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Maria Magdalena Ożarowska

Czy nadal śmieszy 
nas chłop prze-
brany za babę?
Propozycja Teatru Zagłębia w So-
snowcu przyprawiła mnie o zawro-
ty głowy. Na sobotni spektakl szłam 
z wieloma lękami i wątpliwościami.
Dlaczego? – zapewne zadajecie sobie 
pytanie, a ja już spieszę z wyjaśnie-
niami. Reżyser-mężczyzna zaprasza 

do współpracy dramaturga-mężczy-
znę, ażeby opowiedzieć o roli i życiu 
kobiet w opresyjnym patriarchalnym 
społeczeństwie. Co więcej, w postaci 
żeńskie wcielili się aktorzy-mężczyź-
ni. Aktorki występują tylko w pro-
logu. Wydawałoby się, że to sytu-
acja – lekko mówiąc – absurdalna. 
Przypomniała mi ona gorącą dysku-
sję, a raczej kpiarski „dyskurs” w me-
diach społecznościowych sprzed kilku 
lat na wieść, że w Parlamentarnym 
Zespole ds. Opieki Okołoporodowej 
zasiadają sami mężczyźni, a do tego 
posłowie ultrakonserwatywnej partii. 
Nie chcę Jacka Jabrzyka i Huberta Su-
limy zestawiać z parlamentarzystami, 

ale miałam dość uzasadnione obawy. 
Czy się pomyliłam?

Zacznijmy od początku. Poskro-
mienie złośnicy Williama Shake-
speare’a to dramat zaklasyfikowany 
jako komedia. Jeden z najbrutalniej-
szych i szowinistycznych tekstów 
stratfordczyka, ubrany w bardzo hu-
morystyczną ramę. Baptista Minola 
ma dwie córki: Biankę i Katarzynę. 
Pierwsza – piękna i powabna – nie 
może odpędzić od siebie zalotników. 
Druga uznana jest za nieatrakcyjną 
ze względu na krnąbrny charakter. 
Ojciec postanawia, że dopóki star-
sza Kasia nie wyjdzie za mąż, nie 
pozwoli młodszej zawrzeć związku 
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małżeńskiego. Absztyfikanci Bian-
ki sprowokowani powyższą decyzją 
zaczynają knuć i wszczynać intrygi. 
Znajdują chętnego (raczej na posag 
niż dziewczynę), który stawia so-
bie za cel wychowanie i ujarzmienie 
Kasi, zrobienie z niej posłusznego 
i funkcjonalnego użytku. Głodzi ją, 
nie pozwala spać, każe jej przytaki-
wać i przyznawać sobie rację w sy-
tuacjach głupawych i absurdalnych. 
Bohaterka poddaje się, w finałowej 
scenie wygłasza drastyczny monolog: 
„Mąż jest twym panem, opiekunem, 
wodzem, monarchą, życiem”, a dalej: 
„A gdy jest krnąbrna, zła, kwaśna, 
kłótliwa i nieposłuszna jego dobrej 
woli, czymże jest, jeśli nie podłym 
odstępcą, opornym zdrajcą, niegod-
nym łask pana?”. Poskromienie się 
ziściło. Kurtyna opada. Happy end 
według Shakespeare’a. 

Pierwszą sekwencję (prologu/
przygotowania) otwierają trzy ak-
torki: Natalia Bielecka, Adrianna Ma-
lecka i Mirosława Żak. Przy zgaszo-
nym świetle kierują uwagę widowni 
na ciało. Proponują ćwiczenia odde-
chowe i rozluźniające, co z jakiegoś 
bliżej nieokreślonego powodu wzbu-
dziło salwy śmiechu. Później ukazują 
się publiczności bez żadnej charak-
teryzacji i, zdaje się, w prywatnych 
ubraniach. Opowiadają o marzeniach, 
wyobrażeniach, troskach. O byciu dla 
siebie samej, a nie dla kogoś i wobec 
innych. O graniu – nie tylko w do-
słownym ujęciu występowania na 
scenie, ale pełnieniu ról w społeczeń-
stwie. O nieustannej konieczności 
udowadniania i weryfikowania. Po 
wygłoszeniu monologów podejmują 
decyzję o ucieczce. Znikają, wyma-
zują się z tej historii, tego toksycznie 
męskiego świata i każą o sobie zapo-
mnieć. I jeśli naprawdę zapomnimy, 
to dalsza część spektaklu będzie farsą, 
żartem na poziomie chłopa przebra-
nego za babę, kabaretem neonów-
ką. Nietolerancyjną rzeczywistością, 
w której śmiejemy się z nieheteronor-
matywności i osób z niepełnospraw-
nościami, generatorem stereotypów 
płciowych. A jeśli nie zapomnimy – 
to może być to bardzo subwersywne 
i krytyczne odczytanie dramatu, które 
przez soczewkę genderową zmierzy 
się z płynnymi kategoriami męsko-
ści i kobiecości; może być odsłoną 
awangardowego gejowskiego teatru 
mieszczańskiego. Wybór należy do 

Hanna Księżniakiewicz

Baby z wozu,  
koniom lżej
Poskromienie złośnicy Williama 
Shakespeare’a to jedna z kilkuna-
stu komedii, które od wielu dekad 
są przestrzenią ogromnego labo-
ratorium dekonstrukcji, przetwo-
rzeń czy – innymi słowy – poszu-
kiwań strategii ukierunkowanych 
na wydobycie głosów bohaterek, 
ujawnienie różnych form przemo-
cy, wprowadzając równocześnie 
współczesne odniesienia czy al-
ternatywne mikrohistorie. Twórcy 
Poskromienia… z Teatru  Zagłębia 
robią kroki milowe… do tyłu, bo aż 
do XVI wieku. Wykorzystują oni 
przede wszystkim mizoginistyczną 
konwencję teatru elżbietańskiego, 
w którym zabraniano kobietom grać 
na scenie – co oznacza, że aktorki 

Ciebie. A po części do twórców, któ-
rzy niestety chyba nie do końca wzięli 
na siebie odpowiedzialność przy sce-
nariuszu numer jeden.

Jest tam wiele humoru – i na po-
ziomie tekstu, i w znakomitej oprawie 
wizualnej. Skorzystano z przekładu 
Stanisława Barańczaka, który jest nie 
tyle anachroniczny, co boomersko-
-memiczny (kultowe staropolskie: 
„Chluśniem, bo uśniem” albo bardzo 
kreatywne obelgi pokroju „cymbały”, 
„rzępoły”, „brzdąkały”). Zapropo-
nowano jakże ciekawą i kampową 
estetykę. Za scenografię odpowiada 
Anna Maria Karczmarska, za kostiu-
my zaś Paula Grocholska. Artystki 
w pełni wykorzystały obecne w dra-
macie motywy cross-dressingowe, 
mieszając „żonobijki” (białe podko-
szulki) z sukniami balowymi, obuwie 
sportowe z fikuśnymi welurowymi 
frakami. Opakowały męskość w sub-
telne, delikatne, różowe, brokatowe 
materiały. A aktorom to się podobno 
bardzo spodobało!

Nieważne, czy przyjmiemy scena-
riusz pierwszy, czy drugi – to jest to 
bardzo męska historia. Czy nie była-
by ciekawsza, gdyby kobiety zagra-
ły mężczyzn, a mężczyźni kobiety?  

są przeniesione (wyrzucone) poza 
nawias spektaklu.

Poskromienie złośnicy pióra strat-
fordczyka opowiada historię bogatego 
kupca Baptisty Minoli, który posta-
nawia, że zanim wyda za mąż piękną 
Biankę, musi wpierw zaobrączkować 
Katarzynę (Marcin Gaweł), tytuło-
wą złośnicę. Nie jest to łatwe, gdyż 
Katarzyna nie podporządkowuje się 
tradycyjnemu ideałowi kobiety – po-
słusznej i milczącej – a wręcz prze-
ciwnie. Buntuje się, dogryza, krzyczy, 
bije. Adoratorzy Bianki szukają więc 
kandydata dla Kasi. Jednym z nich 
jest Lucencjo, który przekonuje do 
ożenku Petruchia, nowoprzybyłego 
do Padwy. Skuszony sporym spad-
kiem nie waży na charakter Katarzyny 
i bierze ją za żonę. Następnie kobieta 
zostaje poddana ścisłej oraz skutecz-
nej „tresurze”, by stać się w pełni 
posłuszną mężowi. W międzycza-
sie Lucencjo (Michał Bałaga) zdo-
bywa serce oraz rękę Bianki (Paweł 
Charyton). W ostatniej scenie sztuki 
mężczyźni decydują się na zawody, 
a przedmiotem ich zabawy jest sto-
pień posłuszeństwa żon. Oczywiście 
wygrywa w nich Petruchio i najbar-
dziej „ułożoną” okazuje się Katarzy-
na, która wygłasza dojmujący mo-
nolog wychwalający bezwzględne 
posłuszeństwo żon wobec mężczyzn.

Spektakl składa się z dwóch czę-
ści. W pierwszej, krótkim prologu, 
aktorki Natalia Bielecka, Adrianna 
Malecka oraz Mirosława Żak przy 
wygaszonych światłach wprowadzają 
łagodnymi komendami publiczność 
w moment skupienia oraz wyciszenia 
emocji, przygotowując niejako grunt 
pod kolejną część. Dodatkowo kobie-
ty przywodzą krótkie, indywidualne 
opowieści o swoim afirmatywnym 
stosunku do przyjmowania rzeczywi-
stości. Proponują niecodzienne podej-
ście do indywidualnego odczuwania 
własnej obecności, uważności w te-
atrze ukierunkowanym częściej na 
intensywne przeżywanie i szok. Sta-
rania aktorek jednak nikną w „pustym 
śmiechu” rzeszowskiej publiczności. 
Potencjał pewnej propozycji czuło-
ści oraz uważności okazał się mało 
skuteczny lub też niewystarczająco 
dopracowany dramaturgicznie, aby 
mógł dobrze wybrzmieć.

W kolejnej części toczy się już 
wyłącznie akcja Szekspirowskiego 
dramatu, gdzie wszystkie postacie 
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grają wyłącznie mężczyźni. Udało się 
utrzymać ludyczny charakter sztuki, 
jej cięty dowcip oraz tempo akcji, 
co nie byłoby możliwe bez trafnego 
połączenia tłumaczenia Stanisława 
Barańczaka, komediowego timingu 
i biegłości zespołu w konwencjo-
nalnych technikach gry aktorskiej. 
Na uwagę zasługują również uzu-
pełniające się: scenografia Anny Ma-
rii Karczmarskiej i Mikołaja Małka 
oraz przyciągające uwagę kostiumy 
Pauli Grocholskiej. Mieszczańsko-
-burżujskie wzory na tapicerce ko-
respondujące z epokowym zarysem 
kostiumów uzupełnionych elementa-
mi przaśnymi, kojarzonymi stereoty-
powo z polskim domem przybliżają 
oraz oswajają współczesne oko z hi-
storyczną formą.

Zastanawia mnie jednak skutecz-
ność znamiennego reżyserskiego 
gestu wyłączenia aktorek z grania 
w głównej części spektaklu. Dla mnie 
jako krytyczki istotnym punktem od-
niesienia jest także reakcja publiczno-
ści. Traktuję ją jako pewnego rodzaju 
papierek lakmusowy, który pokazuje, 
w jaki sposób dany spektakl rezonuje. 
Poskromienie złośnicy jest komedią, 
jednak pod warstwą humoru wcale-
-nie-tak-ukryte są historie ujarzmiania 
niepokornej kobiety przez poniżenie, 
głodzenie oraz rodzaj gaslightingu, 
czyli w tym wypadku manipulowania 
w celu zakwestionowania przez bo-
haterkę własnego zdrowia psychicz-
nego i zdolności poznawczych. Na 
scenie dokonuje się proces politycz-
nego represjonowania ciała podmiotu, 

by w konsekwencji wyplenić z niego 
resztki ludzkiego oporu. W ten sposób 
poddane obróbce ciało i umysł – uj-
mując to w duchu myśli Michela Fo-
ucaulta – nabierają kształtu, jakiego 
pragnie władza. Odnoszę wrażenie, 
że pomimo dopisania prologu aktor-
kom i decyzji, by nie wprowadzać 
ich do głównej części przedstawienia, 
trudno mówić o przesadnie dużym 
ładunku emancypacyjnym. Usunię-
cie kobiecego ciała fenomenalnego 
(takiego, jakie jest), czyli wymaza-
nie go z widoczności głównej nar-
racji dramatu (o ironio!), dowiodło, 
jak łatwo bez krytyczności w teatrze 
wpadamy w patriarchalne narracje, 
z radością chłonąc treści reproduku-
jące przemoc, krzywdzące stereoty-
py, zachowania, żarty itp. Gdy nie 
zauważamy przemocy i istnieje ona 
w granicach naszej akceptacji, wtedy 
marny nasz los.

Teatr jest przestrzenią wspólną, 
miejscem rozrywki, dialogu, mani-
festacji, wielu emocji oraz edukacji, 
którą wszyscy współtworzymy i je-
steśmy za nią współodpowiedzialni. 
Żyjemy w patriarchalnym systemie, 
który krzywdzi wszystkie osoby bez 
względu na płeć poprzez przemoc 
wpisaną w tradycje, stereotypy, kon-
serwatywne role płciowe, wychowa-
nie, które trudno przepracować. Teatr 
jako przestrzeń potencjalnej edukacji 
i zmiany proponuje, przekracza, po-
szukuje – i wiem, że potrafi też ba-
wić w sposób mądry i nieponiżający. 
Wczoraj otrzymałam gorzką lekcję, 
że jeszcze wiele nauki przed nami.

Poskramianie  
Shakespeare’a
Z Jackiem Jabrzykiem,  
dyrektorem artystycznym Teatru 
Zagłębia w Sosnowcu i reżyserem  
Poskromienia złośnicy, rozmawia 
Adrianna Łakomiak.

Dlaczego Poskromienie złośnicy?
Wzięliśmy ten tekst, ponieważ wydał 
się nam on ciekawy (mnie, realizato-
rom i całej ekipie, która pracowała 
nad tym spektaklem) ze względu na 
przyglądanie się w nim społeczeń-
stwu, które jest bardzo patriarchalne. 
Takie, które było za Shakespeare’a, 
ale nawet w XXI wieku nadal bardzo 
dobrze się trzyma i wciąż jest dużo 
osób, które chciałyby, żeby taki stan 
rzeczy pozostał. Jest też o wszyst-
kich konsekwencjach takiego modelu 
społecznego i roli kobiet w tym spo-
łeczeństwie. Ten temat bardzo rezo-
nuje z tym, co się aktualnie dzieje, 
a nasza rzeczywistość wciąż dokłada 
nam nowych znaczeń (tutaj można 
by dorzucać kolejne cytaty osób 
zajmujących się polityką i nie tylko).

Jak dzisiaj wystawić Poskromienie 
złośnicy?
Początkowy pomysł był taki, że mie-
liśmy to robić w obsadzie zgodnej 
genderowo (kobiety–kobiety, męż-
czyźni–mężczyźni) z tym, co napi-
sał Shakespeare. Pierwsze czytanie 
wszystkich nas bardzo przybiło, bo 
rzeczywiście ten rodzaj znęcania się 
nad kobietą, poniżania, jest tak dra-
styczny, że właściwie dzisiaj bardzo 
trudno tego słuchać, a co dopiero to 
grać. W kobietach narodził się ro-
dzaj buntu i to one właściwie pierw-
sze wypowiedziały przeczucie nas 
wszystkich, że to jest już tak odkle-
jone i straszne, że trudno się w tym 
odnaleźć. Zadecydowaliśmy, że role 
kobiece zagrają mężczyźni i był to 
pomysł, który jest właściwie gestem 
w stronę Shakespeare’a, ale który wy-
daje się nam też bardzo współczesny. 
I ulżyło nam wszystkim, gdy ten tekst 
przeczytała męska obsada. Tematy 
oczywiście zostają, ale gest wyjęcia 
kobiet z tego modelu i wytworzenie 
przestrzeni na to, żeby mężczyźni 
sami na sobie przećwiczyli działa-
nie tego systemu, okazało się bardzo 

Natal ia  Bielecka,  Mirosława Żak,  fot.  Dawid Linkowski 
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ciekawe i bardzo owocne. Z jednej 
strony podbita została warstwa ko-
mediowa tego utworu, no bo zawsze 
(a przynajmniej póki co) jest tak, że 
jak facet założy sukienkę, to już się 
robi zabawnie. Z drugiej strony sta-
ło się to ciekawym doświadczeniem 
nie tylko dla aktorów, którzy to gra-
ją, lecz także w ogóle dla widzów, że 
nagle ten patriarchalny model można 
sobie pooglądać i on nie traci na tej 
drastyczności. Tematy nie wyparo-
wują, one nadal tam są, ale łagodniej 
można przez nie przejść. 

Czyli obsadzenie aktorek w rolach 
kobiecych zgodnie z tekstem nie 
wnosi potencjału krytycznego?
Jakiejkolwiek przewrotki by nie wy-
konać, to i tak aktorka będzie ten tekst 
wypowiadała, więc będzie poddawana 
tej represji. Tego nie zmienimy. Tak 
jest zapisana sytuacja, dialogi. Ale jak 
robią to faceci, to dzieje się coś ta-
kiego, że najpierw jest zabawnie, ale 
w pewnym momencie to gęstnieje. 
I ta ostatnia scena czytania (ja lubię ją 
oglądać i patrzeć wtedy na widzów) 
powoduje, że nawet widzowie, któ-
rzy się śmieją na początku do rozpu-
ku, w pewnym momencie zamierają 
i dociera do nich jednak, że nas to też 
dotyczy, że to jest teraz. I o to właśnie 
chodziło.

Jaka jest więc rola aktorek w tym 
przedstawieniu?
Oczywiście kobiet nie chcieliśmy wy-
kluczać z tego przedstawienia i tu 
znów z pomocą przychodzi Shake-
speare. Jest więc prolog, który po-
stanowiliśmy oddać dziewczynom 
i wpuścić tam trochę ich głosu i ich 
świata. Powstały monologi, wypra-
cowane wspólnie z dramaturgiem 
Hubertem Sulimą, oparte na tema-
tach, które zapisał Shakespeare. Ta 
pierwsza część jest zupełnie inna i stoi 
w kontrze do drugiej części spektaklu. 
Ja ją lubię, choć reakcje widzów są 
różne. Niektórzy mówią, że jest nie-
potrzebna, ale ona wiele dopowiada, 
ustawia ten spektakl na innych torach. 
Jest bardzo kobieca, delikatna, empa-
tyczna i to zupełnie inna bajka, inny 
świat niż w części drugiej.

Jakie zmiany zaszły w procesie 
prób?
Na początku był śmiech (bo najczę-
ściej odreagowujemy coś śmiechem), 

ale jak się zaczęliśmy przyglądać, 
spróbowaliśmy zrozumieć tych boha-
terów, ich zachowania i wybory, to się 
okazało się, że jest wiele warstw, któ-
re są do przemyślenia. Aktorzy zaczęli 
zupełnie inaczej prowadzić te postaci, 
przepracowali i przepracowują je na-
dal. Nie zostało to na poziomie śmie-
chu i farsy. Bo przecież społeczeństwo 
patriarchalne też jest rodzajem gry 
przed sobą. Mężczyźni też nie mogą 
czuć się swobodnie, są zobligowani 
do jakichś konwencjonalnych zacho-
wań męskich. Także są pokrzywdzeni 
przez patriarchat. I ten aspekt bardzo 
nas interesuje w tym spektaklu.

Utwory Shakespeare’a są też opo-
wieściami o teatrze. Czy właśnie ten 
wyraźny podział na dwie skrajnie 
różne części wprowadza perspekty-
wę metateatralną w tym spektaklu?
W realizacji Shakespeare’a trudno 
uciec od metateatralności. W jego 
utworach widać układ, architekturę 
teatru. Na poziomie opowieści o te-
atrze mamy tu do czynienia z dwoma 
różnymi historiami, dwoma różny-
mi rodzajami teatru. Jest teatr grany 
przez kobiety – włączający, bez akcji, 
który jest takim dzianiem się, wspól-
notowym przeżyciem – a w drugiej 
części jest fabuła, konkretna akcja 
i mężczyźni idą za tym. Ciekawiło 
nas właśnie zderzenie tych dwóch 
światów, ale właśnie o taką opowieść 
nam chodziło. Żeby widz mógł wy-
brać, która historia mu się bardziej 
podoba, żeby zaproponować pewną 
przestrzeń do rozmyślań, bo nie je-
steśmy od wyjaśniania świata.

W spektaklu występują aktorzy 
i aktorki, ale też drag queen.
Poszliśmy w całą paletę męskości. 
Występuje drag queen (Maciej „Gą-
siu” Gośniowski) i to też jest bardzo 
ciekawe teatralnie, bo drag queen to 
jest rodzaj show, występu, kreacji, 
ale to ma bardzo przesuniętą grani-
cę, która wykracza poza teatr. To jest 
coś więcej niż teatr. Rola krawca była 
przestrzenią na to. Oczywiście można 
by zostać na poziomie fabuły, w któ-
rej krawiec to ten, który szyje ubra-
nie, ale myślę – jeśli spojrzeć na to 
z genderowej perspektywy – to tam 
jest dużo więcej, ten rodzaj kreacji 
siebie, performowania swojej oso-
by. W rolach Katarzyny (Marcin Ga-
weł) i Bianki (Paweł Charyton) jest 

to robione w ramach przedstawienia, 
ale wchodzi też właśnie drag queen, 
który jest takim pęknięciem w tym 
spektaklu, wpuszcza nas w komplet-
nie inną przestrzeń. 

Co wnosi obecność drag queen?
Show drag queen jest bardzo waż-
nym głosem w tym przedstawieniu – 
w temacie równości, tolerancji, do-
strzegania i dawania miejsca osobom, 
które wyrażają siebie na różne spo-
soby. Teraz jest bardzo ważny mo-
ment, gdy zaczynamy o tym mówić 
na poważnie. Zaczynamy traktować 
tak ludzi, którzy nie czują się dobrze 
w swoim ciele, realizują się w zgodzie 
ze swoim odczuciem siebie i świa-
ta. Zauważamy, że są osoby trans-
płciowe, niebinarne. Społeczeństwo 
w końcu odpuszcza opór wobec nich. 
Jest oczywiście moment ścierania się 
poglądów, ale skoro już zaczęliśmy 
o tym głośno mówić, to tak się za-
czyna zmiana.

Zuzia Kluszczyńska

Powrót  
do materii
Na ekranie naga postać przybiera różne 
pozy. Od razu w głowie pojawia mi się 
skojarzenie ze Świętem wiosny Kata-
rzyny Kozyry. Tylko że w Warunkach 
zabudowy pojawia się stare ciało nie 
tancerza, lecz robotnika. Mężczyzna 
pozuje z łopatą. Podobnie jak u Kozy-
ry dochodzi do badania symboli, tym 
razem związanych nie z ciałem, lecz 
materią – murem i cegłą.

Spektakl stworzony przez Artiego 
Grabowskiego (scenariusz i perfor-
mans) oraz Zbigniewa Szumskiego 
(scenariusz i reżyseria) otwiera scena 
budowy. Robotnicy (w tej roli wo-
lontariusze festiwalu) malują ściany 
i wchodzą po drabinach, a po bokach 
stoją betoniarki. Cztery figury tera-
kotowych żołnierzy patrzą w stronę 
widowni. Nagle jedna z nich zaczyna 
się poruszać, po czym sama rozbija 
się na kawałki. Ze środka wychodzi 
performer, który rozpoczyna opo-
wieść o granicach, a bardziej o tym, 
w jaki sposób je wyznaczamy. 
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plastyków – obaj ukończyli ASP, a w 
opisie spektaklu nawiązują do Kan-
tora. Już to samo sprawia, że warto 
zobaczyć to przedstawienie.

Jedynym, co wydaje mi się trud-
ne w odbiorze tego spektaklu, jest 
kwestia balansu pomiędzy dema-
gogią a hermetycznością. Z jednej 
strony warstwa tekstowa często zbyt 
dobitnie wskazuje na tropy, którymi 
mają się kierować widzowie w inter-
pretacji przedstawienia. Dlatego też 
uważam, że dramaturgia czasem zja-
da dużo ciekawsze momenty wizu-
alne. Szczytem tego jest motto poja-
wiające się w epilogu, jakby mające 
na celu streścić całość przedstawie-
nia. Z drugiej jednak strony miałam 
czasem poczucie, że autorzy sami 
nie wiedzą, jak rozwiązać niektó-
re przedstawione problemy i złożyć 
poszczególne sceny w całość. To za-
danie pozostawiają widzom, nie da-
jąc zbyt dużo wskazówek. Nie cho-
dzi o to, żeby tworzyć oglądającym 
gotowe rozwiązania, ale raczej za-
dbać o pozostawienie przestrzeni do 
poszukiwań. Dokładanie kolejnych 
symboli zamiast rozpracowania do 
końca tych wcześniejszych momen-
tami prowadzi do chaosu.

Artyści wykorzystują przedmioty 
codziennego użytku, takie jak łopaty, 
szufelka i zmiotka, aby zmierzyć się 
z dość oczywistą, ale jednak często 
zapomnianą prawdą: to my nadajemy 
znaczenia przedmiotom, a nie one 
nam. To, czy mury będą dla nas gra-
nicami nie do przekroczenia, zależy 
tylko od nas. 

Otwieranie  
bez łomu
Z Artim Grabowskim, performerem, 
wykładowcą w Katedrze Performan-
su krakowskiej ASP i współtwórcą 
(wraz ze Zbigniewem Szumskim 
z Teatru Cinema) spektaklu Warunki 
zabudowy, o meandrach wspólnej 
pracy rozmawia Adam Karol  
Drozdowski.

Pierwszy obraz, jaki kojarzy mi się 
z Warunkami zabudowy, to sielanko-
wy kadr z ogrodu Zygmunta Helan-
da1 w Zachodniopomorskiem. Jest 
pełnia lata 2019, urodziny Daniela 
Jacewicza2, a wy leżycie ze Zbysz-
kiem Szumskim na kocu na trawie 
i usta wam się nie zamykają, tyle 
macie tematów.
O, to było jedno z naszych pierwszych 
spotkań w ramach rezydencji, jesz-
cze w oparach euforii! Ono było bar-
dzo chaotyczne, ale i bardzo piękne; 
spełniało się wtedy moje marzenie,  
a u Zbyszka realizowała się cieka-
wość nowego doświadczenia.

To wyglądało na perfect match mię-
dzy wami – na ile cała ta praca była 
tak przyjemna jak tamten moment, 
a na ile wasze dwa mocne charak-
tery musiały się ścierać?
Nawet chyba nie chodzi o charak-
tery – ale o różne przyzwyczajenia 
i natręctwa, odmienne podejścia do 
wizji, pracy, do czasu. To naturalne, 
że jak na początku się z kimś spo-
tykasz, jesteście przesiąknięci entu-
zjazmem. Ja byłem, tym bardziej że 
spotkałem się z legendą, moim auto-
rytetem i marzyłem o tym spotkaniu.

Cinema wtedy od jakiegoś czasu 
nie pracowało wspólnie, Zbyszek 
nie był teatralnie aktywny?
Był aktywny, ale na innych polach. 
On jest cały czas aktywny. Nawet 
jeśli nie są to jakieś spektakularnie 

1 Gospodarstwo Zygmunta Helanda 
w Strzelewie jest miejscem wielu offowych 
działań, spektakli, warsztatów i urodzin.
2 Daniel Jacewicz – założyciel i lider Teatru 
Brama z Goleniowa.

Tematem spektaklu Grabowskiego 
i Szumskiego jest architektura. Poka-
zują oni, jak bardzo nasze pojmowa-
nie pewnych kwestii zależy od tego, 
czym się otaczamy. Abyśmy ziden-
tyfikowali, kto jest naszym wrogiem, 
potrzebujemy muru. Kiedy tworzy-
my plac Wolności, zaznaczamy, od 
czego chcemy być wolni. Autorzy 
ilustrują to poprzez rozpracowywa-
nie symboli kulturowych związanych 
z konfliktami. Wykorzystują do tego 
znane nam historie, takie jak budowa 
Wielkiego Muru Chińskiego, wojna 
w Ukrainie czy manifestacje w Mek-
syku. Na scenie kruszone są cegły, 
ale także wyświetlana postać Myszki 
Miki przywołująca podział na kulturę 
Wschodu i Zachodu. Artyści stwo-
rzyli interdyscyplinarny kolaż pod-
kreślający, w jakim stopniu granice 
są tylko konstrukcjami, na które to 
my nakładamy znaczenia – i to my 
możemy je rozbić.

Dlatego też spektakl skupia się 
na formie. Partnerami performera na 
scenie stają się drzewa, stół, krzesło. 
Narrację budują też sztuki wizualne, 
jak montaże filmowe czy grafiki wy-
świetlane na dużym ekranie w cen-
trum sceny. Te elementy razem tworzą 
opowieść. To ciekawa odmiana wobec 
aktualnych teatralnych tendencji – 
twórcy i twórczynie w ostatnim czasie 
skupiają się na samej postaci perfor-
mera, dotykają osobistych biografii, 
ale także samego ciała i obecności. 
Szczególnie ciekawy wydał mi się 
powrót do przedmiotu. Twórcy od-
wołują się do teatru tworzonego przez 

fot.  Wiktoria  Cieśla
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widoczne projekty, to Zbyszek cały 
czas kombinuje, główkuje, two-
rzy – a to małe formy, które zostają 
wplecione w tkankę domu w Mi-
chałowicach3, a to projekty plaka-
tów, okładki, a to udziały w jakichś 
kooperacjach. W Scenie Roboczej4 
wspomagał wcześniej już Darka Ski-
bińskiego5 w jego rezydencji. Ale 
mam poczucie, że rzeczywiście 
w trakcie naszej współpracy Zby-
szek nabrał na nowo takiej pewności: 
„Ach, jeszcze mogę coś z przytupem 
powiedzieć!”. Wtedy też pojawił się 
u niego pomysł na Proroka6, który 
w jakiejś mierze mu zaszczepiłem, 
powtarzając mu, że takich jak ja, 
chcących się skonfrontować z nim 
w pracy, jest więcej – i że fajnie by-
łoby doprowadzić do fuzji starych 
i młodych na scenie.

Co też się zdarzyło – Proroka wi-
działem co prawda jako work in 
progress u nich w domu, ale na-
pięcia między Jankiem Kocha-
nowskim7 i Tadkiem Rybickim8 
z zespołu Cinemy a młodą ekipą, 
która wyszła z goleniowskiej Bra-
my i rozjechała się po Polsce, były 
szalenie ciekawe.
Prawda? A w naszej współpracy było 
bardzo różnie. W pewnym momencie 
zdecydowałem się z premedytacją 
na pracę w totalnej niewygodzie. 
Ale ja lubię taką pracę. We mnie 

3 Stary poniemiecki zajazd w Michałowi-
cach (dzielnica Piechowic w Sudetach) 
przez lata był siedzibą Teatru Cinema, 
a obecnie jest miejscem realizacji rozma-
itych projektów artystycznych. Dom, pro-
wadzony i nieustannie rearanżowany przez 
plastyków – Kasię i Zbyszka Szumskich – 
jest sam w sobie żywym dziełem sztuki.
4 Centrum rezydencyjne w Poznaniu zało-
żone przez Adama Ziajskiego, wcześniej-
szego twórcę Teatru Strefa Ciszy. Obecnie 
od ponad miesiąca pozbawione siedziby 
ze względu na politykę miasta.
5 Dariusz Skibiński – aktor Teatru Cine-
ma, założyciel i lider Teatru A3 z siedzibą 
w Hajnówce.
6 Najnowszy spektakl Teatru Cinema, zre-
alizowany w 2021 roku w ramach progra-
mu OFF Polska.
7 Jan Kochanowski – aktor Teatru Cine-
ma, tancerz.
8 Tadeusz Rybicki – aktor Teatru Cinema, 
założyciel Teatru Karawana pracującego 
z osobami w kryzysie uzależnień.

jubileusz – Teatr Cinema właśnie 
obchodzi trzydziestolecie pracy, 
a ty mógłbyś śmiało obejść swoje 
za rok, gdybyś był zwolennikiem 
benefisów. Mogliście się przeciąć 
przez ten czas znacznie wcześniej.
Ja Zbyszka poznałem bardzo późno – 
tak naprawdę dopiero w momencie, 
kiedy Adam Ziajski zaprosił mnie na 
rezydencję. Powiedział: „Weź sobie 
spełnij jakieś marzenie, może ko-
goś zaproś do współpracy”. Od razu 
pomyślałem o Teatrze Cinema, ale 
Zbyszka nie znałem. Znałem Ski-
bińskiego, Rybickiego, Kochanow-
skiego, którzy ze swoimi pracami 
funkcjonują choćby w obiegu festi-
walowym – a Zbyszek jest skrytą 
postacią. Skonsultowałem to z moim 
przyjacielem, Danielem Jacewiczem. 
On mnie Zbyszkowi zaanonsował 
i spotkaliśmy się w Michałowicach. 
I zaczęliśmy zachowywać się jak 
dzieci w piaskownicy, żonglując po-
mysłami, inspiracjami, które przykle-
jały się do nas jak do kuli śniegowej.

A przecież trudno, obracając się 
w offie, na Szumskich nie trafić.
Tak! Zresztą ja potem dopiero przy-
pomniałem sobie, że w Michałowi-
cach pierwszy raz byłem kilkanaście 
lat temu, spaliśmy tam jedną noc 
po jakimś festiwalu z Porywaczami 
Ciał9. A po premierze Warunków… 
odkryłem, że pierwszy tekst, jakiego 
się wyuczyłem i powiedziałem na 
scenie na moim protodebiucie, czyli 
w rok po założeniu Cinemy, kiedy ja 
jeszcze nawet nie umiałem nazwać 
własnych działań performansem, to 
był tekst właśnie Zbyszka Szumskie-
go. Coś było cały czas na rzeczy!
Ale powiedziałbym, że spotkaliśmy 
się wręcz za szybko. Bo chyba do-
piero teraz, kiedy się już znamy jak 
łyse konie, wiemy, żeby się nie na-
pinać i pozwolić naszym zegarom na 
rozsynchronizowanie. Kiedy wiemy, 
jak ze sobą rozmawiać i kiedy się 
nawzajem unikać, uważam, że je-
steśmy gotowi do pracy.

Pora najwyższa!
Pora najwyższa! (śmiech)

9 Teatr Porywacze Ciał – offowa grupa 
z Poznania, najgłośniejsza na przełomie lat 
90. i początku XXI wieku, z którą Arti Gra-
bowski współpracował przez pięć lat. 
  

kształtowała się w trakcie duża po-
kora, o której zresztą Zbyszek też 
mówi, bo i on musiał wyjść ze swojej 
strefy komfortu. Jego aktorzy dotąd 
dostawali role i z nich nie wycho-
dzili, wypełniali na scenie pewien 
obowiązek. Z performerem tak nie 
jest! Performer nie lubi prób, nie 
lubi powtarzania – to dla Zbyszka 
było niewygodne. Inną niewygodą 
było to, że nie mogliśmy zsynchro-
nizować zegarów biologicznych, po 
prostu związanych z codziennością.

Rozumiem, że twoje wstawanie 
o świcie, żeby biegać po górach, 
nie mieściło się we wspólnym gra-
fiku pracy!
Na przykład! (śmiech) A Zbyszek 
jest nocnym markiem i wtedy naj-
lepiej pracuje. Ale (!) – przeszkoda 
w takiej pracy staje się wyzwaniem, 
żeby znaleźć wspólną przestrzeń. 
To było bardzo pouczające. Wiado-
mo, że w pracy twórczej nie możesz 
być na pełnym stendbaju od rana do 
wieczora, że w tym czasie pojawi się 
przebłysk, godzina, może piętnaście 
minut takiego mocnego zatrybienia, 
konstruktywności i kreatywności. 
Nie da się tego przewidzieć. A u nas, 
przy całkowitym rozsynchronizowa-
niu zegarów codzienności, perfekcyj-
nie synchronizował nam się właśnie 
ten koncentrat, ta perła! Piękne – bo 
ja sobie nie wyobrażam pracy na 
z góry jasno ustalonych, sztywnych 
warunkach i w bezpieczeństwie.

Nie byłaby to praca tak twórcza.
Ani tak pouczająca. Z jednej strony 
to było mocne emocjonalne bokso-
wanie, ciągłe stąpanie po lawie –  
a z drugiej to była praca najbar-
dziej dla mnie pouczająca i otwie-
rająca rzeczy, które miałem tak za-
klajstrowane, że nikt nie potrafił 
ich otworzyć. Ani mój ojciec, ani 
profesorowie na uczelni artystycz-
nej. A Zbyszek bez żadnych wytry-
chów ani łomów nagle te tematy mi 
ukazywał. Trudno mi jednoznacz-
nie powiedzieć, jaka ta praca była. 
Z nikim innym nie przytrafiło mi 
się tyle drobnych, metafizycznych 
wręcz cudów.

Kiedy trafiliście na siebie pierw-
szy raz? W rozmowie po spek-
taklu z Kasią Knychalską padło 
już, że macie rok po roku ten sam 
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Katarzyna Sęk

Uciemiężenie 
kobiecości
Kobieta musi być uległa i posłuszna. 
W taki sposób jej wizerunek kreuje 
w swoim (arcy)dziele Poskromienie 
złośnicy Shakespeare. Tytułową zło-
śnicą, a zarazem jedną z głównych 
osi dramatu jest postać Katarzyny. 
Widzę w niej postać tragiczną, sta-
nowiącą dobrą reprezentację kobiet 
żyjących w nowożytności.

Virginia Woolf w eseju Własny 
pokój zastanawia się nad tym, dla-
czego w historii literatury powstało 
tak mało dzieł stworzonych przez 
kobiety. Dochodzi ona do wniosku, 
że jest to spowodowane rolą, jaką 
kobiety sprawowały w życiu spo-
łecznym i w jak opresyjnym środo-
wisku były zmuszone egzystować. 
Pisarka zauważa również, że dzieła 
Shakespeare’a i zarysowane przez 
niego postaci nie są oderwaną od 
rzeczywistości iluzją. Jego bohate-
rowie istnieli naprawdę. Katarzy-
na była prawdziwa, była reprezen-
tacją angielskich kobiet z czasów 
szekspirowskich:

Fikcja literacka przypomina raczej 
pajęczynę, zawieszoną, może tyl-
ko leciutko, ale jednak zawieszoną 
w ludzkim życiu za wszystkie czte-
ry rogi. To zamocowanie jest czę-
sto ledwo widoczne i na przykład 
dramaty Shakespeare’a zdają się 
unosić same z siebie, jako doskona-
łe całości. Kiedy jednak pajęczyna 
przekrzywi się nieco, podwinięta 
z brzegu lub przerwana w środku, 
wówczas przypominamy sobie, że 
nie są to sieci utkane w powietrzu 
przez bezcielesne istoty, lecz efekt 
pracy żywych, cierpiących ludzi 
(…)1.

Katarzyna od pierwszego aktu kre-
owana jest na istotę pozbawioną 
skrupułów i jakichkolwiek zasad 
moralnych. Jej postać jest tak prze-
rysowana, że to nie ona tworzy się 
w dramacie jako postać, ale raczej 

1 V. Woolf, Własny pokój, tłum. A. Graff, 
Warszawa 1997, s. 60.

tworzą ją inni bohaterowie. Akcja 
dramatu rozpoczyna się od sceny, 
w której Baptista, ojciec Katarzyny 
i jej młodszej siostry Bianki, spoty-
ka się z absztyfikantami córki. Jak 
pamiętamy, starają się oni o rękę 
młodszej z nich. Starsza z sióstr 
wzbudza w adoratorach antypatie: 
„Odbiegać od niej jak najdalej, na 
taką żonę mam za słabe nerwy”2 – 
stwierdza Gremio, jeden z zalotni-
ków. Katarzyna, obecna przy całej 
rozmowie, podnosi swój sprzeciw 
wobec tego, że stała się przedmio-
tem drwin. Dodatkowo – będąc 
kobietą, postrzegana jest raczej jako 
przedmiot handlu pomiędzy męż-
czyznami niż jako autonomiczna 
osoba:

Jeśli córka odmówiła wyjścia za 
mąż za dżentelmena, którego wy-
brali dla niej rodzice, ryzykowa-
ła, iż zostanie zamknięta, pobita, 
że będzie się nią ciskać po pokoju, 
a wszystko to bez najmniejszych 
protestów ze strony opinii publicz-
nej. Małżeństwo nie było sprawą 
osobistych uczuć, lecz interesów ro-
dzinnych, zwłaszcza w przypadku 
„rycerskich” klas wyższych3.

I choć powyższy opis odnosi się kon-
kretnie do XV wieku, ponad dwieście 
lat później, za czasów Shakespeare’a, 
nic się nie zmieniło. Co pokazuje 
Poskromienie złośnicy, kobiety nie 
miały w tej kwestii żadnego głosu:

2 W. Shakespeare, Poskromienie złośnicy, 
tłum. S. Barańczak, Poznań 1992, s. 29.
3 V. Woolf, dz. cyt., s. 61.

Nadal jedynie wyjątkowo zdarza-
ło się, by kobiety ze sfer wyższych 
i średnich same wybierały sobie 
mężów, kiedy zaś kobiecie przy-
dzielono męża, stawał się on jej pa-
nem i władcą, na tyle przynajmniej, 
o ile pozwalały prawa i obyczaje4.

Baptista bez większych oporów od-
daje rękę córki Petruchiowi, którego 
Katarzyna w trakcie wątpliwych za-
ręczyn widzi po raz pierwszy. Zanim 
jednak dojdzie do pobłogosławione-
go przez ojca ceremoniału, kobieta 
musi wysłuchiwać obscenicznych 
wypowiedzi przyszłego męża:

PETRUCHIO 
Chcesz mnie ruszać z miejsca ni-
czym mebel? 
KASIA 
Właśnie, jak stołek. 
PETRUCHIO 
Stołek? To siądź na mnie (…) 
Mój język zbada twój, a drugie 
Miejsce swym własnym żądłem 
spenetruję. 
Możesz mnie przy tym kąsać – nic 
nie szkodzi5.

Katarzyna początkowo wyraża swój 
sprzeciw wobec małżeństwa z męż-
czyzną, którego opisuje jako pół-
wariata, postrzelonego gbura, ha-
łaburdę, który klnie, nawet kiedy 
się oświadcza6. Kiedy Katarzyna 
jednak w końcu zostaje żoną Petru-
chia, ten stosuje wobec niej przemoc. 

4 Tamże.
5 W. Shakespeare, dz. cyt., s. 62.
6 Tamże, s. 67.
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Ogranicza jej podstawowe prawa i potrzeby. Pod pre-
tekstem fałszywej troski nie pozwala jej jeść ani spać. 
Wszystko bowiem ma być niedostatecznie dobre dla jego 
żony. Wprowadzając ten system ukrytych kar, pragnie on 
wytresować żonę niczym zwierzę.

Jeszcze do niedawna wykreowana w taki sposób po-
stać kobieca była odbierana jako komiczna. Złośnica – 
która za sprawą przebiegłości i pomyślunku mężczyzny 
staje się nagle uległa – rysowana była dość grubą kreską, 
a jej dramatyczny rozwój i przemiana prowadziły do dość 
topornej moralizatorskiej puenty. Mężczyzna w ten spo-
sób stawał się triumfatorem, który posiadł władzę nad 
kobietą, złamał jej opór. I taki system zależności ciągle 
jest obecny w patriarchalnym społeczeństwie. Dlatego 
tak ważne jest odczytywanie Poskromienia złośnicy na 
nowo – krytycznie. W taki sposób, aby nie powielać ob-
scenicznych i fałszywych wyobrażeń na temat kobiecości. 

Katarzyna próbowała wyzwolić się z uciemiężenia, 
którego doświadczyła od mężczyzn. Ostatecznie jednak 
jej historia kończy się tragicznie. Zostaje ona zarówno 
pozbawiona swojej tożsamości, jak i zdominowana przez 
mężczyzn. W końcowych słowach stwierdza nawet, że 
„mąż jest twym panem, opiekunem, wodzem, monarchą 
(...) ile poddany winien swemu władcy, tyle kobieta win-
na małżonkowi”7. W związku z tym trudno wyobrazić 
sobie inną niż polemiczna możliwość wystawiania tego 
tekstu. Zadaniem współczesnego teatru powinny być 
próby wyzwolenia takich postaci spod patriarchalnych 
narracji skreślonych wieki temu oraz oddanie im głosu. 
Teatr musi dokonać takiego odwrócenia. Najwyższy czas, 
aby w końcu poskromić złośników.

7 Tamże, s. 151.


