm poruszaj  najg bsze i najbardziej pierwotne obszary ludzkiego cia a i psychiki26. Terapia ta cem jest obecnie szero-
ko wykorzystywan  form  pracy z pacjentem. Mo na j  stosowa  przy leczeniu zaburze  motorycznych i psychicznych, 
szczególnie tych, których pod o em jest l k, a tak e w przypadku osób z nisk  samoocen , nie mia ych, borykaj cych si  
z trudno ciami w nawi zywaniu relacji interpersonalnych, agresywnych, zestresowanych czy takich, które do wiadczy y 
przemocy w dzieci stwie. Zastosowanie terapii ta cem rozpowszechnione jest w pracy z pacjentami onkologicznymi 
oraz osobami dotkni tymi kryzysami yciowymi. Choreoterapi  stosuje si  z du ym sukcesem w pracy z dzie mi z zabu-
rzeniami od ywiania, autystycznymi, l kowymi czy dzie mi zaniedbanymi27.

Przez wiele lat terapia ta cem kojarzona by a z zaburzeniami psychicznymi i somatycznymi oraz ogranicza a si  do dzia-
a  leczniczych. Obecnie koncentruje si  równie  na poprawie obszarów funkcjonowania Þ zycznego, psychicznego i spo-
ecznego oraz wykorzystuje niekonwencjonalne, wykraczaj ce poza ramy psychologii akademickiej koncepcje, dzi ki czemu 
odpowiada na wiele potrzeb ludzi szukaj cych równowagi emocjonalnej, to samo ci i inspiracji do rozwoju osobistego. 

Rola ta ca w wychowaniu i socjalizacji oraz jego wp yw na psychoÞ zyczny rozwój cz owieka zosta y udowodnione 
w badania wielu wybitnych pedagogów (John Locke, Johann Heinrich Pestalozzi, Friedrich Froebel, Emil Jacques-Dalcroze, 

21 S. Chaiklin, C. Schmais, He chance approach to dance therapy, [w:] P. L. Berstein (red.), Eight theoretical approaches in dance movement therapy, Iowa 
1979, s. 16.

22 Z. P dzich, dz. cyt., s. 24-25.
23 Tam e, s. 21.
24 Polskie Stowarzyszenie Choreoterapii, www.choreoterapia.ptt-poznan.pl, 05.01.2014.
25 Zob. Z. Aleszko, G ówne aspekty choreoterapii klinicznej w psychiatrii (reß eksje na podstawie studiów literatury przedmiotu), [w:] M. Knapik, 

W. Sacher (red.), Sztuka w edukacji i terapii, Kraków 2004, s. 225-230; B. Meekums, Dance Movement Therapy, London 2005, s. 13-21; D. Kozie o, dz. cyt. s. 57-63.
26 Z. P dzich, dz. cyt., s. 24-25.
27 S. Loman, Dance moovement therapy, [w:] C. Malchiodi (red.), Expressive Therapies, New York 2005, s. 68-69.
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R. Laban i inni). Taniec w aspekcie wychowawczym rozpatrywany jest jako specyÞ czny rodzaj ruchu, forma sztuki oraz ro-
dek komunikacji, a jednym z pierwszych praktyków wykorzystuj cych zaj cia taneczne w pedagogice by  Rudolf Steiner. Za-
k ada  on, e rytm w muzyce jest to samy z wewn trznym rytmem cz owieka stanowi cym motor dzia ania i ród o uczu . 
Cz owiek wyra a swoj  osobowo , uczucia i my li oraz wszelkie zasoby ycia psychicznego za pomoc  ruchu i rytmu28. 

Taniec jest wa nym elementem wychowania cz owieka. Prowadzi do integracji osobowo ci, wp ywa na rozwój 
spo eczny, emocjonalny i psychiczny jednostki. Uprawianie ta ca jest sposobem na samodoskonalenie, samorealizacj , 
przejaw twórczej aktywno ci oraz budowanie samooceny. Ka da forma ruchu dziej cego si  w otoczeniu innych ludzi 
s u y integracji spo ecznej i budowaniu grupy odniesienia oraz uczy wspó pracy, odpowiedzialno ci, zdyscyplinowania 
i zaanga owania. Taniec korzystnie wp ywa na koordynacj  ruchow , uczy symbolicznego znaczenia ruchu, kszta tuje 
percepcj  zmys ow  oraz ekspresj  niewerbaln 29.

Terapeutyczny teatr ta ca. Przyk ady
Pisz c o terapeutycznym teatrze ta ca w pierwszej kolejno ci nale y wymieni  nazwisko Anny Halprin (ur. 1920 

r.) – tancerki, choreogra  i, terapeutki i przede wszystkim pionierki ruchu wspó czesnego oraz twórczyni ekspresyjnych 
terapii ta ca. A. Halprin to posta  niebanalna; jest nie tylko znakomit  przedstawicielk  ta ca wspó czesnego, ale te  
wybitn  performerk  utrzymuj c  si  na scenie przez ponad sze dziesi t lat. Swoj  dzia alno  rozpoczyna a przed pu-
bliczno ci , eksperymentuj c z ta cem i teatrem, z czasem zaanga owa a si  w edukacj  i rozwój cz owieka by ostatecznie, 
po zdiagnozowaniu u niej choroby nowotworowej, odda  si  pracy terapeutycznej. Zainspirowana teatrem Jerzego Gro-
towskiego sta a si  pionierem wykorzystania teatru ta ca jako wspó czesnego rytua u terapeutycznego. 

Cech  charakterystyczn  jej pracy by o czenie ró nych sztuk – ta ca, teatru, plastyki, poezji oraz nie diagnozowanie 
efektów pracy uczestników terapeutycznych warsztatów. Jak sama mówi a: „do wiadczenie ruchu po czonego z uczu-
ciami pozwala wydoby  si  na wiat o dzienne dawno zagubionym emocjom. Je eli s  one wyra ane ruchem – ta czymy. 
Kiedy taniec powi zany jest z naszym yciem, doznajemy gwa townego uwolnienia i nasza wola ycia ulega przemianie”30. 

W swej pracy koncentrowa a si  na procesualnych aspektach treningu. Uwa a a, e uczenie si  ruchów, jest wa niej-
sze ani eli ostateczny produkt, czyli wyst p w teatrze czy pokaz. Jako nowatorski element terapii wprowadzi a równie  
nauczanie anatomii i struktury cia a, w celu zwi kszenia wiadomo ci w asnego ruchu i poprawy ekspresji. Stworzy a 
metod  psychokinetycznej wizualizacji, która opiera a si  na przekonaniu, e taniec nierozerwalnie po czony jest z ob-
razowaniem swojej fantazji. 

A. Halprin poszukiwa a formy artystycznej, która b dzie mia a w sobie zdecydowanie wi cej ani eli tylko aspekt este-
tyczny. Efektem jej poszukiwa  by y interesuj ce spektakle oparte na teatralno-tanecznych rytua ach. Rytua  zdaniem artyst-
ki to procesem artystyczny, dzi ki któremu ludzie jednocz  si  w celu zmierzenia si  z wyzwaniami i trudno ciami ich ycia31. 

Jednym z bardziej znanych rytua ów A. Halprin jest ca odniowy Bieg Ziemi (The Planetary Dance). Wykonywany 
jest ka dej wiosny w kilkudziesi ciu krajach. Uczestnicy na g os wyra aj  swoje yczenia wzgl dem ziemi, a nast pnie 
w rytm b bnów tworz  yw  mandal  – najpierw kwadrat, którego ka dy bok symbolicznie zawrócony jest w jednym 
z kierunków wiata, a nast pnie wiruj ce okr gi. Zdaniem artystki „ka dy krok to modlitwa, o uzdrowienie ziemi, ale 
trzeba modli  si  razem w zaanga owanej grupie ludzi. Okr g jest symbolem jedno ci, a cztery kierunki wiata daj  sta-
bilno . Po czenie kwadratu i ko a jest symbolem harmonii”32.

Metoda terapeutyczna A. Halprin sk ada si  z pi ciocz ciowego procesu ukierunkowanego na prac  z osobami cho-
rymi psychosomatycznie oraz osobami d cymi do rozwoju osobistego i potrzebuj cymi pomocy w zwi zku z trudno-
ciami ycia codziennego. Proces terapeutyczny A. Halprin sk ada si  z nast puj cych elementów:

1) IdentyÞ kacja problemu – z wykorzystaniem ró nych dzia a  artystycznych;
2) Konfrontacja problemu – Þ zyczne uciele nienie i odegranie uczu , wyobra e  i wszelkich obrazów zwi zanych z te-

matem;
3) Uwolnienie - cielesne, emocjonalne i umys owe przeciwstawienie si  problemowi;
4) Zmiana – integracja z procesem, próba zobaczenia siebie i wiata w nowy sposób;

28 K. Dudkiewicz, Mowa cia a poprzez taniec, „ ycie Szko y” 2000, nr 6, s. 342-344.
29 D. Kubinowski, Proces wychowania tanecznego w rodowisku wiejskim, Lublin 1997, s. 19-20.
30 A. Halprin, Taniec jako sztuka uzdrawiania. Do zdrowia przez ruch, wizualizacj , Warszawa 2010, s. 19.
31 M. Wiszniewski, Teatr ta ca Anny Halprin…, dz. cyt., s. 207-210.
32 A. Halprin, Moving Toward Life: Five Decades of Transformational Dance, Hanover 1995, s. 200. T umaczenie w asne.



654     Ogrody nauk i sztuk nr 2014 (4)

5) Asymilacja – zastosowanie wiedzy i do wiadczenia w yciu codziennym33. 
Zaproponowany przez A. Halprin rytualny teatr ta ca sta  si  inspiracj  dla wielu tancerzy, choreografów i terapeu-

tów. Na polskim gruncie warto wspomnie  dzia alno  Mateusza Wiszniewskiego, arteterapeuty oraz popularyzatora 
ekspresyjnych terapii. Jego terapeutyczny teatr ta ca opiera si  g ównie na improwizacji ta ca i sk ada si  z czterech cz ci 
- wytrz sanie, odreagowanie, uzdrowienie i aÞ rmacja. „Wytrz sanie” polega na wprowadzeniu cia a w dr enie poprzez 
potrz sanie. Jest ono skutecznym sposobem odreagowania napi cia i stresu zwi zanego z przepracowywanym proble-
mem. Potrz sania wykorzystywane s  równie  w innych uzdrawiaj cych formach ruchu, na przyk ad w chi skim czi 
kung. „Odreagowywanie” odbywa si  poprzez taniec, w którym uczestnicy uzewn trzniaj  problemowe uczucia, podob-
nie jak „uzdrowienie” i „aÞ rmacja”. Jak twierdzi Mateusz Wiszniewski, „odgrywaj c w ta cu wizj  osi gni cia celu, czy 
rozwi zania problemu, mo na zmobilizowa  w sobie ukryty potencja , który to umo liwi (…) mo na zaobserwowa , e 
je eli odgrywa si  w tatrze ta ca temat podany przez jednego z uczestników, istotne zmiany zachodz  zarówno u odgry-
waj cych teatr aktorów, jak i u widzów ogl daj cych przedstawienie”34.

Analizuj c terapeutyczne aspekty wspó czesnego ta ca warto przyjrze  si  dzia alno ci niektórych polskich teatrów. 
W pierwszej kolejno ci nale y wymieni  Polski Teatr Ta ca, dzia aj cy w Poznaniu od 1973 r. Jest on profesjonalnym ze-

spo em, który, jak sam o sobie pisze, „charakteryzuje si  przekraczaniem granic rodzajowych, technicznych i stylistycznych, 
wyzwalaniem si  z przypisanych tradycj  rodków wyrazu, sk anianiem ku interdyscyplinarno ci, poszukiwaniem nowych 
przestrzeni teatralnych i oparty jest na kreatywnej improwizacji procesu tworzenia”35. W zakresie swej dzia alno ci pozna ski 
Teatr podejmowa  liczne projekty pedagogiczne i terapeutyczne, a efektem jego d ugoletniej pracy w tym obszarze by o po-
wo anie Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapeutów. Stowarzyszanie, na t  chwil , jest jednym z najwa niejszych organów 
skupiaj cych, szkol cych i nadzoruj cych choreoterapeutów. Ma ono na celu poszerzanie wiedzy na temat terapii ta cem, 
zapoznawanie si  z najnowszymi tendencjami i wykorzystywanie ich w szeroko rozumianym procesie terapeutycznym. Sto-
warzyszenie w swojej ofercie ma ogromy wybór warsztatów, szkole  i treningów doskonal cych prace terapeutów. Jednym 
z ciekawszych, wykorzystuj cym sztuki taneczne i teatralne, jest szkolenie z zakresu eksperymentalnego teatru ta ca. Jest to 
projekt reprezentuj cy jedn  z wiod cych wspó czesnych fuzji treningu ruchu tanecznego, treningu odczuwania (zdolno ci 
percepcyjnych) i integracji cia a ze sfer  psychiczn  (samo wiadomo , spontaniczno , samoakceptacja, harmonia)36. 

Warto równie  wspomnie  dzia alno  jednego z najwa niejszych polskich teatrów, niedawno zamkni tego (ze 
wzgl du na problemy Þ nansowe), l skiego Teatru Ta ca w Bytomiu. Teatr zosta  za o ony przez wybitnego choreografa 
polskiej sceny Jacka umi skiego, twórc  unikalnej techniki zwanej na wiecie „polskim stylem ta ca wspó czesnego”. 
Niemal od pocz tku bytomski Teatr anga owa  si  w dzia alno  spo eczn , w ramach której prowadzona by a terapia 
przez ruch. Zaj cia dedykowane by y osobom chorym i niepe nosprawnym, zarówno dzieciom, jaki i doros ym. Aktorzy 
prowadzili cykliczne i okazjonalne warsztaty oraz sta e zaj cia terapeutyczne, a takich miejscach jak: dzienne domy po-
bytu dla seniorów, psychiatryczne oddzia y szpitalne, warsztaty terapii zaj ciowej czy zak ady opieku czo-lecznicze. Ich 
zaj cia mia y na celu stworzenie poczucia wspólnoty, rozbudzenie kreatywno ci i motywacji do dzia ania, prze amywanie 
barier komunikacyjnych i znalezienie w asnego wyrazu oraz ekspresji poprzez taniec i muzyk . Przedstawienia, b d ce 
efektem prac terapeutycznych, prezentowane by y przy ró nych okazjach na deskach teatru37.

W bytomskim teatrze powsta  Integracyjny Teatr Ta ca „Kierunek” – formacja taneczno-teatralna, której cz onkami 
by y osoby niepe nosprawne Þ zycznie. Celem ich dzia ania by a nie tylko terapia i rehabilitacja, ale tak e próba poszu-
kiwania nowej estetyki ta ca i integracja rodowiska ludzi niepe nosprawnych i sprawnych. Teatr oferowa  ca oroczne 
warsztaty taneczno-teatralne, re yserowanie i wystawianie spektakli. 

Terapeutyczne zastosowanie synkretycznych sztuk ta ca i teatru nie jest zarezerwowane jedynie dla du ych i dzia a-
j cych w obr bie samorz dów jednostek. W Polsce jest wiele przyk adów terapeutycznego teatru ta ca, zorganizowanego 
w obr bie uczelni wy szych, szkó  ponadgimnazjalnych, domów kultury czy innych o rodków zajmuj cych si  terapi , 
proÞ laktyk  lub po prostu ta cem. Owe teatry prowadz  warsztaty dla osób niepe nosprawnych, ucz  alternatywnych 
sposób wy adowania agresji, pokazuj  jak radzi  sobie ze stresem i l kami, jak opowiada  o swoich marzeniach i uczu-
ciach, a uniwersalnym j zykiem ich oddzia ywania jest taniec i teatr. 

33 M. Wiszniewski, Teatr ta ca Anny Halprin…, dz. cyt., s. 207-210.
34 M. Wiszniewski, Terapie ekspresyjne. Oferta pracowni rozwoju osobistego i artystycznego PraPe nia, http://www.prapelnia.pl/do-poczytania/arty-

kuly-do-poczytania/100-terapie-ekspresyjne, 05.01.2014.
35 OÞ cjalna strona internetowa Polskiego Teatru Ta ca, http://www.ptt-poznan.pl/stronyi/14.php, 05.01.2014. 
36 Tam e. 
37 OÞ cjalna strona internetowa l skiego Teatru Ta ca, http://www.stt.art.pl/, 05.01.2014.
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Podsumowanie
Taniec to jedna z najstarszych i najbardziej naturalnych dziedzin ycia ludzkiego. Cz owiek posiad  zdolno  ta cze-

nia zanim nauczy  si  mówi  i stwierdzenie to nale y rozpatrywa  zarówno w wymiarze Þ logenetycznym, jak i ontogene-
tycznym. S uszne zatem wydaje si  by  twierdzenie, e taniec jest alternatywnym i uniwersalnym sposobem komunikacji 
inter- i intrapsychicznej. 

Taniec jest rodkiem integracji mi dzy lud mi. Wspomaga wspó prac  w grupie, a towarzysz ca mu ci ka praca 
i wysi ek kszta tuj  charakter. Kiedy  cz onkowie tradycyjnych wspólnot spotykali si  w ta cu by doznawa  tych samych 
stanów emocjonalnych. Wspó cze nie ludzie tak samo potrzebuj  blisko ci i wspólnej ekspresji emocji, a w tej formie ru-
chu przychodzi im to znacznie swobodniej. W a ciwie nie ma wi kszego znaczenia czy korzysta si  z zaj  w teatrze ta ca, 
z warsztatów choreoterapii, komercyjnych lekcji, czy te  zat oczonych dyskotek. Terapeutyczna moc ta ca wynika g ów-
nie z energii p yn cej z wn trza cz owieka, która w rytm muzyki wprawia cia o i umys  w swobodny, spontaniczny ruch.

Teatr ta ca, to nie tylko sztuka, ale te  narz dzie i metoda w r kach terapeuty. Mo e stanowi  wa ny element w wycho-
waniu dzieci i m odzie y, a wykorzystywany w proÞ laktyce spo ecznej zaspokaja wiele psychicznych potrzeb. Daje sposob-
no  na roz adowanie napi , ekspresj  t umionych emocji i nie wiadomych konß iktów, rozw  a inteligencj  emocjonaln  
i wiadomo  w asnego cia a, poprawia relacje z lud mi, odpr a psychicznie, daje poczucie zadowolenia i satysfakcji. 
Jest przede wszystkim sposobem na konstruktywne i warto ciowe zagospodarowanie wolnego czasu oraz rozwi zywanie 
problemów psychicznych. Dzia a nie tyko na aktora – kreuj cego przedstawienie w oparciu o w asne prze ycia i do wiad-
czenia dnia codziennego, ale te  na widza, który ch onie i wspó odczuwa prowokuj c w swoim yciu zmian . 

W dobie zatrwa aj co wzrastaj cych zjawisk patologii, niemal we wszystkich obszarach ycia ludzkiego, w obliczu 
upowszechniaj cego si  zjawiska samotno ci i zagubienia w wirtualnym wiecie, wszelkie próby popularyzowania uni-
wersalnego j zyka daj cego sposobno  na wewn trzny i mi dzyludzki dialog, jest konieczno ci . Dlatego, abstrahuj c 
od estetycznych walorów teatru ta ca, od dylematu zwi zanego z jego deÞ nicj  i form  scenicznego istnienia, jest on 
ciekaw , dynamiczn  i wci  ewoluuj c  metod  pracy z ludzkim cia em i psychik . Metod , która rokuje na du y sukces 
w pracy z osobami zatraconymi w coraz bardziej zurbanizowanej, stresuj cej i izoluj cej rzeczywisto ci. 
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