„Bal w operze” Juliana Tuwima
wystawiony przez Teatr Nasz
w Chicago
Małgorzata Oman (Chicago)
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Andrzej Krukowski, aktor, reżyser i dyrektor artystyczny Teatru Nasz, nie boi
się szokować i nie cofa się przed mocnymi środkami wyrazu.
To myśl, która zdominowała moje wrażenia po obejrzeniu spektaklu “Bal w
operze”, wystawionego po raz kolejny przez Teatr Nasz na scenie Leela Art
Center w Des Plains, jednym z przedmieść Chicago, w pierwszy weekend maja.
Bo po zobaczeniu “Balu w operze” Tuwima w wykonaniu Teatru Nasz, można
wyjść lekko zaszokowanym lub przynajmniej zaskoczonym ilością i intensywnością
scen seksu. To refleksja, do której skłoniły mnie nie tylko moje odczucia, ale i

podsłuchana w kuluarach teatru wymiana zdań. A jednak osoby, których uwaga
skupi się tylko na tym co poraziło ich poczucie przyzwoitości i dobrego smaku,
przeoczą wiele innych obrazów, czy scenicznych rozwiązań, które weszły w skład
tego spektaklu i doskonale dopełniły tekst Juliana Tuwima. Sceny te, równie
intensywne, powodowały refleksję, wzdrygnięcie albo ucisk w gardle na
przypomnienie kart historii, które były udziałem naszego narodu. Zresztą,
intensywność spektaklu odzwierciedla intensywność tekstu.
Napisany w 1936 roku przez Juliana Tuwima poemat “Bal w Operze”, wywołał
mocne reakcje wśród jego odbiorców. Był tak kontrowersyjny, że w całości mógł
ukazać się dopiero w 1982 roku. Tekst szokował językiem, skrajnymi emocjami
oraz silną antyrządową wymową.
Dziś, mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że to właśnie Tuwim zaczął pisać na
tematy, które choć obecnie wydają nam się normalne, wtedy daleko wykraczały
poza granice przyzwoitości – seks, ciało, fizjologia, czy banalne sytuacje z
codziennego życia, kiedyś nie były typowe dla poezji. Tuwim był w tym względzie
zdecydowanie nowatorem. Silne emocje zawarte w poemacie to ironia, sarkazm,
gorycz, jak również sardoniczny śmiech, który ukrywa rozpacz. Uczucia te,
obnażają odrazę i obrzydzenie jakie budziła w poecie ówczesna mu
rzeczywistość. Rosnąca dyktatura sanacji, faszyzacja życia oraz wzmagające się
ataki antysemickie, nie pozostawiały Tuwimowi wątpliwości co do kierunku w
jakim zmierzał świat, który go otaczał. Niezwykle wrażliwy poeta, który czuł się i
Żydem i Polakiem, bardzo dotkliwie odczuwał ataki na swoją osobę, a były one
często bezlitosne. Jak Teatr Nasz poradzi sobie z tym tekstem, co z nim zrobią, jak
“wygrają” te wszystkie elementy – myslalam jadąc na spektakl.
Przy wejściu na salę, dostaję dyskretnie podany program, zwinięty w rulonik,
związany sznurkiem i opatrzony napisem “Ściśle tajne”. Poddaję się atmosferze,
widzę okna kamienic, szyldy ogłaszające usługi – golenie, strzyżenie,
przewieszone na sznurku, suszące się czyjeś pranie. Jestem gotowa, ale spektakl
nie zaczyna się od razu. Rośnie oczekiwanie podsycane pojawiającą się co chwila
kobietą w czarnym, skórzanym kostiumie, która władczym gestem strzela z bata,
jakim tresuje się dzikie zwierzęta. Nie ma wątpliwości, jesteśmy pod nadzorem.

Teatr Nasz, „Bal w operze” Juliana Tuwima, fot. Krzysztof Babiracki

Teatr Nasz, „Bal w operze” Juliana Tuwima, fot. Krzysztof Babiracki
Jedną z pierwszych scen zbiorowych otwierających spektakl, które zostają w
pamięci, tworzy upozowana na wzór „Ostatniej Wieczerzy” Leonarda da Vinci
grupa – tyle, że w samym środku, miejsce Chrystusa zajmuje uzurpator, kabotyn,
ktoś komu się tylko wydaje się że jest bogiem. To znak czasów, to wszystko co
pozostało z chrześcijańskich wartości naszej kultury.
Wreszcie zaczyna się bal, bal w operze…
Podniecenie, ekscytacja, rozochocenie, inwigilacja, seks, rozedrganie, chaos,
wibracja, seks, antysemityzm, inwigilacja, pieniądze, nierząd, inwigilacja,
ideologia, agitacja, faszyzm, komunizm, przemoc, destrukcja.
Czytany jako poemat, utwór Tuwima ma własne tętno, rytm, dynamikę. Ten rytm
daje wrażenie szaleńczej wibracji, wrzenia. Reżyser jednak rezygnuje z rytmu

narzuconego tekstem na korzyść obrazów.
Podekscytowana grupa dyskutuje o przygotowaniach do balu, wystrojone damy,
nastroszone kokoty, trzęsące się z ekscytacji dziwki, trwa podniecenie, orkiestra
gra, zjeżdżają się goście i nie ustaje ciągła inwigilacja. Po chwili obserwujemy
pędzącą machinę historii. Z czasem, sceny targowiska próżności zastępują sceny z
życia szarych ludzi.
Przejście od jednego do drugiego obrazu oraz przebieranie aktorów odbywa się
przy odsłoniętej kurtynie na scenie, tu nie ma nic do ukrycia, tu nie ma na co
czekać, historia toczy się na naszych oczach.
Tuwim przeczuwał nadchodzącą katastrofę, nie mógł jednak wiedzieć, pisząc
poemat w 1936 roku, jakie dokładnie będzie jej oblicze i jaki będzie jej
wymiar. Reżyser spektaklu wie, więc w swych obrazach posuwa się dalej.
Podium na środku sceny, które posłużyło na początku za stół do ostatniej
wieczerzy, zamienia się w platformę pociągu wiozącego zmęczonych ludzi. Potem
stanie się podwyższeniem, na którym wykonywane będą egzekucje, za którymi
stoją dwaj najwięksi oprawcy XX wieku. Tych, którzy nie tak dawno zaaferowani
byli balem lub codziennymi sprawami, widzimy teraz gotujących się na
śmierć. Każdy reaguje w tym momencie inaczej. Jedni się modlą, drudzy całują
zdjęcia bliskich, jeszcze inni idą spokojni i pogodzeni na spotkanie ze swoim
losem. Nieco póżniej platforma stanie się trybuną, z której przemówią dyktatorzy i
skąd wykrzykiwane będą nowe hasła. Na koniec, podium będzie katafalkiem, na
którym ułoży się “tłusty jaszczur”, uzurpator, kabotyn.
Kilkakrotnie jeszcze w czasie spektaklu, my, widzowie, jesteśmy wciągnięci do
akcji. Chwytamy rozrzucane ulotki, jesteśmy zaagitowani do wspólnego
chóralnego krzyczenia – IDEOLO, IDEOLO.
W końcu, po intensywnym napięciu, następuje przesilenie. To scena w białych
kaftanach z domu wariatów i różne reakcje tych, którzy przeszli przez piekło.
Zauważalne jest też prawdziwe fizyczne zmęcznie aktorów, którzy dali z siebie
wszystko.
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Sztukę zamknie opadająca czerwona flaga. Czerwona, ale w połowie zamalowana
na biało. Możemy zauważyć pociągnięcia pędzla. Na fladze napis:
KOCHANEJ OJCZYŻNIE
100 LAT
RODACY
Napięcie puszcza, zostaje nagromadzenie wrażeń, obrazów i odczuć, które trzeba
będzie sobie poukładać.

***
Po zakończeniu sztuki udało mi się na chwilę porozmawiać z reżyserem,
Andrzejem Krukowskim. – Aby stworzyć spektakl musisz być otwarty, tu nie
można nic zakładać z góry, bo spektakl stopniowo rodzi się sam – mówi
Krukowski.
Kiedy gratuluję mu pomysłowości, odpowiada, – Zazwyczaj pomysły przychodzą
do mnie nad ranem. Przez cały dzień obcowania z tekstem, przetwarzam go w
sobie i nad ranem jakoś to ze mnie emanuje. Po czym dodaje skromnie, – To
wszystko to moja grupa, ja tylko się tu przemykam, ja się ogromnie dużo od nich
uczę. Na pytanie jak udało mu się stworzyć tak świetny zespół, reżyser
odpowiada, – Ufamy sobie, to podstawa aby się przed sobą otworzyć. Wtedy
można dać z siebie wszystko.
To, że zespół daje z siebie wszystko od pierwszej do ostatniej odsłony, nie ma dla
mnie wątpliwości, Energia, którą czuje się ze sceny elektryzuje.

Zobacz też:
“Kwartet dla czterech aktorów” wystawiony przez TEATR NASZ z Chicago

