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»Białe maJżeństwo« 

( . .. ) m że najpierw B iale malżeństwo. P ierwszy z brzegu ważny pr blem 
to ero tyk a tej sztuki . To okazało s ię bard zo ważn e d la publ icznośc i. 
Krytyka to magl owała . Zre - ztą byly to częśc i ej wł aśnie gadania z magla 
ni ż poważne analizy. Te n problem p ojawi ał s i ę w rozm owach , py taniach 
d o tea tru, d o m nie . .. Były też rzucane na tę s zt ukę gromy . . . 

Jak er'o tyka Bialego malże1zs t wa j awi się w twoim wid zeniu? Czy to 
bylo tak zaplanowane, jak zostalo przyję te? Czy zdarzyły się j ak i eś 
zak ł ócen i a w od bior ze? Ja zresztą podej rzewał bym raczej to d ru ie ... 
Oczywiśc i e miałem wój własny pu nkt widzenia w tej sprawie. Pytany -
odpowi ad ałem : Zdaję so bie sprawę, że w od bio rze - zwłaszcza pewnych 
realizacji tej szt u ki na pierwszy pl an wyszla sprawa ero tyki. Nastąp iły 
j akieś zak ł ócen ia, szu m y, pojawił o s i ę moż jakieś zagłu szan i e. Mogla 
w tym by ć wina reali zacj i. Wid ziałem sam j ed ną taką reali zacj ę, która 
w sposób świ adom y, bez zelny, a ró wn cześni bezwstyd ny - b o tak to 

trzeba n azwać - prz a cent owywala sprawy ero tyki. N ie . hez powodu 
m ówiono ta m o pornografi i . . . 

T. R. : Porn grafi a rozkwita teraz w Po lsce tak wspani ale, że Biale 
malżeńst wo przy n iej j e t sztuką wręcz niewinną . .. 

K . B.: To, co teraz rozkwita, jest raczej kryptopornografią ... Ale 
me warto mówić o tych sprawach. Nie zasłu gują na to i nie ł ączą się 

ani trochę z pro bl ematyką B ialego malżeństwa. 

To co m n ie crio interesowalo w tej sztuce to probl em czlowieka, 
problem stosu n ku jednostk i d środowisk a, do społeczeń s t wa, rsy ho l gia 
dojrzewania . I w sam ej sztu ce ni e widziałem elementów J orn ogr~fii . 

Porn ografia god zi zawsze w godn o 'ć czlo wieka. Traktuje go jak przed.m iot, 
jak ob iekt. Na t m iast ero tyka może b_ ć głęboko lud zka . T ak Ja to 
wid z iałem i rozum1alem. A ja k to wygl ąd ał o z twojej strony ? Jak to 
było u cieb ie? Co myś l a ł eś, gdy oglądał , - być może ze ?d ziwien iem -

warszawską prapre mier\: Bialego malże„/s t 11 •a ? . 
T. R.: Jak wiesz, ta spra wa był a bard zo skomp li kowana. Na wielu 

pl aszczyznach · o byczaj owej .. . 
K . B.: litera k icj . 
T. R .: Nawet o o b istej . lly ly próby wykorzystan ia te.i sztu k i do 

zdep recjonowania mnie j ako człowiek a. P ró bowano przed stawić rn ni jako 
jakiego ' dep rav.1a tor a Były takie h i torie . .. D onosy .. . (. · .) 

A le był y donosy do różnych osob i s to ści. Z bardzo dziwnych stron . . . 
Kiedyś, może w przy zlośc i to się wy 'wietli. Ale wróćmy do tematu, 
kt ' ry tu poru szyleś , d o erotyzmu w Bialym malżd1st wie. O n po prostu 
nie był tam naj ważni ejszy . . . Byli lu dzie, któr zy wręcz s ąd zi li, że to jest 
wielki morali te t. 

K . B. : Były i ta kie opin ie, że to jest wielka trag d ia, że to jest 
najwybitn iejsza sztu ka napi sana· w Polsce po wojnie. Powied ział to Jan 
K tt w Stanach Zjednoczonych . 

T. R.: Słyszałem, że on tak mówi ł, ale nie dał temu v.'Y r azu na 
pi śm ie . A wiesz, że scr ipta manent. ,. 

K . B. : N o to ja to d o kumentuję teraz z pełną odpowiedzialnością. 
Mówił to d o mnie w roku l 97 5 na jes ieni w Stony Brook. T en głos 

i inne po ważne wypowiedzi o Bialym nwlże11st wie rne zat rzym ywały się 

właści wie nad probl emem ero tyki w tej sztuce. 



T. R. : P o takich do:· wiadczeniach jak na p r zy kł d erotyzm w 
Ulissesie Joyce'a (w ogóle Jego erotyzm ma nie zwyk łe natężenie) , n agł e 

zgorszenie erotyzmem Biafego mafżeństwa, o wiele bardziej łagodnym, 

było manipulowane, moim zdaniem. W „Stolicy'', jest takie pismo w War
szawie, pisano w recenzji o „fekaliach" w związku z tą sztuką i war
szawskim przedstawienim. W tej tonacji dostawałem też anonimy, w których 
proponowano m1, abym się wyniósł z Polski, to będzie czystsze powietrze. 
Nagle rozs ierdziły się, uzjadliwiły jakieś nieczyste siły ... Jakby zapomnia no 
całego dosłownie doświadczenia literatury na tym polu. Całego. Od Medei 
począwszy ... Poprzez Joyce'a . .. Także w literaturze polskiej. Jest przecież 
erotyzm Zapolskiej, dość obrzydliwy, mieszczański, ukryty. A dalej Witkacy 
i jego erotyzm, powiedziałbym, okazały i wspaniały, i trujący. E rotyzm 
jego powieści, a także niektórych sztuk - podglądanie, fetyszyzm, maso
chizm, sado-masochizm, cała witkacowska encyklopedia wynaturzeń . A mo
je Biale malżeństwo? Przecież to jest poemat. W dużych partiach. Prze
mienienie wszystkiego w wymiar snu. A jak wiemy, sen, marzenie, pod
świadomość nie ulegają cenzurze... Na tym polega ich wartość. I tu 
nagle spotkałem się z sędziami o szalenie prymitywnym podejściu . Jakby 
zupełnie nie przygotowanymi do odbioru takiej sztuki. 

T. R.: Dziwne jednak było to nagłe zgorszenie Bialym mafże11srwt?m, 
w kraju, gdzie jednak można pójść na strip-tease, choć w marn ym 
wydaniu, można zobaczyć kawałek tyłka gołego czy piersi, jedząc pieczeń 
rzymską ... To było i jest dla mnie do tej pory zagadką. 

K. B.: A szerzej - gdybyśmy zapytali o funkcje erotyki w sztuce? 
T. R.: Eros ma taką samą funkcję jak Thanatos. Nawet jest taka 

książka Przybylskiego Eros i Tanatos. Eros ma tak wielką rolę, jak ta druga 
część życia, którą jest śmierć. Jeśli można śmierć nazwać częścią życia. 

Ja myślę, że można. Tak jak narodziny są częścią życia - i to podsta
wową. Niemożliwe jest wyrzeczenie się „erotyzmu ". U mnie występuje on 
w sztukach już od Kartotek i. (. .. ) 

K. B.: 
Mówisz, że Eros jest koniecznym, niezbywalnym elementem sztuki w ogóle. 
Tak. A czy nie sądzisz, że w Bialym małżeństwie nastąpiło przeakcen-

to wanie tego eleme nt u? Jak na to patrzysz z per spektywy czas u ? 
T. R.: Przeakcentowanie mogło nastąpić, tak jak ty powi edziałeś, 

w trakcie realizacji teatralnych. Można było i ty to robiłeś - pokazać 

coś dyskretnie, niedosłownie, na przykład umieścić coś w innym świetle 

czy jako odbicie w lustrze i już zmieniało to zupełnie wymiary, charak
ter. A można było przeakcentować ... 

K. B.: Podobno przedstawienie szwedzkie, nie widziałem go, było 

tak bardzo drastyczne. 
T. R.: Jak na Szwecję, nie było drastyczne. Aczkolwiek dla niektórych 

Szwedów nawet afisz był tak drastyczny, że nie został rozklejony. Był 

to afisz przedstawiający grzyba sromotnika. Namalował go Starowieyski, 
który jest twórcą dość ostrym, jeśli chodzi o erotyzm. Był to afisz zro
biony chyba pierwotnie dla ciebie ... 

K. B.: To drobna sprawa, właściwie śmieszna, ale ponieważ gadano, 
a nawet pisano o niej bałamutnie, trzeba to wyjaśnić. Otóż Starowieyski 
zaprojektował plakat na zamówienie Teatru . Współczesnego. Ale ja tego 
plakatu rne zaakceptowałem. Za moimi plecami jednak go wydrukowano. 
Wtedy nie zgodziłem się na rozplakatowanie: 

T. R.: Więc on go sprzedał jeszcze raz Szwedom . Ale oni go też 

nie plaka.towali. Był wywieszony jedynie krótko wewnątrz gmachu teatru. 
Znaleźli się tam ludzie bardzo zgorszeni. Krążyły anegdoty, że wybitny 
dramaturg i poeta szwedzki laureat Nobla, Artur Lundkvist, był szalenie 
zgorszony. W sumie, jak na Szwecję, przedstawienie nie było czymś 

niezwykłym. Szwecja jest znana przecież nawet z restauracji, gdzie możesz 
otrzymać kotlet podany przez rozebraną kelnerkę ... Mnie osobiście nigdy 
nie ba wiło - że kelnerka z obnażonym biustem poda mi rosół ... Abso
lutnie. Byłem w takiej restauracji, i towarzyszący mi Szwedzi byli bardzo 
podekscytowani, a ja po prostu patrzyłem w talerz. Chciałem spokoinie 
~jeść rosół. Ale wracam do głównej sprawy. W niektórych realizacjach 
Białego malżeństwa za bardzo zostały podkreślone efekty powierzchowne. 
Chwycono się od razu tego, co wystaje ... Ponieważ phallus wystawał 

najbardziej, więc to zauważono. A przecież Białe malżeństwo to sztuka 
serio. To jest tragedia i komedia. ( .. . ) 

Pr ze druk fr agmentów z :K .B raun,T.Ró żewicz,Języki tea tru,Wrocław 1989,s.35-41. 



Jan Różewicz 

ZDZIWIENIE 

woją. refleksję na temat „Białego 
małżeństwa" mogę zacząć jak klasy
czną. bajkę: „dawno, dawno temu ... " , 
w 1975 roku obejrzałem tę sztukę 
w reżyserii Tadeusza Minca, a w 1976 
w teatrze Współczesnym u Kazimie
rza Brauna. Jeszcze wcześniej zapo
znałem się z tekstem „Białego mal
żeństwa" w „Dialogu". Dość szybko 
odkryłem jego źródła i walory literac
kie, ale trudno mi było wyobrazić so
bie realizację sceniczną. . Ta literatura 
byla bardzo filmowa. Trochę tak jakby 
się czy1ało precyzyjny, poetycki sce
nariusz do filmu Bunuela czy Ber
gmana. Tymczasem ... , doznalcm za
skoczenia. Publiczność bawiła się 
w teatrze jak w operetce, ba o wiele 
lepiej. Wsłuchiwałem się w ten huczny 
śmiech i myślałem sobie o tym, jak 
bardzo nie doceniałem poczucia hu
moru naszego odbi.orcy teatralnego. 
Bo chichot narastał wtedy, gdy mówiło 
się o rzeczach bardzo ludzkich, natu
ralnych, tyle, że rzadko w literaturze, 
naszej literaturze - „poruszanych". 
Cóż robić ... widz w teatrze, tak jak 
dama w życiu salonowym, nigdy nie 
jest niczemu winien. Błędów i ułom
ności trzeba szukać gdzie indziej. 
A jednak te reakcje wydawały mi się 
niepokoją.ce. Po pierwsze były dość 
sztubackie, były powodowane każ
dym „ostrzejszym" zwrotem w tekście 

czy dwuznacznym zabiegiem sceno
graficznym. Rzecz działa się w la
tach, w których nasza otwartość na 
wszelkie możliwe prą.dy literackie była 
duża, a kino awangardowe, „teatr 
otwarty" święciły u nas triumfy. Skąd 

_się brał ten - chichot (nie uśmiech 
ani śmiech) przy obserwacji niepoko
jów dorastających dziewcząt i dziwnie 
- jak „ciemny bór" poplątanego ota
czającego je świata? Trochę przypo
minało to - przy całym szacunku dla 
komediowego zacięcia i umiejętności 
zespołów i realizatorów - poczucie 
humoru w stylu: „wszedł garbus, 
śmiechom i żartom nie było końca!" 

Zdumienie kogoś pilnie obserwu
jącego percepcję tej sztuki, po'A'.ię~
szala reakcja krytyki. „Białe małzen
stwo" było utworem scenicznym ma~ 
jęcym rzadkie szczęście d_ostawac 
krytycznego „kopa" z prawa 1 z le_wa, 
przy dyplomatycznym milczeniu l1~e
ralnego centrum, które ~a po':"'azne 
analizowanie utworu wz1eło się do
piero wtedy, kiedy sztuka odniosła 
praktyczny sukces w kraju i za wani
cą. W glosach, które się podniosły, 
mówiło się o fekaliach literackich, 
onaniźmie, bezbożności, radzono au
torowi, żeby wyjechał z Polski -
a powietrze stanie się wtedy czyst
sze ... trwało to całe lata. Były to, je
iszcze raz przypominam, lata 70-te, 

nieobrosłe jeszcze w różnego rodzaju 
radykalizacje światopoglądowe , do 
których dziś przywy~l1smy. W parę lat 
później autor, star~iąc SJę j_a kby tro
chę zbagatelizowac swo.Je owczesne 
doznania napisał: „Dziwne Jednak 
było to 'nagłe zgors_zenie". „Białym 
małżeństwem", w kraju, gdzie jedna~ 
można pójść na strip - tease, cho~ 
w marnym wydaniu, można z.obacz_yc 
kawałek tyłka gołego czy p1ers1, je
dząc pieczeń rzymską... To b y ł o 
i jest dla mnie do le j pory 
zagadką ... " .. 

Dla mnie różne zgorszenia 1 za
chwyty krytyki nie ~yły zagad~ą. Za
stanawiała mnie interpretacja . do
świadczonych tw~rców teatru, ktorzy 
świadomie ograniczali sobie obs~ar 
działai'l .i reakcja szerokich kręgow 
publiczności, z której wynikało zupeł
ne nieprzygotowanie ~o. odbioru. dra
matu poetyckiego częsc1owo posw1ę
conego przeżyciom er?tyczny~ .. 

Można zrozum1ec Kaz1m1erza 
Wykę, który po lekturze „Bia!~go _mał
żeństwa'-' pisał: „Mistrzu Ro_zew!czu! 
Mistrz napisałeś był k_omf:'.dyją w1elm1 
zabawną, której rokuję , ze. w_ anna
łach Sceny Narodowej n~ _w1e~1 pozo~ 
stanie, zaś ja tęże (=zasjatęzę, czyli 
jestem w białej ciąży) z ogrnm~ą sa: 
tysfal<cją. przeczytawszy. Mistrz 1estes 
Twórcą. Wszechbyt~. lroniczn_ego. By 
ideom swoim zadosc uczyn1c, nawet 
wzorem Wieszcza Mickiewicza na 
grzybobranie · siG udałeś, a tam 
Grzyba nad Grzyb_y Sromot_nego zna
lazłeś. Wena Twoja niechaj na N1w1e 
Seksu Polskiego i formy Ponad/se~
sualnej dalsze rodzi przeds1ęwz1ęc1a 
ku chwale e!c .. etc " 

Tak, Elle Wyka dostrzegł. natych
chmiast inspiracje literackie 1 zrozu
rnial pastiszowy sposób demons!~o
wania rnlodopolskich niepokojow 
w tym utw-orze. Dla widza ten ładunek 
modernistycznej poezji moze byc mę
cz0cy, jeżeli :iie zostanie podany 
w zdecydowanie parodystyczny spo
sób. A pr_zocież dla postaci dramatu, 
dla E3ianki i Beniamina te dziwne 
i śmiesznie dzisi~)j brzmiąt~e utwory 
Komornickiej, Żmichowski8j, Micińs
kiego są. czymś usw1~conym, . odsko
cznią od raniącej rzeczyw1stosc1,_ bez 
uciekania, w pastelowe, rodzajowe 
obrazki, jest szansą na ukazanie głę
bol<ości lę~ów ukrytych pod warstwą 
słów i przedmiotów. 

Mały dworek, po którym k_r~~y 
upiór erotyzmu, przybierający na1roz-
niejsze postaci . Rozbuchany Byk -
Ojciec goniący za wszystk_im, c~ m? 
pozór kobiecości, rozkładają.cy s_1ę fi
zycznie i moralnie. Dziadek, _oz1~bła 
i nieszczęśliwa Matka, ub1era1ą.cy 
swoje seksualne apetyty w młodopol~ 
skie strofy Beniamin, Ciotka, której 
mąż zginą.I „doslownie w trakcie kon-
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Przedsprzedaż biletów na 15 dni przed przedstawieniem prowadu . kasa bHetowa 
Tca lru (Ka to wiec, Rynek 2). Kasa biletowa czynna jest codzicnrue (opr_ocz po
niedziałków) w godzl.ruicl1 10.30 do 13.00 I od 16.00 do 18.30; w mcducle od 
IG.30 do 18.30 I dodatkowo na godzin<: przed przed.stawieniem, w przypadku roz-

r>ocz~ia przedstawienia przed godziną lG.00. 
~~~~~~~~~~~ 
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projekty dekoracji i kostiumów 
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su mowania związku" _ i dwie panie 
nki w pensjonarskim wieku_ W gabi
necie obyczajowych osobliwości ie
dyne nieukształtowane postaci 
z przyszłością.. Nieukształtowane, nie 
znaczy nie uświadomione. Panienki 
są. bystrymi obserwatorkami_ Ludzie 
starsi są. wtłoczeni w ramy obowiąz
ków, które wykonują. bez cienia 
sprzeciwu. Kupują meble, zastawy, 
maszyny rolnicze, udzielają określo
nych nauk. Prawda przedmiotu 
i słowa wiąże się z ich wiekiem 
i doświadczeniem, mówiących o ko
nieczności pewnych zabiegów i za
chowań. Konieczność jest „postacią ' 
szarą., nieciekawą - ale ludzie dorośli 
(w sensie spolecznym) nadali jej pe
wną heroiczną cechę: twardość. 
Ustępują. przed tą. twardą. konieczno
ścią i udają to, czym nawet nie chcą 
być: troskliwych ojców, wzorowe 
żony, poczciwe ciotki, nobliwych star
ców, romantycznych młodzieńców. 
Zmysł obserwacyjny i intuicja Bianki 
i Pauliny dawno już przebity tę czapę 
pozorów. Dziewczyny dokładnie 
orientują się w prawdziwych intenc
jach swojego otoczenia, ale świado
mość, która u Pauliny wynika z zaka
zanej lektury, podglądactwa, plotek 
ze służbą i odrobinę cynicznego, in
strumentalnego traktowania ludzi, 
u Bianki ma zupełnie inne źródła_ Bia
nka, dzięki swojej nadwrażliwości, do
chodzi rozmaitych prawd o świecie, 
ale nie chce się z nimi pogodzić. Pau
lina traktuje układy międzyludzkie, 
jako coś nieodwracalnego, wynikają
cego z natury, można się przeciw 
temu buntować i demonstrować ten 
bunt, ale nic nie da się zmienić. Bia
nka, której poetycka, wizyjna wyobra
źnia deformuje, ale i wzbogaca ota
czający świat, doszła do odwrotnych 
wniosków. To raczej ludzie przez 
swój egoizm, głupotę i słabość tak 
ustawili relację „kobieta - mężczyz
na" , że stała się ona sztuczną, nie
wolniczą dla obu stron instytucją . 
Oczywiście, kobiecie wypadła w tym 
układzie gorsza rola. Co ma robić ko
bieta, której fizyczność jest inna od 
„wymaganej", dla której „naturalia 
sunt turpia"? Oszukiwać przez całe 
życie innych, a sama cierpieć? Bawić 
się w pustelniczkę, wcale nie pragnąc 
samotności? 

Decyzja, którą pndejmuje Bianka ; 
pozbawienie się atrybutów kobiecości 
i zaoferowanie Beniaminowi braterst
wa, wymyka się naszej ocenie. Nie 
ocenia jej autor i nie powinien robić 
tego reżyser. Jest podjęta jakby 
w innym wymiarze ... który już nie po
dlega żadnej cenzurze. 
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