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Śmierć w starych dekoracjach 

Nie zrobiła na mnie większego wrażenia kolosalna gtowa Juno
ny. Trudno mi to wytłumaczyć . bo wiem. że jest to arcydzieło podzi
wiane przez ludzi genialnych. jednak może zbyt dużo tego podziwu 
zmieniło rysy tej twarzy w rzecz martwą . O wiele mocniej i żywiej 

przemówiła do mnie tajemnicza niewielka rzeźba w marmurze. Wie
le czasu spędziłem przy tej rzeźbie. która przedstawiała śpiącego 

młodzieńca . ( ... ) Jego pośladki o rysunku niezwykle łagodnym. 
a równocześnie wyrazistym chłonęły w sobie ciepłe światło. co prze
pływało przez skręcone plecy i opływało łagodn ie ramiona. które sta
ły si ę osłoną i oparciem dla sennej głowy. Wśród dzi ewczęco złożo

nych ud odpoczywał jakby w uśp ieniu męsk i członek.( .. .) Miałem na
wet chęć dotknąć tego marmurowego śp iącego młodzieńca. bo w tej 
chwili nie był on dla mnie martwą figurą z kamienia. lecz śpiącym 
pięknem Miałem chęć go dotknąć moją żywą ręką. ale obawiałem 

się. że może to być poczytane za coś niestosownego przez dozorców. 
Kiedy dojrzałem dziewczęcą p ierś tego młodzieńca . u krytą jak owoc 
w zakolu ramienia. ogarnęło mnie dziwne uczucie zawstydzenia. Ta 
mała kształtna pierś . znamię i symbol płc i . była tu dla mnie czymś za
skakującym i równocześni e dwuznacznym. l eżała jak pisklę w gn i eź

dzie. chroniona ramien iem przed natrętnymi spojrzeniami zwiedza
jących . Ta dwoistość pogrążonego we śn ie młodzieńca była jakby wy
zwaniem rzuconym mojej prostej naturze. wychowaniu i nawykom. 
To przecież wśród nas. normalnych a w gruncie rzeczy prymitywnych 
ludzi. zrodziła się ta zwierzęca pogarda dla obojniaka. hermafrodyty. 
Chłop to chłop . baba to baba. Ile było pogardy dla każdego osobni
ka. który odbiegał choć trochę od tego prymitywnego biologicznego 
podzi ału Głupota wrodzona i wychowanie. Dla nas dzielnych chło
paków wojaków i dla naszych towarzyszek obojnactwo było czymś 
obrzydliwym i żałosnym. A przecież starożytn i zrozumiel i ów dwoisty 
kształt człowieka . jego świętą ta1emnicę pogrążoną w slodkim mro
ku. J akież to chamstwo tkwi w osobnikach normalnych. któż zresztą 
teraz jest normalny / 

Proszę się dobrze rozejrzeć. 
Tadeusz Różewicz 
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Kobieta. I mężczyzna 

Na ulicy przed domem rozkwaszony kot. Pod rygujący żywo 
w kałuży swojej ciepłej zawartośc i. stłuczone czarne jajko. Koleiny 
egzamin na chłopca oblany. Zamiast wziąć stosowny kam ień i za
bić. cofnęłam się szybko i skręc iłam w inną. nieskażoną . długą jak 
włosy ulicę . Zostawiając po sob ie na chodniku czarne plamki łez . 

Które wypadały mi jak bezwartościowe . jednostronne p ien i ądze 
z dziurawych kieszen i. Kilometrami . Kilometrami . Kolejny egzamin 
na chłopca oblany. 

Zawsze gdy otwieram słown i k wyrazów obcych. zna1 du1 ę na
bazgrane ołóv..t k iem zdanie „Jak mam zrozumieć fakt. że j esteś ko
bietą. co chc i ałaś przez to powiedzi eć/ " Prze pisałam je k i edyś z li
stów Schulza do Nałkowskiej . zaraz po tym . co moja mama mówi
ła przez sen kategorycznym głosem o koniecznośc i założenia mi 
szczepionki . I odbija mi s ię nim często . tym zdaniem. zadaję je so
bie do lustra. zadaj ę je sobie jak w sondzie ulicznej. jak w tokszo
le. w konkursie na podanie najtrudniejszych słów świata . 
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Długo us iłowałam wybrać dla siebie j akąś stosowną płeć . po
n ieważ bycie pici męskiej było ponad moje siły. ten krok od raj
stop w połowie ud. to sikanie w przykucu. ten hermetyczny świat 

kolegów mojego brata. ich hermetyczne si ln iczki. druciki. saletra 
i kapiszony. ich hermetyczne sin iaki . ich hermetyczny River Raid . 
ich Bulder Dash. ich polowania na koty po piwn icach. moje kopu
lujące ze sobą lalki Barbie. moje zaczynające s ię piersi. moje suro
we mięso między udami . mój lęk p1·zed bezpańskimi psami. moja 
tajemnicza rzeżnia . której zbierało się na otwarcie filii w dole brzu
cha. której nigdzie nie chcieli ze sobą zabrać . z którym nigdy nie 
chcieli w nic zagrać . 

j ako czternastolatka ważyłam trzydzieści dziewięć kilo i oglą

dałam godzinami w lustrze pozostałości po sobie. cień zakwitają
cego dziewczęcia. który za pomocą niejedzenia usiłował przyc iąć 
s ię higienicznie z nadmiaru niehigienicznych bioder. piersi .i kiwi 
miesięcznej i schować do pudełka po butach z napisem „Scinki " 
razem z obciętymi paznokc iami i włosami . 

Nigdy nie mogłam zna l eżć dla siebie stosowne] pici i trwałam 
w pzrzekonaniu że kobieta to taka uciążliwa dożywotnia choroba. 
kobieta to zbijana go1·ączka . że to nie są piersi. to jak i eś na rośle. to 
nie cipka. to taka c ieknąca bl izna od roweru . 

Wszystkie kwiaty. które dostawałam zginęły śmiercią tragiczną. 
P 1·aktykowałam na nich zbrodnicze el<.sperymenty. takie. jakie 

ź li chłopcy przeprowadzali na znerwicowanych zwierzętach zoolo
gicznych. Si ałam zniszczenie w kwiatach. ponieważ otrzymywan ie 
kwiatów wyda ało mi się wyjątkowo zniewi eściałe i obrażało 
mnie jako początkującego kryptoch!opca. kryptochłopca amatora 
majsterkującego przy swojej dziewczęcości. us iłującego s i ę z niej 
amputować. usiłującego się z niej wyczyścić. 

Wydaje mi się. że mężczyzna i kobieta to nie są pojęcia alter
natywne. to są pojęcia c i ągłe . Są 1·óżowe kobiety. niebiescy męż

czyżn i i 256 odcieni pośrednich . Wiem. że wpisuiąc w podanie 
o dowód „K" kłamałam . była to odmiana kłamstwa z rodzaju 
„d1·astyczne uproszczenie". j estem kobietą z domieszką jestem 
skund loną kobietą ... jeżeli już muszę się szuflad kować. 

Dorota Masłowska 
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Kiedy dusza szuka ciała 

Kiedy Sven mia! sześć lat. ku p ił sobie suk ienkę . Nie chciał być 
chłopcem. j ednak jego rodzice zdecydowali inaczej. Sven u rodz ił 

się jako obojnak. Dziś nosi i mię Bianca. Bianca Mil ler. jej historia 
jest opowieśc i ą o duszy. która szukała ciała . Kiedy urodziła s i ę 

w 1954 roku w berl ińskim szpitalu. miała zarówno męski e jak 
i żeńskie narządy płc iowe. Matka Bianki Mi ller bardzo chciała 

mieć syna. Nie przejmowała się „małym błędem natury ". Lekarze 
powiedzieli Jej : „to s ię da skorygować". Na stole operacyjnym za
szyl i waginę . W papierach napisali : „płeć męska " . Tak powstał 

Sven. Zarówno rodzice jak lekarze zobowiązali się milczeć. Nikt ni
gdy nie mia! s ię dowiedz ieć prawdy. Stało się jednak inaczej. Bian
ca mówi dziś o Sven ie. jak o nieproszonym gośc iu . który przez 
trzydz ieśc i osiem lat szarogęsił się w jej życiu . I zawsze był obcym. 

Masywna berlińska czynszówka w dzieln icy Tiergarten. Tu 
Bianca spędziła dzieci ństwo . W jej opowiadaniu pojawiają s ię ob
razy z przeszłości. Matka usiłuje założyć spodenki cztero letn iemu 
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brzdącowi . Chłopiec broni się jak oszalały. Kobieta sięga po rózgę . 
Kiedy nikogo nie ma w domu. Sven idzie do szafy i przymierza 
ogromne suknie matki . Kiedy ma sześć lat. oszczędza każdy grosik. 
idzie do domu towarowego i kupuje sobie s uk i enkę . Sprzedawczy
ni tłumaczy. że „to dla siostry". Su k i enkę tę Bianca ma do dziś. Le
ży schowana w kartonie. „Jest czarna. do kolan. w kształc ie 
dzwonka" - mówi. Pewnego dnia. matka odkryła su kienkę. Sven 
dostał tęgie lanie. Rodzice powiedzieli . że Jest perwersyjny i mu
szą si ę za niego wstydzić. „ Miałam wtedy straszne wyrzuty sumie
nia" - opowiada Bianca. Aby uk1·yć dziewczęce ubran ia. Sven wy
myśla coraz to nowe skrytk i. Buduje podwójne dno w szafie. wpy· 
cha sukienki do komina. Pewnego dnia. matka natyka się na jeden 
z tych schowków. Czerwona na twarzy z wśc iekłośc i . rzuca mu su
kienki pod nogi w obecności kolegi z klasy. Następnego dnia 
w szkole wszystkie dzieci wiedzą . że Sven .,jest pedałem " . Wyszy
dzag go. Nikt nie chce s ię z nim przyjaźnić. Chłopiec łyka tablet
ki nasenne. Chce um rzeć . W c i ągu całego życia . podejmował ki l
kaset prób samobójczych. 

Kiedy Sven wszedł w okres dojrzewania a nie było oznak mu
tacji . lekarze zaleci li kuracj ę hormonalną. Matka chowała tabletki 
w brązowym słoiku i mówiła o „p igułkach wzmacniających " . 

Na efekty ich dzi ałania nie trzeba długo czekać. Pojawi ły się wresz
cie atrybuty męskości. ale także si lny trądzik i łysienie. Sven stał się 
samotnikiem. izo l ował się od ludzi . Marzył o zawodzie pilota Zdał 
ce lująco egzamin. ale został odrzucony. Bez podania powodów. 
„Jestem pewna. że oni odkryli mój in erseksualizm" - mówi Bianca 
Miller. Sven został funkcjonariuszem policji kryminalnej. Po dwu
dziestu dwóch latach służby awansował na wysokie stanowisko. 
Pracował jak opętany. ( ... ) Kiedy wracał do domu. spuszczał szczel
nie żaluzje. Przebierał s ię w sukienkę. nakładał makijaż. To mu po
magało . Ciągle jednak b rzmiał mu w uszach krzyk matki: „Jesteś 

perwersyjny1" Sztu kę kamuflażu doprowadził do perfekcji . Do pra
cy jechał Oplem jako mężczyzna . Jako kobieta używał Volkswage
na. W obecnośc i kolegów z pracy palił grube cygara. Ciągle bał się 
demaskacji . W wieku trzydziestu lat. zdecydował s i ę odstawić .. pa
stylki wzmacniające " . Po j ak imś czasie zauważył . że rosną mu pier
si. Jego ciało uwolnione od skoncentrowanej dawki testosteronu 
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stawało się coraz bardziej kobiece. Sven zaczął ubierać s i ę w ob
szerne koszule i swetry. Skąd m i ał wiedzieć. że jego dusza rozpoczę
ła budować pasuJąCe do niej ciało' Pewnego dnia doszło do dra
matycznego spięcia. Był upał . koszula przykleJata się do spoconego 
ciała . Jeden z kolegów zaczął gapić się na Svena z mieszaniną zdu
mienia i obrzydzenia: „Czy rosną ci cycki"' - spytał ... A może jestem 
kobietą"' - odparł przekornie. „Facet. wywalą cię na zbity pysk" -
usłyszał w odpowiedzi . Sven był przecażony perspektywą utraty 
pracy. Zdecydował się na amputację piersi . Ojciec umarł w 1988 
roku. Przed śmiercią powiedział dziwne zdanie: „Mamy córkę". 
Matka energiczn ie zaprzeczyła. Minęły jeszcze cztery lata i pragnie
nie bycia kobietą staje się nie do zniesienia. Sven zapisał się na ope
rację zmiany płci w Londynie. Operacja okazała się zabiegiem. 
przywracającym porządek natury. Kiedy Bianca obudziła s ię z nar
kozy. czuła niezwykłą błogość i szczęście. Dziś mówi o swoim .. dniu 
niepodległości" (. .. ) Z Izby Lekai-skiej nadeszło potwierdzenie: 
„Szanowna Pani Miller. niniejszym informujemy. że urodziła się Pa
ni jako obojnak. Rodzice zdecydowali się wybrać dla Pan i płeć mę
ską .· · Kiedy Bianca Miller wróciła do pracy. dowiedziała się. że 

„ktoś taki nie nadaje sie na kierownicze stanowisko" Po zmianie 
wydziału. uszczypliwości i grubiaństwa nie ustały. 
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Tadeusz Różewicz umdził się 9 październ i ka 1921 w Radomsku. 
W 1938 zadebiutował jako poeta w prasie młodzieżowej . W latach oku
pacji niemieckiej pracował fizycznie. kończąc w 1942 tajną szkolę podcho
rążych . Potem walczył w oddziałach partyzanckich AK. wspólpracowat 
z prasą konspiracyjną. W 1944 ogłosi!. pod swym konspiracyjnym pseudo
nimem Satyr. wydany na powielaczu zbiór poezji i wspomnień Echa leśne. 
Po zakończeniu wojny i złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił na Wydział 

Historii Sztuki UJ. W 1946 wydal zbiór (wierszem i prozą) W łyżce wody 
Satyry. zaś w rok później zwrócił uwagę najpoważniejszych autorytetów 
swoim pierwszym tomem poetyckim Niepokój zawierającym m.in. słynny 
wiersz Ocalony Odtąd każdemu zbiomwi jego wierszy - m.in. Poemat 
otwarty, Nic w płaszczu Prospera. Regio. Zawsze fragment, Płaskorzeźba - czy 
też pr~zy - Opadły liście z drww. Wycieczka do muzeum. Duszyczka. Przygo
towanie do wieczoru autorskiego. Matka odchodzi - towarzyszyć będzie 

ogromne zainteresowanie i uznanie zarówno krytyki. jak i czytelników. 
Ale poezja i proza. a nawet scenariopisarstwo (uprawiane wspólnie 

z bratem Stanisławem) nie wyczerpały twórczych ambicji Tadeusza Róże

wicza. W 1958 roku rozpoczął pisanie sztuki teatralnej. której premiera 
w dwa lata później sta{a się jedną z najważniejszych dat w historii dwu
dziestowiecznego teatru polskiego. 25 marca 1960 w Sali Prób warszaw
skiego Teatru Dramatycznego odbyta się prapremie1·a Kartoteki. Zagrano ją 
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wówczas wprawdzie tylko 37 razy. ale Jej znaczenia nie sposób przecenić . 

Premierowi recenzenci potraktowali ją dosyć nieufnie - Pierwszy kot 
za plot. ale .. .. Na prawach eksperymentu ... . Nieporozumienie w sprawie auto
biografii. lub wręcz wrogo - Król jest nagi! (to tytuły ich don ies ień) a Jaszcz 
(recenzent »Trybuny Ludu«) nie miał wątpliwości. że „debiut Różewicza 
nie znajdzie się wśród kartoteki dziel dramatycznych o trwałej wartości". 

Uznanie Zbigniewa Raszewskiego. Kazimierza Wyki. Konstantego Puzyny 
i Jana Korta nie pozwoliło jednak zmarginalizować znaczenia tej najbar
dziej radykalnej polskiej rozprawy z dotychczasową teatralną konwencją. 

Kartoteka otworzyła nowy rozdział w dziejach naszego teatru. „Za jednym 
zamachem obalone zostały wszelkie reguty dotychczasowego teatru. Nie 
honoruje ona żadnej z trzech klasycznych jednośc i . z akcją włącznie. Skta
da się z wielu osobnych scen. żadnej akcji. an i początku. ani końca . Na do
datek operuje wielu różnymi stylami - poetyckim. realistycznym i grote
skowym. futurystycznym i profetycznym. wzniosłym i trywialnym. Karto
teka odbywa s ię między jawą i snem. poezją i brutalizmem. banałem i od
krywczością." (Tadeusz Drewnowski) Mimo. że nie od razu powszechnie 
Ją doceniono już wkrótce stała się sztandarową i stałą pozycją repertuaro
wą. trafita na wiele scen światowych . włączono ją do kanonu lektur. 

A sam autor. wyznający co prawda. że nie jest .,typowym autorem 
dramatycznym. jest raczej człowiekiem dochodzącym do teatru" nie za
mierzał osiadać na laurach. Recepty dla nieposiadającego własnego ob
licza teatru polskiego szukał w teatrze poetyckim. bowiem „ani adapto
wanie na scenę Czerwonego kapturka . an i ks iążki telefonicznej, ani mę

czenie naszych klasyków nie stworzy współczesnego teatru polskiego. 
(. _ .) Nie wystarczy trepanacja Dziadów i Mazepy nie wystarczą grotesko
we sztubackie dowcipy. nawet nasza scenografia jest bezsi lna. Tylko no
wy realistyczna - poetycki teatr może otworzyć - nie drzwi. tego nie od
ważę się powiedzieć - ale dziurkę w drzwiach które prowadzą do wyj
ścia . " Przez następnych kilkanaście lat ogłosił drukiem i doczeka! się pra
premier kilku sztuk. w których powracały motywy i tematy znane z je
go dzieł poetyckich . Następną po Kartotekowym gorzkim obrachunku 
z własną pokoleniową biografią byta bardzo śmieszna komedia o ana
chronicznych wyobrażeniach świata i fałszywym estetyzmie - Grupa La
okooona - 196 1 - a potem cala seria groteskowo szyderczych lub apo
kal iptycznych wizji cywi lizacji zagrożonych zagładą (Stara kobieta wysia
duje - 1968). zdominowanych przez ideały konsumpcyjne (Swiadkowie 
albo nasza ma/a stabilizacja - 1962). kpiących z sentymentalno-roman-
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tycznej bohaterszczyzny (Spaghetti i miecz - 1964) i zakłamanych wy
obrażeń o powołaniu artysty (Na czworakach - 1971 ): tragikomicznych 
portretów ludzi przeciętnych . usiłujących określić swe miejsce w świecie 
(Śmieszny staruszek - 1963 czy też Wyszedł z domu - 1964). Z tego okre
su pochodzi Akr przerywany - 1963. swoisty esej dramatyczny. rodzaj 
pamiętnika pisania sztuki i wywodu o niemożliwości dramaturgii oraz 
kontynuujący linię tego ostatniego Pogrzeb po polsku - 1964 (cenzura 
zezwol iła na druk i wystawienie dopiero w 1971 ). nadkabaret potyka
jący się z teatrem i dramatem „jaki być nie może". 

Począwszy od dramatopisarskiego debiutu prowadzi Różewicz upo
rczywą destrukcję tradycyjnych reguł dramatu. „Drwi z nich. przedrzeż
nia. rozbija wiązania. wyławia z gruzu obtłuczone szczątki i mieszaiąc 
różne obce c i ała składa nowe całośc i: dziwne. otwarte. ka lekie collages. 
Z podartą akcją. z niby-konfliktami . z zamartym chichotem. Lużny sce
nariusz jaki tworzą wygląda na chaotyczne usypisko form. lecz w istocie 
przestrzega pewnej zasady: kontrapunktu obrazow poetyckich. którego 
logika jest także logiką pewnego rytmu wewnętrznego . rzeczy utajo
nych. przeczuć . nawet intencji .. . Pełno tu jednak kompromisów. Róże
wicz sam się przyznaje do niekonsekwencji . braku techniki. grzesznych 
chętek . aby dogodzić reżyserom. scenografom. a nawet organizatorom 
widowni. Więcej przyznaje się również do niewiedzy i bezradności. któ
re są także jedną z cech dr·amaturgii otwartej. Bo montaż Różewicza 
podszyty jest cały i ronią: wobec reguł dramatu. wobec teatru. wobec 
materii literackiej.'' (Konstanty Puzyna) 

Ten opis Różewiczowskiej metody świetnie przystaje również do jego 
koleinego dzieła scenicznego. opublikowanego w 1974 roku . w lutowym 
numerze »Dialogu« Białego malże1isrwa. Na początku lat 70. po wydaniu to
mu poezj i Pegio. obszernej. prozatorskiej Śmierci w starych dekoraqach oraz 
tomu wspomnień i autokomentarzy Przygotowanie do wieczoru auwrskiego 
Tadeusz Różewicz. jak zapewnia Drewnowski. postanawia skomentować 
docierającą również do Polski rewolucję obyczaiową: „Nie znajduje jednak 
współczesnego materiału literackiego. Jego pomysły krążą wokół materia
łu historycznego. czerpanego z literatury i czasopism. Pierwszy projekt do
tyczy adaptacji Poganki Narcyzy Żmichowskiej." Sam autor natomiast 
przedstawia taki bieg wydarzeń: „Sztuka była pisana w 1973 roku. od ma
ja do pażdziemika. Przygotowywałem ją . jak zwykle dużo wcześniej w sen
sie zbierania materiałów. Żródłem. albo raczej praźródłem . z którego ona 
wypłynęła. była dziwna historia. tragedia właściwie jednej z poetek poi-
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skich okresu modernizmu. której utwory znalazłem w »Chimerze«, repre
zentacyjnym piśmie tego okresu. Było to jedno ze żródeł. Bo potem odsze
dłem bardzo daleko od tej postaci i jej utworu. jej ślad jest teraz bardzo ni
kły w mojej sztuce. Przeszło to wszystko na zupełnie inne osoby. inne ukła

dy. I kiedy zmarty niedawno znakomity historyk literatury. prof. Kazimierz 
Wyka wziął do ręki tekst tej sztuki. od razu znalazł wszystkie warstwy. z któ
rych ja ten przekładaniec ułożyłem: począwszy od romantyzmu. od Micki
ewicza (scena grzybobrania w Panu Tadeuszu) . poprzez Fredrę a dalej i Za
polską. i modernę - bo Przybyszewski ma tam swoje miejsce - i Witkiewi
cza. aż do Różewicza - autora. No bo nie 1est tak. ze ja z nich wszystkich 
pozbierałem. co się da - sztuka jest moja i ja ją napisałem .. „ „Sztuka ta 
zmieniała wielokrotnie tytuł. Na początku był Szal. a później Czarne płomie

nie„ .. było też Pokwitanie. rozkwitanie przekwitanie. Zostało na afiszu Białe 

malżeńsrwo. Wyka się sztuką bardzo interesował. prosił mnie o przesłanie 
maszynopisu. Po lekturze napisał kartkę: 

Dan. 24 111 1974. Mistrzu Różewiczu ! 

Mistr"z napisałeś był komedyją wielmi zabawną. którei rokuję. że 

w annałach Sceny Narodowej a wieki pozostanie. zaś Ja tęże ( = zaśja

tężę. czyli jestem w białej ciąży) z ogromną satysfakcją przeczytawszy. 
Mistrz jesteś Twórcą Wszechbytu Ironicznego. By ideom swoim zadość 
uczynić nawet wzorem Wieszcza Mickiewicza na grzybobranie się uda-
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!eś. a tam Grzyba nad Grzyby Sromotnego znalazłeś . Dlaczego kpisz z Mi
cińskiego' Zabraniam. Wena Twoja niechaj na Niwie Seksu Polskiego 
i Formy Ponad/seksualnej dalsze rodzi przedsięwzięcia ku chwale etc. Etc. 

KJW 
Nap 1·awdę bardzo s ię podobała . Napiszę list prawdziwy. „ 
W Biafym mafżeństwie. sZtuce rozgrywającej się w wiejskim dworku na 

przełom ie XIX i XX wieku Różewicz ożywił na nowo parę podlotków z Fre
dry. s ięgną! do znanych scen z Pana Tadeusza. lecz istotną materię zaczerp
nął skądinąd . z tradycji i tytułów mniej znanych. „Z postromantycznej Po
ganki wziąt nie tylko imiona. lecz i układ postaci. niektóre rysopisy etc. Psy
chologię głównej bohaterki. Bianki i niektóre epizody jej życia zaczerpnął 
z biografii i twórczości Marii Komornickiej. z dziedzictwa neoromantyczne
go. W obydwu jednak przypadkach pisarz abstrahuje od tego. co w oczach 
im współczesnych uchodziło za dewiację. anormalność. patologię seksual
ną . Do tworzywa Biafego mafżeństwa należy też prasa i kalendarze. a także 
poezje młodopo lskie: Lemańskiego . Tadeusza Micińsk iego . Stan isława Ko
rab Brzozowskiego i Komornickiej. używane bądź w tekstach autentycz
nych. bądź w trawestacjach czy pastiszach. I jeszcze Piotr Skargat z jego Ży
worów świętych i męczenników pochodzi tekst przedstawienia przygotowy
wanego we dworku. A na tych zapożyczeniach nie koniec.( ... ) Czy nie na
leżałoby dodać skojarzeń z dramatem europejskim? Ale użyc ie tego ogrom
nego materiału . tych zapożyczeń i wpływów nie ma JUŻ nic wspólnego 
z tradycją. Biale malżeristwo Jest przeprowadzoną na 4<.anwie zamążpójścia 
Bianki psychoanalizą polskiego erotyzmu. i to dokonaną wbrew historycz
nej materii. pod kątem współczesnym. To kolejny. Jak najbardziej współcze
sny. psychoanalityczny dramat stacyjny o seksie w 13 obrazach. „ (Tadeusz 
Drewnowski) 

Prapremiera Białego mafżenstwa miała się odbyć w krakowskim Sta
rym Teatrze w reżyserii Jerzego Jarockiego. Ale się tam nie odbyła. 
Po publikacj i tekstu w ogólnopolskiej prasie ukazało s ię kilka niewybred
nych ataków na Różewicza . a ich zwieńczeniem było kazanie prymasa 
Stefana Wyszyńskiego wygłoszone 9 maja 1 9 7 6 podczas uroczystości 
dz iewi ęćset lec ia śmierci Św. Stan i sława w Koście le na Skałce : „Bóg nam 
przywróci! wolność. Czy ma to być ty lko wolność picia i upajania się. al
koholizm i rozwiązłość. wolność wystawiania obrzydliwych sztuk teatral
nych7 Jakby naszych artystów nie było stać na nic lepszego tylko na ja
kieś tam Białe małżenmvo czy Apocalypsis cum figuris. Obrzydliwości . któ
re się drukuje. wystawia s ię potem w teatrach. a Polacy chociaż mówią 
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o tych przedstawieniach - „to prawdziwe świństwo" - ale i dą na nie. 
płacą pieniądze. siedzą i spluwają. Czy na to odzyskaliśmy wo lnośc'7" 

„Co prawda kazanie na Skałce . jak wspominał mi pisarz. poprzedził list 
kardynała do niego. W świetle listu w sposób niewątpl iwy okazywało s ię . 

że to jakiś anonimowy wybitny kolega napuścił Kardynała. nie czytające

go zapewne »Dialogu« na sZtukę i na autora" (Tadeusz Drewnowski) 
W prasie atakowano Różewicza przede wszystkim za rzekome świn

tuszenie. szarganie świętośc i i demoralizację . Często nawet ci. których 
tekst nie obruszał. a nawet bawił wytykali autorowi błahość tematyki . 
wtórność formalną. brak współczesnych odnies ień . Kiedy po latach 
uprawiania dramaturgii otwartej Różewicz stworzył dramat. w którym 
i warstwa fabularna i znaczeniowa rozwij ając się konsekwentnie zmie
rzają do zamknięcia. do pointy- to uznano to za krok wstecz. Często nie 
dostrzegano. że autor chce spowodować aby sprawy. o których mowa 
w utworze widzowie traktowali i serio i z kpi ną. 

A i w gronie zwolenników niebanalnej. znacznie wyprzedzającej swe 
czasy. wybitnej propozycji Różewicza też nie było zgody w. często pod
stawowych. kwestiach interpretacyjnych. polemiki toczyły s i ę i tutaj za
ciekle. „Śledzimy tu pewien wariant konfrontacji człowieka biologiczne
go z człowiekiem społecznym - wariant szczególny o tyle. że ta konfron
tacja kształtuje się wyrazi ście poprzez ten tak stylowy i śmieszny konwe
nans zaprzeszłej pięknej epoki. „ Uózef Kelera) „W Białym małżenstwie ję

zyk i seks zaprzeczają poznan iu. staJą się formami teatralizaCJ i świata 
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i wyobcowania jednostki . W steatralizowanym świecie nie ma konfliktu 
wartości . jest tylko kolizja różnych scenariuszy i stosunek s iły. Dlatego 
o problemie Białego małżeństwa stanowi nie tyle antynomia człowieka 
społecznego i biologicznego. ile raczej opozycja między człowiekiem 

pełnym i ocenzurowanym. człowiekiem wolnym i zwerbowanym -
ocenzurowanym na równi przez płeć i rolę. zwerbowanym przez st.ereo
typ. Dopiero pożądanie pełn i - przez powrót do Człowieka . a nie do Na
tury dążen i e do wolnośc i w kulturze a nie od kultury - staje s ię warto
ścią " . (Zbigniew Majchrowski) 

Prapremiera Białego małżeństwa miała miejsce w warszawskim Teawe 
Małym w reżyserii Tadeusza Minca 25 stycznia 1975 roku. Recenzent -
NN - pisma »Teatr« w tekście pod wymownym tytułem Bączek w zapachu 

retro - zarzucał autorowi . 
że „bawi się w Feydeau" 
zaś „rozbrykanie godne 
bulwarowej farsy ujawnił 

dopiero Tadeusz Minc (. .. ) 
więc widz otrzymał pro
dukt. którego łaknie: farsę. 

Nazwiskiem autora nobil i
towaną. talentem aktorów 
wdzięcznie wspartą. „ Re
cenzent »Sztandaru mło

dych«. Maciej Karpiński też 
nie krył swego rozczarowania: Różewicz podejmuje temat [seksualnego 
wyzwolenia kobiet] na sposób wyłączn ie dziewiętnastow ieczny. absolut
nie nie przystający do problemów dzisiejszego aktywnego na zachodzie 
Ruchu Wyzwolenia Kobiet czy w ogóle współczesnej rewolucji obycza10-
wej" (Swoją drogą podczas tegorocznej krakowskiej dyskusji Pleć teatru 
jedna z feministek AD 2003 oświadczyła. że „Białe małżeństwo to sztuka 
femin istyczna. którą nap isał w pewnym sensie mężczyzna··.) Karpiński 

szedł nawet dalej : „utwór Różewicza jest - mówiąc brutalnie - wręcz pru
deryjny i to właśnie na ów dziewiętnastow ieczny. podtatusiały sposób. 
przypomina nieodparcie świ ntuszenie po kolacji. kiedy dzieci poszły spać. 
Jakże dalekie to wszystko od prawdziwej erotyki!" Jedynie Grzegorz Sinko 
w Kulturze starał się bronić autora "Białe małżeństwo nie ma nic wspólne
go z naiwną i mętną ewangelią seksu głoszoną przez młodych (lub stara
jących się uchodzić za młodych) na Zachodzie i nadwiślańskim Wschodzie. 

Różewicz patrzy na problem poprzez głęboko przemyślane dziedzictwo 
naszej kultury. erotyzm w jego sztuce (choć niekoniecznie w przedstawie
niu) nie jest celem samym w sobie. lecz podporządkowany został tezie 
szerszej i don iosłej. " W przedstawieniu „z plastyki właściwie zrezygnowa
no. dając tylko naturalistyczne stroje z epoki i markując secesję kilkoma re
kwizytami. Tego rodzaju proste. kostiumowe prześmiewanie epoki wystar
cza w Bałuckim . natomiast bardzo spłyca Różewicza." Potwierdzał te spo
strzeżenia Michał Misiomy. ale dla niego stylistyka przyjęta przez Minca 
była trafna: . .To pierwsza sztuka Różewicza . którą można spokojnie zbyć 
jeśli nie całym żartem. to półżartem na pewno. I tak też postąp ił Tadeusz 
Minc. Ich spektakl jest nieważki jak motyl ( ... ) chwilami szczerze zabaw
ny." A na koniec dochodził do zaskakującej. choć godnej »Trybuny Ludu« 
konkluzji: „ Starośw iecka sexy-bajka Różewicza zamienia się w przypowieść 

o kompromisie jako regule życia doj rzałego . Jest to pointa bez wątp ienia 
li ryczna. a nawet smutna. ale w real istycznej sztuce jedynie możl iwa: fy
cie jest fyciem. a dorosłość społeczna polega na układan i u się ze społe
czeństwem . " Usatysfakcjonowany farsowym charakterem spektaklu był 
równiez Jan Kłossowicz w »Literaturze« „Czytając tę sztukę bez poczucia 
humoru można s ię zgoła oburzyć albo też nie zwrócić na nią uwagi . wy
stawiając ją w teatrze bez umiaru . taktu i dowcipu można bardzo łatwo 
zrobić z niej karykaturę . Mincowi na szczęśc ie nie zabrakło ani zmysłu hu
moru. ani 1ovyczucia proporcji .·· Nie przeszkadzało nawet. że . .Do we
wnętr-znej warstwy sztuki Różewicza. gdzie chowa s ię sens fycia i poezji -
trudno się dobrać. Minc tego nie zrobił. ale za to udał się żart.' 

Po raz wtóry Biale małżeństwo ukazało s ię na scenie we wrocławskim 

Teatrze Współczesnym w reżyseri i Kazimierza Brauna 11 wrześn i a 197 5. 
Barbara Osterloff konstatowała w »Teatrze«: „ Braun poszedł w swej in
terpretacj i za głosam i tej części krytyki. która zobaczyła w sztuce Róże
wicza coś więcej niż tylko .. głupteryjkę " . „ cuchnące kwiatuszki pornogra
fii " a wszystko to, co łączy się w niej z szeroko rozumianym erotyzmem 
podporządkowane zostało w jego spektaklu szerszej nieco refleksji .·· 
I Marek jodłowsk i w »Odrze« „Spektakl jest pierwszą próbą poważnego 

potraktowania tego dramatu przez teatr. stanowi udaną próbę dotarcia 
do jego wielowymiarowych. wieloznacznych t reśc i. Choc iaż jest to spek
takl pod kilkoma względami ułomny: czasem gubi się rytm. rażą dłuży

zny. brak w nim wybitnych kreacji aktorskich." Potwierdzał to Tadeusz 
Buski w »Gazecie Robotniczej« ..Za chęć pełnej realizacj i sztuki zapłaco

no w teatrze pewną cenę. Jest w przedstawieniu trochę dłużyzn . nie naj-
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lepiej było z tempem" Nieskora 
do schlebian ia gustom publiczności 

Ma11a Fik też nie była tonem spektaklu 
usatysfakcjonowana: .. Nadmierna po
waga i czołobitność zgubiiy kolejną 

prezentację Spotkań [Warszawskich]. 
Inscenizacja wrocławska miała być. jak 
się zdaje pełną re habilitaCJą utworu 
po jego warszawskiej prapremierze. 
W istocie spektakl przygotowany w Te
atrze Małym przeszedł nad wymaga
niami Białego malżer1srwa zbyt gładko. 
zmierzając ku n iegroźnej . świntuszącej 

farsie. Farsa to mniej niż komedia -
a tej pragnął Różewicz . Ale komedia to przecież nie psychodrama. któ
rą z kolei zobaczył w utworze Braun. Można Białe malżeństwo uznać 

za dzieło o głębokich podtekstach. można widzieć w nim tylko zręczny 

i obsesyjny pastisz - faktem jest. ze traci ono na wszelkiej jednoznacz
ności. („.) Mimo wprowadzonych przez reżysera aktów męskich i kobie
cych nie czu to się tu owej tragicznej czy komicznej walki między naturą 

a konwenansem i ku l turą. która tak fascynuje apologetów utworu. „ Bez 
ceremonii rozprawił się z inscen izacją Brauna Lucjan Kydryński : „ Białe 

małżeństwo nie jest długie . to raczej zwiewna błahostka. do której trud
no p rzykładać miarę arcydzieła: niestety w inscenizacji Kazimierza Brau
na stało się rozwleczoną do niemożl iwości ponurą nudą. Ani się z czego 
pośmiać. ani czym zainteresować - chyba piersiami uroczej Paulinki . Pu
bliczność z rozrzewnieniem wspominała brawurowo-farsowy spektakl 
w warszawskim Teatrze Małym . który był przynajmniej świetną zabawą. " 

Jako trzeci wystawił Białe małżeństwo gdański Teatr Wybrzeże w reżyse

rii Ryszarda Majora i jeśli wierzyć Marii Bojarskiej „przedstawienie Majora 
zaskakiwało przede wszystkim aseksualnością. Brakiem łatwej zewnętrznej 

drastyczności. Pozostawał dialog proponowany przez Różewicza . traktują

cy między innymi o różnych funkcjach i organach ciała ludzkiego. o seksu
alnych kompleksach i nadużyc iach . (. .. ) Przedstawienie Majora nie jest far
są ale i nie dramatem mieszczańskim . W dojrzały. przejmujący sposób mó
wi nam ono dużo o bardzo istotnych i wcale nie błahych sprawach wykra
czających poza bidermeierowski salonik." Dosyć zaskakująco natomiast Ry
szard Major zinterpretował finał sztuki. który relaqonuje Michał Misiomy: 
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„Tym wyraźniej i smutniej 
rysuje się fi nał komedii: 
oszukana Bianka. która sa
ma jedna u 1,·,1i erzyła . zostaje 
zaprzągnięta do karety i mu
si Ją ciągnąć. gdy reszta to
warzystwa z mężem na cze
le. obsiada pojazd zaśmie

wając się z radości do łez -
wydano dziewczynę!" 

A potem sztuka Różewicza ruszyła na podbój Polski i świata . Wiele te
atralnych miast Polski miało swoje Białe małżeństwo - w latach 7 5 - 92 od
było się 16 premier. powtarzających linie interpretacyjne tych trzech 
pierwszych inscenizacji. żadna z nich nie zyskała jednak ogólnopolskiego 
rozgłosu. Żadna też nie zbliżyła s ię do rekordowych i lośc i ponad p i ęc iuset 
pięćdziesięciu spektakli w Teatrze Małym (559) i Współczesnym . (555) 

Sztuka Tadeusza Różewicza została przetłumaczona na wiele języ

ków i była grana w wielu krajach na obu półkulach - szczegółowy ich 
wykaz poniżej - a wiele z tych inscenizacj i zostało zrealizowanych p1·zez 
polskich twórców (m. in . Andrzej Wajda. Adam Hanuszkiewicz. Kazi
mierz Braun. Krzysztof Babicki . Andrzej Rozhin). Zagraniczni recenzenci 
byli zachwyceni. podkreś la l i mistrzostwo autora. wagę tematu i niezwy
kłe walory sceniczne tekstu. Nawet ci bardziej sceptyczni nie kryli takich 
opinii: „Aczkolwiek nie podzielam zdania krytyków. którzy okrzyczeli ją 

jako naj lepszą sztukę europejską minionych lat trzydziestu. uważam ją 
jednak za godne uwagi wydarzenie. oferujące radykalne odświ eżen ie 

szkieletu dramatycznego. (Long Island Press) 
1975 USA. Port Jefferson - Nowy Jork. Slavic Cultural Center: 

Dania. Kopenhaga. Royal Theatre 
1976: Szwecja. Sztokholm. Dramaten Teater 
1977 USA. New Haven - Connecticut. Yale Repertory Theater 
1978: NRD. Rudolstadt. Stadtheater: J ugosławia . Sarajewo. 

Kamern i Teater 5 5 
1979: RFN. Monachium. Stadtische BOhnen; Norwegia. Bergen. 

Den Nationale Scene 
1980: NRD. Berlin. Deutsches Theater: Argentyna. Buenos Aires, Teatro 

Planeta; Grecja. Ateny. Teatro Weaki ; Węgry. Kecskemet. Keleman 
L. Kamara Szinhaz: USA. Los Angeles. The Odyssey Theater 

1982: Norwegia. Oslo. Det Norska Teatret 
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1983: Francja. Paryż . Theatre Palais de Glaces 
1986: USA. Berkeley. Durham Studio Theater 
1987· Węgry. Eger 
I 988: Hiszpania. Pamplona. Teatra Estable de Navarra 
1989: Finlandia. Turku. Turun Kaupunginteatteri ; NRD. Weimar. 

Deutsches Nationaltheater Weimar: USA. Brown. 
Brown University Theater. 

1989: Brazylia. Rio de Janerio. Teatra li do Centro Cultural Banco do Brasi l. 
199 1 Bułgaria. Sofia: Kanada. Calgary. Faculty of Fine Arts Department of 

Drama; Czechy, Praha. Divadlo „K"· Słowacja . Komarno. Komarami 
Jókai Szinhaz: Kanada. Toronto. Necessary Angel Theatre Company. 

1993: Niemcy. Drezno, Theater Junge-Generation: Niemcy. Brandenburg. 
Brandenburger Theater: Estonia. Tallin. Eesti Noorsooteater. 

1995: Niemcy, Bautzen. Deutsch-Sorbischen Volkstheater Bautzen: 
USA. Los Angeles. At The UCLA Departament of Theater: 
ZS RR. Petersburg. Bolszoj Teatr Kukał. 

1996 Łotwa. Ryga Studijteatris „Skatuve" 
1997 Niemcy. Monachium Residenztheater 
1998: USA. Nowy Jork. Playwrights Horizons Theater. 
I 999: USA. Santa Monica. City Garage Theater 

Po Biafym małżeństwie Tadeusz Różewie.z opub li kował. nie bez cenzural
nych kłopotów i narazając się na ko lejną falę ataków. włącznie z oskarże

niem o zd radę narodową. dramat. pisany w latach 1952 - 1972 . 
o AK-owskiej przeszłości Do piachu - 1979. sztukę telewizyjną O wojnę po
wszechną za wolność ludów prosimy Cię. Panie - I 977 oraz dwia teksty wyro
słe z kafkowskich lektur i biografii Odejście Głodomora - 1976 i Pułapkę -
1979. Obraz teatralnej obecnośc i Tadeusza Różewicza na naszych scenach 
uzupelniają liczne prezentacje sceniczne jego opowiadań. poematów 
i mniejszych form teatralnych - m.in. Nlo;a córeczka, Z/owiany. Ra1ski ogródek 
i Przyrost naturalny, dokonywane przez zaprzyiażnionych często z autorem 
wybitnych polskich twórców - Jerzego Jarockiego. Helmuta Kajzara. Kazi
mierza Brauna czy Jerzego Grzegorzewskiego. 

Otwierając w grudniu u biegłego roku pierwszą edycję Eurodramy Ta
deusz Różewicz ze sceny wrocławskiego Teatru Kameralnego czynił zna
mienne wyznanie „ Późno przyszedłem do teatru Jako autor. Po czterdzie
stu latach od pierwszej premiery wychodzę powoli z teatru . Zamieniłem 

się w zainteresowanego widza. Może autor powinien mieszkać w teatrze. 
Może w bufecie. pracowni krawieckie). kasie7 Może gdybym miał SWÓJ 
pokój w teatrze przyglądałbym s ię aktorom i aktorkom. Jak kiedyś Strind-
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berg. Są potrzebne miejsca. żeby ludzie się spotykali. Bez stosunków ro
dzinnych. ludzkich w teatrze wszystko się rozleci. To są może teraz sprawy 
egzotyczne. Myślę o uczuciowej potrzebie porozumienia. („.) Chciałbym 
odzyskać teatr nie przez inscenizacje ani przez coraz większe innowacje 
formalne i techniczne Chciałbym odzyskać teatr dla ludzi przez słowo . 
Na początku bytem poetą. Na początku jest słowo. nie deklamacja. nie in
terpretacja. ni aranżacja tylko słowo. Odzyskanie miejsca w rzeczyw istośc i 

może odbywać się przez realizacje superreal is4'czne. Superrealizm prze
mienia się w surrealizm. To jest cud teatw - ta przemiana. Realizm się nie 
starzeje. to nowatorstwo wytwarza schematy, starzeje się szybciej . („.) 
Dramaturg może być mniej utalentowany. ale musi dotykać ludzi i spraw. 

W Białym małżeństwie Tadeuszowi Różewiczowi udało się dotknąć 
ludzkich spraw. ludzkich obsesji. kompleksów i zahamowań tak głęboko 
i z taką wnikliwością . a przy tym z takim taktem i wyrozumiałośc ią. wła
śc iwym tylko Wielkim Poetom. że sytuuje to jego sztukę pośród naj
większych osiągnięć polskiego dramatopisarstwa. Mamy nadzieję. że 
dziś . po oswojeniu z teoriami choćby Michela Foucaulta (autora Historii 
seksualności). po coraz szerszym dostrzeganiu problemu identyfikacj i płc i 
- nie tylko na płaszczyźnie biologicznej. po upowszechnianiu gender 
studies - stud iów nad tożsamością kulturową płc i Białe malżeristwo docze
ka s ię właśc iwej dz iełom prekursorskim oceny i potwierdzi należne sobie 
miejsce. I to nie tylko w twórczej biografii Tadeusza Różewicza . 
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Cytawane ,., programie teksty pochodzą z: 
Tadeusz Drewnowski . Walka o oddECh. O pisarstwie Tadeusza Rożewicza. Warszawa 1990 
Kiedy dusza szuka riala. opr. Krzysztof Wagner. www.innastrona. pl 
Zbigniew Majchrowski. Biale malżeńsn·10 i Eros tragiczny: w: Odmieńcy. Wybór. opraco
v1anie i redakcja Maria Janion i Zbigniew Majchrowski. Gdańsk 1979 
Dorota Masłowska. Kobieta. I mężczyzna. „przekrój« 2003. nr 12 
Konstanty Puzyna. Ostatni dramatopisarz. »Polityka« 1970. nr 27 
Tadeusz Różev1icz . Akt przerywany. w: TR Sztuki teatralne: Wrocław 197 2 
Tadeusz Różewicz. Pr7ygotowanie do wieczoru autorskiego. Warszawa 1977 
Tadeusz Różewicz. Śmierć,., starych dekoracjach: w: TR Próba rekonstrukcji: Wrocław 1979 
Tadeusz Rożewicz otwiera Eurodramę. „Gazeta Wyborcza« 2002. 5 grudnia 
Z Tadeuszem Różewiczem z okazji premiery Białego małżeństwa w Sztokholmie rozmwiał 

Józef Kelera. »Odra« 1976. nr 6 
Oraz recenzji zamieszczonych w: »Gazeta Robotnicza„ 1975 . nr 205 : »Kultura« 1975. 
nr 7: »L iteratura" 1975 . nr 14 : »Odra« 1975. nr 12: »Polityka« 1976. nr 2: „przekrój" 
1976. nr 1605 : »Sztandar Młodych" 1975. nr 28: »Teatr« 1975 . nr 5 i 1976 . nr 11. 
»Trybuna Ludu« 1975 . nr 32 i 1976. nr 135: „wiadomośc i « 1976. nr 18 

W oprawie muzycznej przedstawienia wykorzystano piesń Apres un reve Gabriela 
Faure oraz tango Hernandos Hideway tandemu Adler-Ross. 
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redaktar programu , Cezary Niedziółka 
Pani Marii Dębicz za zestawienie światawych realizacj i 

Bialego malżeństwa i cenne wskazówki serdecznie dz iękuję 

projekt graficzny - Zuzanna Korwin 
projekt plakatu - Wiesław Wałku sk i 

zdjęcia - Darek Senkowski 
Adam Hawałej. Renard Dudley. Marek Grotowski. Tadeusz Link 

przygotowanie - Vers Print. tel. 620 62 78 
druk - S-Druk . tel. 780 61 85 
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03-801 Warszawa. ul. Jana Zamoyskiego 20 
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