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Kto chwyci byka
za rogi?
Po prapremierze Białego małżeństwa
w reżyserii Tadeusza Minca w 1975
roku pojawiło się wiele wyrażających
oburzenie lub lekceważenie recenzji. Tylko jedna z nich – jeśli wierzyć
dokumentacji udostępnianej przez
Encyklopedię Teatru – została napisana przez kobietę, Katarzynę Klem,
która trzeźwo oddzieliła inscenizację
od tekstu: „W sumie przedstawienie
irytujące, najbardziej przez swoją

ładność i trywialność zarazem. Najgorsze jednak jest to, że właśnie taki
spektakl kształtuje osąd o sztuce Różewicza (ilu widzów zada sobie trud
przeczytania utworu?), płytki i powierzchowny w tej sytuacji.”1 Autorka
zarzuca reżyserowi „akcentowanie
dialogów toczonych wokół najintymniejszych części ciała” oraz „całkowitą bezradność reżysera wobec innych
partii tekstu.”
Ogólnie tak już chyba jest, że bardzo chętnie w imieniu kobiet wypowiadają się
mężczyźni i Białe małżeństwo nie jest tu
wyjątkiem. Historia reprodukcji przemocy domowej – „modny temat”, jak twierdzą niektórzy – stawiająca w centrum

dorastającą i poszukującą genderowej tożsamości bohaterkę, znalazła swoje miejsce
w klasyce teatralnej wyłącznie dzięki temu,
że napisał ją uznany, ponad pięćdziesięcioletni wówczas poeta.
Dlatego nie wydaje mi się szczególnie zadziwiające, że reżyserka Martyna Łyko
zaangażowała do pracy nad spektaklem
wyłącznie kobiecą obsadę. Można jedynie
zapytać, dlaczego dopiero teraz? I co dziś
wynika z przechwycenia pastiszowej, ale
jednak męskiej wizji tego, jak na przełomie XIX i XX wieku wyglądały dylematy
nastolatek?
Scenografia Anny Marii Kaczmarskiej
i Mikołaja Małka zaprasza do różowego
świata Bianki, Pauliny i ich rodziny. Zamiast mebli mamy sterty kolorowych,
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miękkich materacy. Z prawej strony w głąb
sceny ciągnie się rząd toaletek z podświetlanymi lustrami garderobianymi. Bliżej
widowni stoi drewniany klawesyn, wokół
którego z kilku materacy zaaranżowano sypialnię sióstr. Z lewej strony scenę zamyka
umocowana na okrągłym stelażu różowa
kotara, która rozsuwa się dopiero w scenie próby uwiedzenia Beniamina, narzeczonego Bianki, przez Paulinę. Pośrodku
„mieszkania” ustawiono ogromne lustro
z taflą zniekształcającą sylwetki i surrealistycznie odbijającą światło.
Spektakl rozpoczyna się od wejścia na
scenę ośmiu aktorek, które po monologu
wygłoszonym przez Aleksandrę Chapko
rozejdą się do swoich ról. Każda z nich
przedstawi się jako postać: Bianka, Paulina, Matka, Ojciec, Ciotka, Kucharcia,
Beniamin i Dziadek. Od tego momentu
uzgodniona zostaje groteskowa konwencja
przebieranki, klasyczny schemat „teatru
w teatrze”, w którym każdy gest interpretować można dosłownie i pod włos. Kostiumem jest w Białym małżeństwie wszystko: od doczepionych bród u Moniki Bolly
i Joanny Zalewskiej, przez monumentalną maskę ojca-byka z rogami-fallusami
autorstwa Mateusza Skulimowskiego, po
„nagość”, czyli cielisty kostium z wyraźnie zaznaczonymi sutkami i włosami łonowymi. Słowa początkowego monologu
wyrzucone zostają poza nawias konwencji
i rozbrzmiewają autoreferencyjnie i interwencyjnie, choć wiemy, że pochodzą ze
sceny pt. „konfensjonał”. Bianka mówi: „ja
nie chcę być dziewczyną, chcę być chłopcem i chcę zamiast otworu mieć członek,
chciałabym być żołnierzem, jak dorosnę,
a teraz księdzem, czy to jest grzech? (…)
Nie wiem, skąd takie myśli rodzą się we
mnie… trzeba je przepędzić pracą i modlitwą!”2 Za to my widzimy wyraźnie, że
pogubienie dziewczyny ma swoje źródła
w relacjach z najbliższymi osobami, które
blokują rozwój jej seksualności oraz płciowości poprzez zawstydzanie (jak Paulina
czy Ciotka), wtłaczanie w gotowe scenariusze (Matka) lub nie szanowanie granic jej
ciała i psychiki (Ojciec, Dziadek). Matka
wydaje Biankę za mąż właściwie zaraz po
tym, jak dziewczynka zaczęła menstruować; choć chciałaby dla niej szczęśliwego małżeńskiego pożycia, funduje córce
los zbliżony do własnego. Bohaterka ma
wyjść za mąż za chłopca, którego kocha
platonicznie i lirycznie, i planuje stworzyć
z nim idealistyczne, podpatrzone u matki,
mariage blanc. Wstrzemięźliwość to najbardziej autonomiczna – i niezaprzeczalnie
najbardziej romantyczna – decyzja, jaką

może podjąć niedoinformowana, zlękniona
nastolatka, dowiadująca się o seksie z wykradanych ojcu podręczników do zoologii.
Fin de siècle czy nie – brak edukacji seksualnej od zawsze był potężnym narzędziem
kontroli społeczeństwa.
Mimo groteskowej i symbolicznej stylistyki przedstawienia, która ogranicza nieco rozwój postaci na rzecz przedstawienia
problemów, mam pewne wątpliwości co do
sposobu, w jaki twórczynie potraktowały
męskich bohaterów. Warto w tym momencie zaznaczyć, że Łyko bardzo starannie
podeszła do lektury Różewicza, niczego
nie nadpisując ani nie zmieniając sensów
zawartych w dramacie. Mając jednak w pamięci przywołaną wcześniej uwagę Klem
o tym, że tekst dramatyczny nie jest tożsamy z inscenizacją, uważam, że Ojcu,
Dziadkowi i Beniaminowi można było dać
nieco więcej przestrzeni na teatralny rozwój postaci. I choć Aleksandra Chapko
mogła jednocześnie grać Biankę i nosić
nocną koszulkę z błyskawicą (zeszłorocznym symbolem Ogólnopolskiego Strajku
Kobiet), dla bohaterów męskich zabrakło
tego rodzaju metakomentarza. A szkoda,
szczególnie, że mamy do czynienia z rozwojem refleksji men’s studies, a w trzecioi czwartofalowych publikacjach feministycznych nie brak spostrzeżeń o tym, że
problem przemocy domowej nie leży wyłącznie po stronie tej bardziej opresyjnej
płci, a w samym patriarchacie. Tymczasem
u Łyko Byk-Ojciec jest samcem, który nie
może powstrzymać swej szaleńczej chuci,
wymagającym despotą i złym mężem. Nienasycenie, które odczuwa, jest poza jego
kontrolą, przez co gardzi on sobą. Dziadek
jest śmiesznym, zdziwaczałym staruszkiem,
którego – również odgórnie i instynktownie – podniecają dojrzewające ciała własnych wnuczek, a Ben, niedoświadczony
erotycznie student, pada ofiarą nieśmiesznych żartów o dziewictwie ze strony Pauliny i Ciotki. Kompromitacja różnych typów męskiej seksualności, choć wpisana
w dramat, niekoniecznie musiała pozostać
przedstawiona bezkrytycznie.
Katarzyna Klem, 16. Festiwal Polskich Sztuk
Współczesnych. Wokół części ciała, https://encyklopediateatru.pl/artykuly/82971/16-festiwalpolskich-sztuk-wspolczesnych-wokol-czesciciala, dostęp: 27.10.2021.
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Dorosnąć
do rewolucji
Białe małżeństwo aktualne bardziej
niż kiedykolwiek? W odsłonie Martyny Łyko jest to manifest wypowiadany słowami Różewicza przez osiem
kobiet. Decyzja o damskiej obsadzie
może wywoływać skrajne emocje.
Gest ten jednak pozwolił na wytworzenie intymnej opowieści o kobietach uwikłanych w męskie narracje.
Po jednej stronie sceny widzimy rząd wyciągniętych z garderoby toaletek, przy których w trakcie spektaklu kobiety przeobrażą
się w mężczyzn. Kostiumy, które zakładają
na siebie, wspierają wizualne dopełnienie
postaci – pomocne wydaje się to zarówno
aktorkom, jak i publiczności. Dodatkowo
dziewczyny w prologu spektaklu przedstawiają się swoimi postaciami. Opowieść, tak
jak i u Różewicza, rozpoczynają Bianka
(Aleksandra Chapko) i Paulina (Beata Śliwińska). Wydawać by się mogło, że relacja
sióstr jest specyficzna. Są ze sobą bardzo
blisko, również fizycznie, zwracają się do
siebie „mój kotku”, „moja laleczko”, nie
stronią od czułości okazywanej sobie na
porozrzucanych po całej scenie materacach,
czy przy klawesynie.
Bianka w miarę rozwoju dramatu walczy ze swoją naturą – początkowo nieśmiało próbuje zdjąć z twarzy maskę,
symbolizującą oczekiwania, które zostały
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nałożone na nią przez rodziców, by pod
koniec spektaklu pewnie postawić na swoim. Lina z kolei nosi w sobie niezgodę na
męskie zasady rządzące światem, ale jednocześnie godzi się na nie i daje się porwać
patriarchalnym uwikłaniom. Jej zaszłości
z Dziadkiem (Monika Bolly) to, mówiąc
wprost, molestowanie seksualne, którego
Paulina jako dziecko początkowo nie jest
świadoma, a które później, niczym Lolita,
wykorzystuje. Każdy chyba kojarzy – jako
trop kulturowy, półgębkiem przekazywane ostrzeżenia czy, niestety, z własnego
doświadczenia – pozornie niewinne gry
z wujkami, podczas których sadzają sobie
małe dziewczynki na kolanach. O ile czasami to faktycznie zabawa, w tym przypadku nie ma wątpliwości co do intencji
staruszka. Jego przeciwieństwem wydaje
się być natomiast Beniamin (Iwona Kucharzak-Dziuda), jedyna nieopresyjna męska
postać w spektaklu. Jego zaloty o względy
swojej wybranki są powolne i ostrożne,
przypominają niewinność i naiwność nastoletnich kochanków.
Jak Różewicz niejednokrotnie podkreślał w tekście dramatu, absolutnie pewna
swojej seksualności dumna Ciotka (Agata
Skowrońska) jest zupełnym przeciwieństwem Matki (Bożena Baranowska). Niesamowicie charyzmatyczna, ubrana w koronkową czarną suknię pewnie kroczy po
scenie i wspiera inne dziewczęta w poszukiwaniach swojej kobiecości. Matka z kolei, mimo że dumna i piękna, okazuje się
postacią słabą i uległą woli Ojca (Jolanta
Zalewska). Jak mówi, nigdy nie czuła się
kobietą przy mężu. W dodatku jej życie jest
naznaczone osobistą tragedią. Kiedy ze sceny pada wypowiedź o dziesięciu ciążach,
sześciu kołyskach i pięciu trumienkach,
nie sposób nie poczuć empatii.
Najbardziej pokrzywdzoną postacią
jest jednak Kucharcia (Katarzyna Baran).
„Wie, jak pan lubi” i niestety nie tyczy się
to tylko jego upodobań przy jadalnianym
stole. Postać ta jest pod wpływem ciągłej
opresji ze strony Ojca i Dziadka, opresji,
której zupełnie nie zauważa – albo nie chce
zauważyć – reszta kobiet.
W spektaklu Łyko zwróciłam uwagę
na kilka intensywnych momentów. Scena,
w której Bianka zwierza się siostrze ze swojego widzenia, mimo że niepozorna, wydaje
się najdosadniejszą w całym spektaklu. Tu
nie sam opis gwałtu, a okoliczności tego
wyznania, jak choćby szorstka odpowiedź
Pauliny („Pewnie chciałaś, żeby ci tam zajrzał”), mają przerażającą moc. Obwinianie
Bianki oraz trywializacja sytuacji sprawiają, że scena staje się nie do zniesienia,

mimo braku wizualnego bodźca – sama siła
rażenia słów jest olbrzymia. Kultura gwałtu i idąca za nią legitymizacja przemocy
zatrważająco ujawniają swoje podstawy.
Podobnie wybrzmiewa moment, w którym Bianka po raz pierwszy miesiączkuje.
Wsparciem staje się wtedy Ciotka, która
tłumaczy nieświadomej dziewczynie co się
dzieję. Symbolicznym gestem jest zmiana
ubrania Bianki – koszulę z rysunkami słodyczy zastępuje bardzo podobną, ale z nadrukiem błyskawicy. Wybrzmiewa tu w pełni silne rozgraniczenie sióstr na starszą
Biankę z symbolem walki o prawa kobiet
i młodszą Linę z cukierkami. Podkreślona
zostaje różnica między dziewczynami poprzez przyznanie dorosłej nowego atrybutu. Znaku, że od tego momentu będzie się
musiała mierzyć z nowymi wyzwaniami.
Zarówno dramat Różewicza, jak i intepretację Łyko kończy scena, w której Bianka wyciąga dłoń do Beniamina. Odczytuję
to jako zasygnalizowaną chęć porozumienia. Decyzja Bianki o białym małżeństwie
nie jest przecież złą wolą, a pierwszą próbą
wyłamania się z męskiej opresji i postawienia na swoim. „Jestem, jestem… twoim
bratem” wybrzmiewa również w innym
kontekście – jako zawołanie do mężczyzn
o rozejm w tej dziwnej wojnie płci.

„Jednym głosem”
Z Martyną Łyko, reżyserką
spektaklu Białe małżeństwo,
rozmawia Agata Kwiatkowska
AK: Spektakl zaczyna się manifestem
wszystkich występujących w nim aktorek – stają na proscenium razem, jako
grupa mówiąca o wspólnej sprawie. Czy
podczas pracy pojawiały się jakieś spory,
starcia między wami?
MŁ: Pierwsze pytanie i od razu kij w mrowisko (śmiech). Praca była bardzo trudna. Przede wszystkim jest inna dynamika w grupie, gdy są w niej same kobiety.
Wydaje mi się, że uruchamia się podobny
mechanizm, który u mężczyzn nazywa się
„samiec alfa” – kto, gdzie, jak...
... ustalanie hierarchii?
Na pewno, ale też myślę, że to spotkanie w grupie kobiet było na tyle otwierające, że mogłyśmy jednak siedzieć przy
okrągłym stole i, mimo że co rusz któraś
próbowała coś przeforsować, nawzajem

się usadzałyśmy. Nie mam chyba takiej
osobowości, żeby stawiać się na ten reżyserski piedestał. Przyszłam z jakąś interpretacją, jakimś pomysłem na rozczytanie
tego tekstu, ale raczej zależało mi na moderowaniu tych naszych spotkań. Chciałam usłyszeć, czy faktycznie jest tak, jak
ja to widzę, że jest zapisane u Różewicza
i jakie dziewczyny mają do tego podejście.
Spojrzenie reżysera jest jednostronne i ta
interpretacja to wyimek rzeczywistości.
Sposób, w jaki poszczególne postacie są
zbudowane, jest efektem wyłącznie tego,
co się działo na próbach, w debacie i kiedy w końcu odważyłyśmy się wyciągnąć
jakieś osobiste doświadczenia, uruchomić
te głębokie emocje.
A jak wyglądała praca z tekstem? Wiedziałyście od razu, na jakich partiach
chcecie się skupić lub przeciwnie – z czegoś z premedytacją zrezygnowałyście?
Były i takie, i takie fragmenty. Na pewno
bardzo świadomie zdecydowałyśmy się na
scenę o świętym Mikołaju, która pojawiła
się w teatrze po raz pierwszy, odkąd Białe
małżeństwo zostało napisane, a Różewicza
zaczęto wystawiać. To fragment mówiący o molestowaniu seksualnym młodych
dziewczyn, które idą do komunii świętej –
czyli mają osiem lat. Ten monolog był dla
nas ważny i, chociaż jest dosyć długi, chciałyśmy go zachować. Walczyłyśmy również
o postać Kucharci, by nie była jednowymiarowa, taka przaśna baba ze wsi, tylko żeby
jej sprawa – ogona społecznego – została
wypowiedziana na tyle wyraźnie, aby do
każdego dotarło, że ta postać jest krzywdzona. Celowo zrezygnowałyśmy ze sceny
pikniku, gdzie kobiety nagle zamieniają
się w ptactwo i gęgają. Początkowo z nią
kombinowałyśmy, bo plastycznie pomysł
jest fajny i gdzieś te ptasie odgłosy może
się w inscenizacji ostały. Natomiast sprowadzenie rozmów kobiecych do gęgania
czy kurzego gdakania nie licowało z naszą
interpretacją, więc pozwoliłyśmy sobie
Różewiczowi podziękować za tę metaforę i skorzystać z innych dóbr tego tekstu.
Zarówno w waszej adaptacji, jak i w dramacie wyłącznie dziewczyny mają swoją perspektywę – Bianka o nią walczy,
a Paulina sprawdza, ile może ugrać dostosowując się do realiów, w których żyje
przy jednoczesnym zachowaniu podmiotowości. Pozostałe postaci, również te
kobiece, warunkuje męska optyka. Jej
opresyjność i szkodliwość jest oczywista. Mam jednak wrażenie, że w spektaklu wyraźniej niż w utworze widać,
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Tylko śmiech nas
wyzwoli (i głowa
konia)

że kobiety także podtrzymują i powielają ten uprzedmiotawiający je porządek. Czy napięcia między wami ułatwiły krytyczne przyjrzenie się relacjom
damsko-damskim?
Myślę, że tak. Zupełnie nie widziałam tego
na samym początku. Realizacją tego tekstu
chciałam ukazać przemocowe mechanizmy
męskich zachowań i wskazać palcem – na
to i na to się nie godzę. Dopiero w pracy
z aktorkami okazało się, jak ważne są stosunki między kobietami: jaką relację ma
Matka z Ciotką, jaką Paulina z Bianką i w
jaki sposób się do niej odnosi – chociażby
w scenie teatrzyku, gdzie perfidnie uwodzi
Beniamina. Możemy mówić o przemocowości mężczyzn wobec kobiet, ale również
o braku siostrzeństwa, braku lojalności
w relacjach między nami.
I stąd pomysł na dodanie prologu?
Temat prologu pojawił się w momencie
krytycznym tej realizacji. Problem z obsadzeniem kobiet w rolach męskich wciąż
powracał – dlaczego taka decyzja, dlaczego maski... To nie były oczywiste wybory i dziewczyny nie godziły się na nie
z łatwością. Lecz w końcu doszłyśmy do
wniosku, że chcemy mówić jednym głosem
w konkretnej sprawie. Aby było to możliwe, musiałyśmy znaleźć filtr, przez który
chcemy przepuścić ten komunikat. I wtedy
pojawiła się scena prologu, gdzie dziewczyny są w płaszczach, wchodzą niejako
z miasta, z ulicy. To jest właściwie jeden
z niewielu zabiegów, których dokonałam
na tekście Różewicza. Zdecydowałam się
monolog Bianki – kiedy mówi „nie chcę
być kobietą, chcę mieć takie same prawa
jak mężczyźni, więc równie dobrze mogłabym być chłopcem” – przenieść ze sceny
konfesjonału na początek przedstawienia.
Te słowa nas zjednoczyły. Oczywiście to
jest sprawa polityczna, ale na tym etapie

podziały polityczne społeczeństwa polskiego stały się dla nas drugorzędne, sprawa
kobiet, a przez to nasza prywatna, wyszła
na przód i od tamtej chwili zaczęłyśmy
mówić jednym głosem. To jest głos kobiet
wobec sytuacji, w jakiej się znajdujemy, na
temat tego, jak chcemy być traktowane, a to
jest nasza artystyczna interpretacja – jako
artyści mamy do prawo, żeby przekazać
swoją wizję.
Powoli w Polsce pojawia się – w końcu – funkcja koordynatora intymności. W teatrze, jak dotąd, słyszałam tylko o współpracy takich koordynatorek
przy Opowieściach niemoralnych Jakuba
Skrzywanka. Fakt, że w Białym małżeństwie występują same kobiety – abstrahując od tego, jak ktoś chce takie rozwiązanie interpretować – może trochę
rekompensować nieobecność osoby, która czuwałaby nad trudnymi momentami.
Czy bycie w gronie kobiecym ułatwiało
wam pracę, na przykład nad scenami
gwałtu? Ja sama mam z oglądaniem takich sytuacji problem, jeżeli nie wiem,
jak wyglądał proces ich powstawania.
Na pewno. Realizacja sceny gwałtu z mężczyzną i wymaganie od niego, żeby był
agresywny wobec kobiety, byłoby bardzo
trudne, też niekomfortowe dla aktora –
mimo że oczywiście jest w stanie zagrać
wszystko. Figura ojca jest kluczowa i Jolanta Zalewska, która tę postać interpretuje,
ogromnie się wykazała w scenach gwałtu – na Matce czy na Kucharci. Ojciec –
właściwie archetyp, postać-funkcja – nie
ma emocji. Jolanta nie może tutaj pokazać
swojego talentu aktorskiego; przybiera tę
funkcję i wokół niej tak naprawdę toczy się
spektakl – to wobec ojca Bianka się buntuje. Nie wyobrażam sobie jakby to wyszło,
gdyby performerem był mężczyzna, ale
wiem, że Jola zrobiła to cudownie.

Jak porozumieć się, mimo braku
wspólnego języka? Jak zrozumieć
drugą osobę, pomimo jej radykalnej inności? Być wspólnie, dobrze
się bawić, słuchać – jeśli nie głosu,
to ciała. Odpowiedź tę spektakl Positivo w reżyserii Daniela Jacewicza
w zasadzie nam… pokazuje. I w tym
cała zabawa.
W Próbie orkiestry, jednym z późnych filmów Federico Felliniego, zespół muzyczny,
przygotowujący się do występu w starym
kościele, rozsadzają od środka rozmaite animozje. Niektórzy muzycy kłócą się między
sobą, który instrument jest najważniejszy,
inni wymykają się, aby zamiast ćwiczeniom oddawać się romansom, jeszcze kolejni strajkują ze względu na zbyt krótkie
przerwy między utworami. Sprowadzony
z Niemiec dyrygent nie panuje nad orkiestrą, bezskutecznie próbując doprowadzić
ją do porządku. Dopiero wybuch rewolucji
wśród muzyków i wynikający z niej zamęt,
jak również nieoczekiwane zawalenie się
jednej ze ścian budynku pozwalają przywrócić potrzebny do gry ład. Dyrygent,
zbierając porozrzucane nuty, szepce: „Tylko muzyka nas wyzwoli”, po czym zespół
wreszcie wykonuje wspólnie utwór.
Z podobną sytuacją zdaje się mierzyć
zespół Teatru Brama w na poły performatywnym spektaklu Positivo. Prowadzący sesję terapeutyczną Roberto (w tej roli
posługujący się językiem włoskim Andrea
Corvo) dość nieudolnie próbuje przekazać
swoim wycofanym podopiecznym wskazania dotyczące kolejnych czynności, mających im pomóc otworzyć się nawzajem
przed sobą i opowiedzieć własną historię.
Położenie to zmienia dopiero autoreferencyjne dostrzeżenie teatralności całej sytuacji. Roberto w pewnym momencie patrzy
na rozwieszoną z tyłu sceny białą płachtę
i spostrzega (dla widzów zauważalne od
samego początku) cienie postaci. „Teatro!”,
krzyczy i rozdziela po kolei role w krótkiej etiudce. Ta jednak szybko wymyka się
spod kontroli, gdyż sceniczna energia daje
nowe siły uczestnikom terapii. Ci zaś mają
własną wizję tego, jak powinien wyglądać
teatr. Po wielkim chaosie, wskutek którego
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konia i odtworzenie znanego gagu z Monty
Pythona, polegającego na wybijaniu rytmu kopyt kamieniami (co doprowadzania
Konio-Roberta do ekstatycznego tańca),
są tylko kulminacją humorystycznego potencjału spektaklu. Wcześniej doskonale wprowadza w tytułowy nastrój włoska
ekspresja terapeuty, co rusz krzyczącego
„no problemo!” i „basta!” do zagubionych
uczestników sesji. Komediowym hitem jest
ochrzczenie jednego z nich imieniem „Pierszy” wskutek językowej pomyłki.
Energię rozsadzającą zespół sprawnie
buduje również wykorzystana kolorystyka.
Czerwone, intensywne oświetlenie użyte
pod koniec, zapowiedziane jest początkowo
licznymi elementami ubioru postaci w tej
samej barwie. Zgrywa się to udanie z artystycznymi eksploracjami koloru przedstawianymi dzień wcześniej na offowej scenie
Festiwalu w spektaklu Uwaga Teatru o.de.la.
Positivo w tym sensie jest właśnie czerwone, ekstatyczne. Na skutek tego scenicznego spotkania aktorzy i widzowie wyrzucają
z siebie złe emocje i odchodzą oczyszczeni.
Szczególnie znaczący jest jeden z końcowych gestów Roberta, zapraszającego widownię na pustą scenę, aby też bezpośrednio
mogła wziąć udział w terapii.
Co tu dużo gadać – tylko śmiech nas
wyzwoli.

„Kim my jesteśmy,
robiąc sztukę?”
Z Danielem Jacewiczem, reżyserem
i dyrektorem Teatru Brama, rozmawia Paulina Orth
PO: W spektaklu Positivo, z którym Teatr Brama przybył na Off-Rzeszów, dotykacie kwestii radzenia sobie z co rusz
narzucanymi normami społecznymi. Czy,
jako artyści, odczuwacie na sobie wyobrażenia innych o was?
DJ: Jak najbardziej. Należy zacząć od tego,
że ten spektakl poprzedzał Ghost Dance –
nasz bardzo emocjonalny, zaangażowany
manifest. To było mocne oświadczenie,
które dużo nas kosztowało. Po takiej deklaracji mieliśmy bardzo duże poczucie pustki
jako zespół. Potrzebowaliśmy zrobić coś
dla siebie, dlatego zdecydowaliśmy się na
ten pomysł. Nie wiem, czy akurat celem
naszego spektaklu było, żeby to tak wybrzmiało. Mówiąc o narzucaniu norm czy
pewnej formy, oczekuje się od artysty –
a i artysta oczekuje tego od siebie – bycia
zawsze gotowym do działania. Zatańcz,
zagraj, zaśpiewaj. Mało w nas takiego dopuszczenia do siebie, że mogę mieć w sobie
pustkę, mogę mieć słabszy dzień albo że
mój proces twórczy jest słabszy niż zwykle. Nie zawsze jesteśmy na wznoszącej
fali czy wysokim poziomie. Wielokrotnie
spotykaliśmy się z tym, że ktoś oczekiwał
od nas rzeczy niemożliwych. Pamiętam,
jak kiedyś przyszła do naszego teatru jedna
z nauczycielek, która, jak się okazało później, była polonistką. Chciała, byśmy zorganizowali warsztaty teatralne dla uczniów
z jej klasy. „Ale zróbcie za darmo, bo ja nie
mam pieniędzy”. Na co ja wtedy: „Dobrze,
mamy wolontariuszy zza granicy, czy mogłaby w zamian dać im kilka lekcji języka
polskiego?”. Na co padło: „Ale przecież
to jest moja praca”. Trzeba wielokrotnie
udowadniać, także społeczności lokalnej,
po co się jest, kim się jest; że teatr to nie
jest nasza zabawa, a zatrudnienie. W oczach
wielu osób nie jest to zawód…
Brak zrozumienia funkcjonowania profesji artystycznych wzmaga fakt działania jako fundacja czy stowarzyszenie.
Łatwo dostać łatkę posługi, misyjności,
pracy dla idei…
Pokazują to boleśnie wydarzenia charytatywne. Spotkałem się wielokrotnie
z oczekiwaniem od nas na przykład śpiewania za darmo na szczytny cel – co jest

rys. off-teatr

na głowie Roberta ląduje wielki łeb konia,
a jeden z jego podopiecznych (grany przez
Macieja Ratajczyka) w mrocznej, czerwonej poświacie odczytuje poetycki manifest, wszystko pozornie wraca do normy.
Ponownie rozpoczęta sesja terapeutyczna
znowu się nie powodzi, tym razem jednak dlatego, że uczestnicy po kolei z niej
wychodzą. Z siłą w spojrzeniu, już terapii
chyba nie potrzebując.
Pantomima, performans, improwizacja?
Współczesna wieża Babel, gdzie nikt z nikim nie może się porozumieć? Wszystko
po trochu. Zespół Teatru Brama nie tyle
prezentuje na scenie sesję terapeutyczną,
ile ją przeprowadza. Dowodem mogą być
reakcje publiczności, która żywo i szczerze reagowała na kolejne zabawne nieporozumienia na scenie. Absurdalna głowa
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okej! – z tym, że akustycy czy technicy muszą mieć zapłacone i przeważnie mają. Nie
rozumiem tego dysonansu, tego dosyć nierównego sposobu traktowania. Oni pracują,
a my nie, my to z powołania. To są kwestie,
które w pierwszej chwili przychodzą mi do
głowy, gdy myślę o artystycznych normach.
Myślę, że Positivo samo w sobie nie dotyka
tych rzeczy bezpośrednio. Spektakl wyrósł
raczej z potrzeby zatrzymania, spowolnienia i diagnozy, gdzie jesteśmy po tym, jak
wysiądziemy z pędzącego pociągu. Zastanawiamy się, co jest ważne, gdy zostaje
niewiele. Jesteśmy teatrem międzykulturowym i jeżeli mówimy o nieporozumieniach i zakłóceniach, to nie wynikają one
z języka, a z różnic kulturowych. To, że
na co dzień pracujemy po angielsku, uczy
nas cierpliwości i uważnego komunikowania się. Spektakl trochę jest o tym. Każdy
z nas jest w swojej bańce, próbujemy coś
razem zrobić i… nie umiemy, nie możemy,
nie wiemy jak.
Gdzie dwa lata temu, będąc w procesie
tworzenia, skierowaliście swoje spojrzenie? Obsada z dużą swobodą, wręcz
dezynwolturą, pokazuje całe spektrum
emocji. Czy aby móc w ten sposób pracować zespołowo, oznakowaliście teatr
jako wasze własne, bezpieczne miejsce?
Minęło już 25 lat, odkąd zajmuję się teatrem
i to trwa. Zacząłem jako siedemnastolatek
w liceum. Myślę, że dzisiaj niczym innym
nie umiałbym się zajmować, dlatego został
mi ten teatr i to nie jest tak, że cały czas jest
super. Miałem momenty kryzysowe na tyle
duże, że dwanaście lat temu musiałem sobie
zrobić przerwę i poszedłem na terapię. By
poznać bardziej siebie, spotkać się ze sobą.
Trwało to trzy miesiące. Uczestniczyłem
w różnych zajęciach: dramy, gimnastyka,
ruch, choć bardzo nie chciałem tego robić, bo
czułem się przemęczony teatrem. Gdy wróciłem, pomyślałem, że chciałbym te moje
doświadczenia z terapii przenieść na scenę.
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Jak poczułem, że w zespole mamy kryzys
nadmiaru bodźców, doznań, to wpadłem na
pomysł, byśmy zrobili sobie terapeutyczny
spektakl, który w pewnym sensie nas zrelaksuje, sprawi przyjemność. Positivo jest wymagające dla aktorów. Ciężko powiedzieć,
co tam się faktycznie dzieje. Gdy mamy
grać Ghost Dance, to wszyscy nastawiają
się bojowo – idziemy na wojnę, zakładamy
nagolenniki! Za to tutaj łapiemy oddech.
Jak do tej historii dodałbyś doświadczenie pandemii – przymusowego „odbodźcowania”, ograniczenia kontaktów, jak
i ingerencji świata w nas?
To absolutnie dodaje nowy kontekst, to
spokojnie mógłby być spektakl zrobiony w czasie pandemii. Widzimy siedem
obcych sobie osób próbujących budować
zespół, który nie działa. Nie mają żadnego
wspólnego mianownika, nic im nie wychodzi, żaden proces. W pewnym momencie
odzywają się atawizmy i wtedy zaczynają
działać wspólnie. Poczucie samotności,
alienacji pokazuje, jak trudno się nam spotkać, dotknąć. Na emocjonalnym poziomie
zastanawiamy się nad sensem robienia dzisiaj teatru; kim my jesteśmy, robiąc sztukę?
Teatr Brama jest tak bardzo z Goleniowa, jak Jurand ze Spychowa… W tym
roku obchodzicie 25-lecie istnienia. Wielu
twórców niezależnych na pewno zazdrości wam pozycji i dokonań, przeprowadzki do Rampy. W jakim miejscu zastaje
was jubileusz?
Zarówno Teatr Brama, jak i stowarzyszenie rzeczywiście przeniosły się do nowej,
robiącej wrażenie siedziby – czyli domu
kultury Rampa Kultura i Twierdza Design – wyremontowanej za ogromne pieniądze przez miasto. Jest to dla nas duża
szansa na rozwój i zmiany, ale także duża
odpowiedzialność. Za nowe miejsce, za ludzi… Aż sam do końca nie wiem, czy nie
za duża. To trudny moment. Oczywiście
cieszymy się i doceniamy to, co mamy, ale
jednocześnie czujemy potrzebę udowodnienia, że jesteśmy warci znalezienia się
w miejscu istniejącym dzięki publicznym
środkom. To trochę przerażające. Wolałbym
pewnie to z siebie ściągnąć, żyć bardziej
na luzie. Aczkolwiek ten najtrudniejszy
moment przeprowadzki i pierwszej aklimatyzacji jest już za nami. Czekają nas
również duże, wieloletnie projekty z Funduszy norweskich i Współpracy Polsko-Niemieckiej. A po powrocie z Rzeszowa,
6 listopada mamy premierę Stacji Świadek.
Dzięki środkom z OFF Polska pokażemy
ją w kilku miastach.

Maria Sławińska

W ten jesienny wieczór… zakochajmy
się wszyscy!
Grupa artystów z Teatru Brama, gdziekolwiek się pojawi, tam rozsiewa wokół siebie
dużo miłości i magii. Nie inaczej było podczas ich koncertu danego ramach autorskiego projektu muzycznego, w skład którego,
oprócz teatralnych muzyków, wchodzą także przyjaciele zespołu. Tym razem jednak
wystąpili tylko artyści grający wcześniej
w niezwykle zabawnym i błyskotliwym
spektaklu Positivo. Koncert wypełniony został kompozycjami stworzonymi lub przetłumaczonymi na potrzeby wystawianych
spektakli, jednak muzycy zdecydowali się
także na włączenie do repertuaru własnych
aranżacji popularnych utworów takich artystów jak Leonard Cohen, Katie Melua czy
Sting. Zespół każde wykonanie poprzedził
kilkoma słowami – zwykłym przywitaniem
i przedstawieniem się, lecz także opowieściami o swoich związkach z Goleniowem
oraz prywatnymi przemyśleniami. O tym,
jaką wspaniałą emocją jest miłość, czy
o tym, jak niezwykłym, innym od występowania na deskach teatru uczuciem jest
granie muzyki.
Kameralna, tajemnicza i trochę też magiczna przestrzeń restauracji Bohema stanowiła idealne tło dla Kapeli Teatru Brama.
Koncert dał okazję do szczerego, bliskiego
spotkania z drugim człowiekiem i… po
prostu wspólnego trwania. Nie wątpię, że
tak intymne, niesamowite przeżycie pozostanie na długo w pamięci szczęśliwców,
którzy mieli okazję wziąć w nim udział.

Joanna Adamiec

Jak uniknąć
patosu?
„Dla mnie największą nagrodą, mówię to
zupełnie otwarcie i szczerze, byłoby, gdybyście państwo czytali. No, ale żeby czytać,
to trzeba kupować książki. No, oczywiście,
można wypożyczać w bibliotece. Ale jednak książkę powinno się mieć w domu.
Blisko. Jak przyjaciela. Nie tylko ukrytego
w szafie, ale i w łóżku itd.1”

Rok 2021 został ogłoszony rokiem czterech wielkich pisarzy: Stanisława Lema,
Cypriana Norwida, Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza.
Ostatni z nich całkiem niedawno, bo 9 października, obchodziłby swoje setne urodziny. Z tej okazji w trzech miastach, z którymi Różewicz był najbardziej związany,
odbyło się wiele wydarzeń kulturalnych.
Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu,
mieście, gdzie autor Odejścia głodomora
mieszkał blisko czterdzieści lat, otworzyło
stałą ekspozycję mu poświęconą. W Gliwicach (tam żył i tworzył przez około dwie
dekady) przygotowano plenerową wystawę
Raport Ocalonego, a w jego rodzinnym
Radomsku odbył się interdyscyplinarny
Różewicz Open Festiwal poświęcony trzem
braciom: Januszowi, Stanisławowi i Tadeuszowi. Ku uciesze miłośników teatru
pojawiły się też adaptacje Różewiczowskich sztuk, o których — mam wrażenie
— w ostatnich latach nieco zapomniano.
W dzień urodzin poety w Teatrze Miejskim
w Gliwicach odbyła się premiera Kartoteki
w reżyserii Pawła Szkotaka, a od 15 do 16
października w Parku Południowym we
wrocławskich Krzykach Scena Plastyczna
KUL zaprezentowała spektakl Odchodzi (na
motywach tekstu Matka odchodzi) w reżyserii Leszka Mądzika. W tym samym czasie
Akademia Teatralna w Warszawie przygotowała czytania performatywne sztuk
Stara kobieta wysiaduje oraz Zamykanie.
Otwieranie. Niebawem na deskach Teatru
Dramatycznego w Warszawie będzie można
zobaczyć Pułapkę w reżyserii Wojciecha
Urbańskiego. Na nowe Do piachu nikt się
póki co nie odważył. Po Łomnickim i Kutzu byłoby trudno.
Trudno mi jest sobie wyobrazić życie
bez Różewiczowskich poematów, poezji
i dramatów. Moje pokolenie czyta je od
podstawówki. Jego twórczość przytacza się
najczęściej w kontekście wojennym i powojennym – należy do grona pisarzy i pisarek zadających sobie pytanie, czy można
i jak pisać po Auschwitz. Ale tematy, które
porusza, dotykają też nastrojów bardziej
nam współczesnych. Różewicz pokazuje
pustkę życia, ulotność egzystencji. Sięga po plastyczne metafory, jednocześnie
konstruując wyrazisty w odbiorze przekaz.
Pisarstwo Różewicza przepełnione jest lękiem, smutkiem, melancholią. Anna Nasiłkowska napisała kiedyś w „Polityce”, że
jego poezja to poezja szoku i bólu2. Świat
przedstawiony jest zawsze zdeformowany i nieprzychylny człowiekowi, stanowi
śmietnik przeszłych doświadczeń. Postaci są zagubione, nie radzą sobie z trudami
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codzienności, są skazane na porażkę. Przesyt katastroficznych wizji sprawia, że jedyne, co nam w takim świecie zostaje, to
ucieczka w drwinę czy ironię.
W dzisiejszych niełatwych czasach mierzymy się z kryzysami gospodarczymi,
ekonomicznymi, politycznymi i społecznymi. Jako widzowie, widzki i miłośnicy
teatru odczuwamy na własnej skórze cięcia
finansowe w polityce kulturalnej. Wiemy
też, że katastrofa klimatyczna już nadeszła.
Staliśmy się bezradni wobec zmieniającego
się świata, z dnia na dzień coraz mocniej
przepełniani przeświadczeniem, że zbliżamy się do końca. I nie radzimy sobie. Coraz bardziej poirytowani, częściej sięgamy
po przemoc. Mamy za dużo obowiązków
i zawsze za mało czasu. Przestaliśmy spędzać czas z bliskimi. Rujnujemy zdrowie.
Gubimy się w przesycie informacji. Popadamy w depresję i stany lękowe. Tracimy
zdolność wyrażania językiem tego, co nas
dotyka. Zamykamy się na innych. Czy istnieje na to jakaś recepta?
Różewicz przekonuje nas, że wyrażanie
swoich myśli na głos i dzielenie się swoimi doświadczeniami pomaga. Zachęca, by
znaleźć dla siebie odpowiedni język, nawet
jeśli byłby absurdalny. Tak łatwiej jest opowiadać. Mówienie – jako tworzenie, jako
pisanie – pozwala przepracować traumy.
Stwarza przestrzeń do zaprezentowania
problemu w szerszej perspektywie, konfrontacji go z kimś, kto być może również
podziela nasze lęki. Tylko odważnie wyrażając siebie, zachowamy naszą tożsamość
i jednostkowość. Tylko wtedy będziemy
prawdziwi!
Oczywiście artystyczne wyrażanie swoich odczuć nie jest jednoznaczne z kreowaniem się w mediach, czy dzieleniem się
tym, co najbardziej intymne. Motywacją
do ekspresji nie powinna być chęć tworzenia własnego mitu. Różewicz nie lubił

pomników. Czemu? „Dziadek nie chciał,
żeby ptaki robiły mu na głowę3”, wyjaśnia
jego wnuczka. Ważniejsza od popiersia jest
ławeczka, na której siedział bezdomny opisany w wierszu Widziałem go. Różewicz
unikał fasadowości w sztuce i życiu. Wolał, by popularna była jego twórczość, nie
osoba. Powiadał, że poeta nie powinien być
ani kapłanem, ani błazen, ale człowiekiem!
„Człowiekiem który pisze wiersze4”! Uważał też, że zarówno poeta jak i czytelnik
powinni być tymi, którym nie wystarcza
to, co powierzchowne. Powinniśmy szukać
głębi w książkach i życiu. Wziąć książkę
do ręki i czytać. I mieć ją blisko. „Nie tylko
ukrytą w szafie, ale i w łóżku.”
1
Agnieszka Kostuch, Pomnik Różewicza?
Tylko z jego książek, „Więź”, https://wiez.
pl/2021/02/24/pomnik-rozewicza-tylko-z-jego-ksiazek/, data dostępu: 20.10.2021.
2
Anna Nasiłkowska, Tadeusz Różewicz: stary Poeta wie więcej, „Polityka”, https://www.polityka.
pl/tygodnikpolityka/kultura/1511706,1,tadeuszrozewicz-stary-poeta-wie-wiecej.read, data dostępu: 20.10.2021.
3
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Monika Weis

Kultura jest
kobietą
Nie sposób mi uciec w niniejszym tekście
od feministycznej narracji, kiedy nawet sam
Tadeusz Różewicz pisząc w latach 70. Białe małżeństwo rozprawia się z opresyjnym
wobec kobiet światem. W licznych opracowaniach można przeczytać, że wypełnia on
tym samym kiedyś nieznaną, a dziś stopniowo oswajaną perspektywę badawczą
gender. W jakiejś mierze na pewno, jednak
czy można jeszcze napisać tekst dotykający
spraw kobiet, który jednocześnie nie będzie
próbował niczego udowadniać, krzepić,
przypominać się lub upominać?

O tym, że świat sztuki stoi kobietami
codziennie przypominają mi stojące na
półce publikacje feministycznego projektu badawczego HyPaTia – Kobiecej Historii Polskiego Teatru. Trzy tomy, które
zawierają obejmującą prawie sto lat bazę
dokumentów, artykułów, dramatów, wywiadów i wielu innych dokonań twórczyń
związanych z teatrem, wyszły nakładem
Instytutu Teatralnego w 2018 roku. Od
czasu do czasu zdarza mi się zerknąć do
zebranych tam statystyk. Balansuję wtedy
między dwiema zupełnie skrajnymi emocjami – żalu i dumy. Z jednej strony krzywię się na widok trwającej lata dysproporcji
w uznaniu kobiecej działalności teatralnej
(innej niż aktorska), wynikającej z różnicy
płciowej i idącej za nią bezradności wobec
patriarchalnych zaszłości, tak solidnie zakorzenionych w naszym kraju. Z drugiej
jednak strony, gdy opuści mnie frustracja,
unoszą mi się kąciki ust, bo trzymam w rękach grube książki zapisane od początku
do końca nazwiskami kobiet. Szczęśliwa
emocja w końcu wygrywa, również dlatego, że w miarę upływu czasu obserwuję
kroczącą powoli, lecz pewnie rewolucję.
Czasami ta rewolucja wychodzi na ulicę
i wówczas nic ani nikt nie ma z nią szans.
Od kilku lat, pracując w różnych instytucjach kultury, zwracam szczególną uwagę na kobiety. Uwijamy się jak mrówki we
wszystkich działach, na każdym szczeblu.
Jesteśmy w kulturze obecne jako dyrektorki, kuratorki, producentki, inspicjentki, recenzentki, gaferki, reżyserki, scenografki…
Bohaterki. Kiedy widzę zespoły wyłącznie
kobiece rośnie mi serce – oczywiście nie
z powodu radykalnych przekonań feministycznych czy z przekory, a jedynie z chęci
udowodnienia jakże banalnego przekonania, że kobiety mogą i potrafią być samowystarczalne. Zespół aktorski prezentowanego wczoraj spektaklu Białe małżeństwo
umacnia we mnie to przeświadczenie. Zaproszone przez reżyserkę Martynę Łyko
do Wrocławia i zebrane na jednej scenie
kobiety dobitnie potwierdzają, że nawet
hierarchiczny, męski świat można pokazać
przez pryzmat innej wrażliwości. Co ciekawe, poprzednie Białe małżeństwo w stolicy
Dolnego Śląska również wyreżyserowała
kobieta – Krystyna Meissner w 2010 roku
we Wrocławskim Teatrze Współczesnym.
W tym samym roku swoją interpretację pokazała także Weronika Szczawińska w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, a trzy lata później w Teatrze Polskim
w Bielsku-Białej Joanna Zdrada.
Białe małżeństwo Różewicza jest portretem mieszczańskiego domu funkcjonującego
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wedle niezmiennych hierarchii, opowieścią
o rodzinnych relacjach władzy i wpisanej
w nie przemocy. Dorastające protagonistki od samego początku narracji uwikłane
są w męski porządek świata. Zmuszone
do poszukiwania i samodzielnego kształtowania podmiotowości, wybierają różne
drogi w stanowieniu o swojej seksualności.
Biankę i Paulinę łączy wielka niezgoda
na niemoc samostanowienia. Nic zresztą
dziwnego – dowiedzieliśmy się ostatniej
zimy, co znaczy wkurzona kobieta.
Dramat ten dotyka jednak jeszcze innej
kwestii. Różewiczowi nie można odmówić zgrabnego poruszania tematów tabu,
trudnych i nieoczywistych. W tym wypadku, pisząc o uwikłaniach, podnosi temat
odmienności, rozumianej jednak jako suwerenność i wyjątkowość. Ta, jak sądzę,
nie tyczy się już wyłącznie kobiet, ale jest
wspólna dla wielu mniejszości. I może właśnie w tym sęk, że kobiety, mimo ponad
stuletniej historii emancypacji i twardych
danych z demograficznych statystyk, wciąż
traktowane są jako mniejszość. Być może
dlatego trudno uciec od wojujących narracji feministycznych – wciąż jest tak dużo
do zrobienia! Bo przecież ostatecznie nie
o same kobiety, a o równość nam wszystkim chodzi.

Rozwiąż rebusy
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