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Dobry polityczny spektakl jest jak msza, a mówca to kaznodzieja. Głosi dobre słowo, 
zapowiada lepszą przyszłość, wybawienie od problemów codziennego dnia. Za pomocą 
dobrze opracowanych trików daje poczucie wspólnoty.  

- Przemówienia polityczne mają ogromną moc. Często nie zdajemy sobie sprawy, co robią nie 
tylko z naszym mózgiem, ale i z całym ciałem. Mogą nas przerazić, mogą wprowadzić w stan 
ekstazy - mówi Lisbeth Gruwez, członkini grupy tanecznej Voetvolk (w niederlandzkim: 
Piechota). 

Pokazany przez nią wraz z Maartenem Van Cauvenberghe spektakl "It’s Going To Get Worse 
And Worse And Worse, My Friend" ("Będzie coraz gorzej, gorzej i gorzej, mój przyjacielu") 
był jednym z najmocniejszych punktów tegorocznej Malty. Festiwal zakończył się w 
niedzielę 30 czerwca w Poznaniu. 

Na scenę w poznańskim Zamku Lisbeth wyszła sama, ubrana w białą bluzkę i czarne spodnie. 
Ktoś mógłby powiedzieć - galowo. Kolejne ruchy, w rytm muzyki i innych dźwięków 
wypuszczanych przez Marteena, wykonywała w skupieniu, stopniowo nabierając tempa. Po 
kilku minutach pojawiły się pierwsze słowa, pojedyncze, wyrwane z kontekstu. Widz szybko 
mógł się zorientować, że wycięto je z dłuższego wystąpienia, pełnej ekspresji wypowiedzi. 

- Wykorzystaliśmy w spektaklu prawdziwe nagranie, popularną w Stanach Zjednoczonych 
płytę winylową z kazaniem pastora Jimmy’ego Swaggarta "What the Bible Says About 
Drugs". Słuchaliśmy go wielokrotnie, brzmi jak rasowy polityk - wyjaśnia Gruwez. 

- Z początku byłem prawie pewny, że to fragmenty wystąpienia obecnego prezydenta USA - 
przyznaję się artystce. 

- Nie dziwi mnie to. Wszyscy charyzmatyczni liderzy mówili i mówią w podobny sposób. 
Donośny głos, krótkie zdania, umiejętne przeciąganie wyrazów. Od wieków nic się nie 
zmieniło - uspokaja mnie Belgijka. I wymienia na jednym wydechu następujące nazwiska:  

W trzyczęściowym spektaklu Gruwez pokazuje, co dzieje się z ciałem mówcy, jak 
przygotowuje się do wystąpienia, jak stopniowo jego gesty stają się coraz bardziej pewne, jak 
wypowiadane słowa zgrywają się z kolejnymi ruchami - otwieraniem ramion, wyciąganiem 
rąk, obracaniem głowy, podnoszeniem podbródka. Z czasem wpada w trans, powtarza gesty, 
używa nieskomplikowanego języka, przez co znakomicie udaje mu się skupić na sobie uwagę 
tłumu. Kupuje go tańcem wykonywanym za mównicą. Ale Gruwez pokazuje też całą sobą, 
jak na przemówienie reaguje widz, odbiorca, potencjalny wyborca. Chłonie słowa i gesty 
mówcy, ufnie przyjmuje to, co pada ze sceny, oddaje się stanowi uniesienia. Zbiorowego, bo 
to samo dzieje się z otaczającymi go osobami. 
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- Kiedy sześć lat temu przygotowywaliśmy "It’s Going To Get Worse And Worse And 
Worse, My Friend", nie mieliśmy pojęcia, jak bardzo aktualny okaże się nasz spektakl. To 
opowieść o populistycznych liderach, którzy dzięki charyzmie i wystudiowanym gestom, 
odpowiednio dobranym prostym słowom, nieskomplikowanemu językowi potrafią kupić 
tłum. Straszą go wytworzonym przez siebie obcym i zapowiadają, że nie dopuszczą, by 
przejął kontrolę, zagrażał dotychczasowemu światu - mówi Marteen Van Cauvenberghe. 

- Gdzie prezentowaliście swój spektakl? - pytam. 

- Do dziś w 30 krajach. Nie dotarliśmy jeszcze do państw leżących na wschód od Polski, a 
wydaje mi się, że dziś tam właśnie to przedstawienie powinno trafić do widzów. Bardzo 
chciałbym, by Lisbeth wyszła na scenę na Węgrzech i w innych krajach, gdzie populizm 
niebezpiecznie doszedł do głosu. 

Voetvolk pokazali w Poznaniu, jak słowa mogą zrodzić przemoc, jak politycy - niemożliwi do 
opanowania w swym pędzie po władzę - nie zawahają się przed niczym, by dojść do celu. 
Kłamstwo, pogarda, przekroczenie wszelkich zasad etycznych i moralnych? Nie ma dziś już 
barier, które byłyby nie do przekroczenia. Panowanie nad tłumem, ludzką masą zapatrzoną w 
wodza to największa z pokus. To spełnienie. 

- Początkowo wystąpienia populistycznych, charyzmatycznych przywódców dają ludziom 
radość, poczucie szczęścia i zrozumienia - mówi Lisbeth Gruwez. - Gdy zrozumieją, jak 
bardzo złudne są te odczucia, jak fałszywe okazały się obietnice i w jaką pułapkę dali się 
złapać, jest już za późno. Obustronna ekstaza - mówcy i odbiorcy - zbyt często w historii 
doprowadziła nas do bratobójczej walki. Do wojen, które wyniszczały świat. 

Dwa pokazane w Poznaniu spektakle o tym, że "Będzie coraz gorzej, gorzej i gorzej, mój 
przyjacielu", przyjęto owacjami na stojąco. Widzowie opuszczali salę w Zamku w ciszy i 
skupieniu. Na schodach prowadzących do wyjścia z budynku usłyszałem rozmowę dwojga 
młodych ludzi: 

- To było o nas. 

- To było o nas kilka lat temu. Od tego czasu jest już tylko gorzej. 

 


