


Sztuka Julii Holewińskiej to utwór o płci i ojczyźnie. Przemiany historyczne zbiegają się tu 
z najdalej posunięta przemianą personalną. Bohaterem/bohaterką Ciał obcych jest osoba trans
seksualna, przywódczo zaangażowana w działalność opozycyjną w stanie wojennym. Szczegól
ny to przypadek, gdy płeć metrykalna, rozpoznana i narzucona przy urodzeniu, nie pokrywa się 
z płcią psychiczną, z samoidentyfikacją, co wytwarza konflikt między społecznymi oczekiwania
mi w spełnianiu oficjalnej roli płciowej, a rzeczywistą wewnętrzną wrażliwością i odmiennymi 
potrzebami emocjonalnymi. W potocznym wyobrażeniu myli się transseksualistów z transwesty
tami, z ich upodobaniem do przebierania się za płeć przeciwną, z kolei transwestytyzm uważa 
się w najlepszym razie za fanaberię, częściej jednak za zboczenie. A fuj. Transseksualizm bywa 
też mylnie utożsamiany z hermafrodytyzmem, czyli obojnactwem - współistnieniem atrybutów 
obu płci w jednym ciele. Rzecz przecież nie w seksuologicznej diagnozie, lecz w tym, że figura 
odmieńca (w każdej postaci) jest probierzem stosunku ogółu do wszelkich mniejszości . 

Nie pierwsza to sztuka dramatyczna z bohaterką-odmieńcem ... Blisko czterdzieści lat temu 
Tadeusz Różewicz napisał Białe małżeństwo, dramat oparty na kanwie biografii Marii Komornic
kiej, młodopolskiej poetki, która w 1907 roku na własną rękę przeprowadziła korektę płci i przy
brała nowe miano: Piotr Odmieniec Włast (do jej biografii ostatnio nawiązuje też przedstawienie 
Córeczki w warszawskim Teatrze Dramatycznym). Postać ze sztuki Julii Holewińskiej podobnie 
ma swój realny pierwowzór, tym razem w transseksualnej osobie Marka/Ewy H., działaczki Soli
darności, która przeszła operację zmiany płci i uzys,kawszy odmienną tożsamość cywilną niejako 
wypadła z historii, którą współtworzyła w męskiej postaci. Jej wyobcowanie przedstawia film 
dokumentalny Magdy Mosiewicz Ciągle wierzę. Utwór Holewińskiej to nie sztuka biograficzna, 
a tym bardziej nie teatr dokumentalny, chociaż warto wiedzieć, że przedstawiony los nie został 
zmyślony. Oglądając Ciała obce lepiej jednak zapomnieć o sprawie Marka/Ewy, po pierwsze, aby 
nie skupiać uwagi na przeinaczeniach życiowych realiów, jakie wprowadziła dramatopisarka, 
po drugie, by w dramacie Adama/Ewy zobaczyć również (jeśli nie przede wszystkim) dramat 
o Polsce postsolidarnościowej. 



Ciągle słyszymy i ciągle wpadamy w równie toporne opozycje:„my" i „oni~ „dwie Polski'; 
„prawdziwi Polacy" i .. . No właśnie: kim są ci drudzy, inni„,nieprawdziwi"? 

W symbolicznej postaci Adama/ Ewy można widzieć wyklętą (wypartą) część t radycji solidar
nościowej - nie mieści się ona w żadnej grupie interesów. Osaczona przez dwa chóry: męski 

i żeński, nie pasuje do żadnej zbiorowej opowieści - ani o wąsatych opozycjonistach, ani o dys
kryminowanych kobietach, opisanych dopiero przez Amerykankę, Shanę Penn, w książce 
Podziemie kobiet (2003). Jak żyć z poczuciem wydziedziczenia z wszelkich związków i relacji? 
Czym innym jest dyskryminacja, czym innym wykluczenie. Dyskryminowane grupy wytwarzają 
własne mitologie i swoje reprezentacje, mają własne symbole i swoją realną siłę, swoje środ-

ki ekspresji i środki nacisku, swoje manify, parady i kongresy, swoje postulaty (równe płace, 
równy podział obowiązków, równy dostęp do stanowisk, parytety wyborcze). Dyskryminowani 
pozostają widoczni (i pewnie dlatego bywają nękani). Inaczej wykluczeni - to ci, którzy zostają 
całkowicie wymazani z pola widzenia, usunięci z pamięci, z historii, skazani na samych siebie, 
ze swoją biedą, całkowicie zmarginalizowani. 

„Bardzo bym chciała, żeby zakończenie nie było smutne" - mówi Ewa w finale sztuki. I oto 
samo życie dopisało do dramatu Julii Holewińskiej przewrotny epilog: w ostatnich wyborach 
parlamentarnych jes ienią 2011 roku Anna Grodzka, osoba jawnie transseksualna, uzyskała man
dat poselski w Sejmie VII kadencji. I nie był to gest polityków, ale wola wyborców. Poza zasadą 
parytetu. 

Zbigniew Majchrowski 
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