„Tamara L.” – sztuka Kazimierza
Brauna
Fragment książki „Teatr spełnionych nadziei. Kartki z życia emigracyjnej
sceny”, wyd. Novae Res 2016 r. Książka została nagrodzona w 2018 roku
polonijnym Oskarem – statuetką Złota Sowa w kategorii literatura, przyznaną
przez Klub Inteligencji Polskiej w Austrii i wręczaną w Polskiej Akademii
Nauk w Wiedniu.

Kazimierz Braun, „Tamara L.”, spektakl Salonu Poezji, Muzyki i Teatru z Toronto.,
Agata Pilitowska jako Tamara Łempicka, Maria Nowotarska jako zakonnica,
scenografia Joanna Dąbrowska, arch. PUNKT.CA, fot.: Yarek Dąbrowski.
Joanna Sokołowska-Gwizdka (Austin, Teksas)
Inspiracją do napisania sztuki przez Kazimierza Brauna o malarce Tamarze

Łempickiej był obraz z 1935 roku „Matka Przełożona”. Powstały spektakl oparty jest
na odwiecznym pytaniu o źródła energii twórczej. Tamara, będąca u szczytu sławy i
kariery przeżywa poważny kryzys. Pragnie uciec od świata, zamknąć się w klasztorze
i przemyśleć swoje życie. Artystka malująca głównie portrety bogatych i sławnych
oraz wielopłaszczyznowe, tchnące grzesznym pożądaniem akty, bulwersujące i
skandalizujące, nagle spotyka zakonnicę i pragnie ją namalować. Dlaczego zakonnica
się zgadza? To pytanie jest osią dramatu, wokół której toczy się akcja.
„Za jednym pociągnięciem pędzla, wybierasz dobro lub zło” – mówi w spektaklu
Matka Przełożona. Jedno proste zdanie, a tyle mądrości. Każda życiowa droga, każda
ścieżka prowadzi w jakimś kierunku. Tylko dokąd iść? To pytanie zadają sobie
wszyscy Ci, którzy stanęli na rozdrożu. Tamara jest właśnie w takim momencie. Czy
jej dotychczasowe życie było złe? Dokąd ją zaprowadziło?

Kazimierz Braun, „Tamara L.”, spektakl Salonu Poezji, Muzyki i Teatru z Toronto.,
Agata Pilitowska jako Tamara Łempicka, Maria Nowotarska jako zakonnica,
scenografia Joanna Dąbrowska, arch. PUNKT.CA, fot.: Yarek Dąbrowski.
Tamara opowiada o sobie, o tym co lubi, wspomina jak kupiła sobie samochód
bugatti, wspomina znanych jej ludzi, przyjaciół, dzieciństwo. Jest to mieszanka
różnych uczuć, namiętności, bólu i rozterek, a także uciech życia. Tamara jest
swobodna i emanująca życiem, bez kompleksów czy konwenansów. Jej całkowitym
przeciwieństwem jest Matka Przełożona, która poświęciła swoje życie dla innej
miłości, dla służby Bogu i ludzi. Jest skupiona i emanująca wewnętrznym ciepłem. A
jednak obie bohaterki z tak różnych światów znalazły wspólny język. Powoli jedna
zaczyna wnikać w świat drugiej, scalają się ze sobą, stają się jednym ludzkim
jestestwem. Tamarę L. wprawia w zdumienie wiadomość, że mają podobne
zainteresowania sztuką. Matka Przełożona dokładnie wie z kim rozmawia. Jest

historykiem sztuki, niegdyś wykładowcą na Uniwersytecie.

Agata Pilitowska w sztuce Kazimierza Brauna „Tamara L”< fot. Stan Borys.
Ważnym tematem w sztuce, oprócz wyborów dwóch dróg życiowych, jest też istota
inwencji twórczej, talentu, magii twórczości i motoru jaki daje akt tworzenia. Scena,
w której Tamara L. przypomina sobie, jak od dzieciństwa musiała czuć zapach farby,
dotykać płaszczyzn, odczuwać, niemal w fizyczny sposób kolory, ich różnorodność i
możliwości, jest w dużej mierze odpowiedzią na wybory, których dokonywała
malarka. To jest po prostu „powołanie”. Ona musiała tworzyć, była w jakimś sensie
na to skazana. Urodziła się z talentem i pasją twórczą. Brak twórczości oznaczał dla
niej śmierć, jakby zabrakło jej powietrza do oddychania. Dlatego odsuwała wszelkie
przeszkody, czasami w brutalny sposób, które utrudniały tworzenie, dlatego
poszukiwała ciągłej „pożywki”, inspiracji do tego, by zaspokoić swój głód twórczy.
Znalezienie tej odpowiedzi jest kwintesencją sztuki. Tamara nie jest potępiana,
Tamara jest zrozumiana.

Kazimierz Braun:
Maria i Agata zostały skonfrontowane z postaciami od siebie dalekimi, już nie mogły
ani wychodzić od swoich doświadczeń, ani „grać siebie”. Proces prób służył
przebyciu tej dalekiej drogi od każdej z nich – do ich postaci. To była długa i trudna
droga. Doszły do celu. Obie stworzyły przekonujące postaci, żyjące swoim życiem w
obrębie określonego czasu i środowiska, posługujące się określonymi czynnościami
w ramach swoich uwarunkowań, nawyków, umiejętności (proste przykłady,
oczywiście – malowanie Tamary, modlitwa różańcowa Matki Przełożonej). Ta praca –
i jej rezultaty – przyniosły nam wszystkim wielką zawodową satysfakcję.
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Sztuka powstała w dwóch polskich wersjach i w jednej angielskiej. Polska wersja z
1999 roku składała się z dwóch aktów i występowały w niej cztery postaci: Tamara
(młoda), Matka Przełożona, Tamara (dojrzała), Kizette (córka Tamary), przy czym
Tamarę młodą i Kizette miała grać jedna aktorka (Agata Pilitowska), a Matkę
Przełożoną i Tamarę dojrzałą druga (Maria Nowotarska).
Akt I był rozmową Tamary z zakonnicą, to pierwsza połowa życia, podsumowania i
przewartościowania. W Akcie II dojrzała Tamara Łempicka, ukształtowana przez
życiowe klęski, opuszczona i zapomniana, rozmawia ze zdominowaną przez siebie
córką, Kizette. Kolejną wersją była wersja angielska. Na prośbę amerykańskiego
producenta została uproszczona i sprowadzona do dwóch (zamiast czterech) postaci:
Tamary i Matki Przełożonej. Tak też sztuka została zagrana w Irish Classical Theatre
w Buffalo, w reżyserii autora (premiera 23 września 2001 r.).
Efekt był bardzo dobry, stąd druga, polska wersja podobna jest w swojej konstrukcji
do angielskiej. Sztuka ograniczona została do jednego Aktu. Występują więc tylko
dwie postacie: Matki Przełożonej i Tamary Łempickiej. Z teatralnego punktu
widzenia pierwsza wersja była bardziej efektowna. Dawała większe możliwości

popisu aktorskiego i kończyła się mocno, iście teatralnym gestem – rozsypaniem
prochów Tamary, według jej życzenia, nad meksykańskim wulkanem. Druga wersja
ogranicza się do celi klasztornej i dwóch ról. Nie jest może tak bardzo efektowna, ale
przekazuje dużo wątków filozoficznych, których słucha się w skupieniu i pozostają na
długo w pamięci.

Projekt plakatu – Joanna Dąbrowska.
K. Braun, Tamara L., reż. K. Braun, Maria Nowotarska (Matka Przełożona, Malarka)
Agata Pilitowska (Malarka, Córka), scenografia: Joanna Dąbrowska, prapremiera
9.04.1999, Toronto.
Galeria fotografii:

http://www.cultureave.com/teatr-spelnionych-nadziei-galeria-zdjec/

Recenzje:
Jarosław Abramow-Newerly, Rzecz o Tamarze L.,”Związkowiec”, Toronto,
22.04.1999 r.
(…) Obrona wyższych wartości duchowych przed miałkością życia nie jest li tylko
sprawą malarki Łempickiej, jej córki, czy siostry zakonnej, ale również aktorek,
które w tej sztuce grają – Marii Nowotarskiej i Agaty Pilitowskiej-Borys. Jest
sprawą każdego z nas. Codziennie przecież stajemy wobec wyboru: mieć czy być?
Duch droższy czy chleb? Przyziemna krzątanina czy twórcza kreacja. Kazimierz
Braun niezwykle obrazowo (jak przystało na sztukę o malarstwie) ukazał ten
problem. Świetnie wykorzystał efekt kontrastu. Od pierwszej chwili obserwujemy
zderzenie dwóch światów (…) Wszystko w tej sztuce ma swoją funkcję i
uzasadnienie. Autor misternie splótł obraz ze słowem traktując malarstwo
Łempickiej jako element akcji. Każdy kolejno wyświetlany portret malarki odsłania
jej nową twarz. Posuwa akcję do przodu. Obraz jak rekwizyt wspiera tekst. (…) O
ile dyskurs aktorek w pierwszej części ma charakter ogólny, metafizyczny ze
świetną pointą, gdy to Matka Przełożona po tych wszystkich ekscesach Tamary z
pokorą dźwiga jej stelaż, jak krzyż Pański – o tyle dialog drugiej części jest
konkretny. Dotyczy stosunku matki i córki, a więc spraw z natury nam bliższym.
Ich pożegnalna rozmowa, gdy Tamara L. pragnie by jej prochy, zgodnie ze starą
indiańską legendą wrzucone zostały do krateru, bo wtedy mimo grzesznego życia
ma szansę zmartwychwstać i pójść do nieba, należy do najlepszych w sztuce. (…)
Sztuka napisana jest żywym językiem pełnym poetyckich zwrotów i błyskotliwych
zdań, które zapadają w pamięci, daje dużo do myślenia. Jest to niewątpliwie
najbardziej dojrzały utwór teatralny autora „Heleny”. Jego „Tamarze L.” wróżę
długi żywot sceniczny. Rzadko bowiem zdarza się tak dobrze napisana
dwuosobowa sztuka. Kazimierz Braun dowiódł, że umie po mistrzowsku budować
postacie i zaskakiwać.
***

Joanna Sokołowska-Gwizdka, Dwa światy, dwa wybory, “Gazeta”, Toronto
2-4.05. 2003.
(…) Ten właśnie portret stał się osią, wokół której Kazimierz Braun stworzył
dramat „Tamara L.”. Pomysł jest wspaniały. Daje możliwość pokazania, że w
każdym człowieku są dwie strony, każdy człowiek przechodzi różne etapy i
dokonuje wielu wyborów. Sztuka jest bardzo ludzka, bliska człowiekowi i jego
cierpieniu. Jest wspaniale napisana. Akcja toczy się wartko, widz powoli zostaje
wciągany w intrygę teatralną i delektuje się słowami padającymi ze sceny.
Kazimierz Braun wyszedł z założenia, że skoro Tamara L. namalowała portret
zakonnicy, musiała z nią rozmawiać, musiała przebywać wiele godzin w
towarzystwie osoby, która przywdziała habit. Ze wspomnień Tamary wynika, że
portret namalowała w Nowym Jorku i z pamięci. Ale ścisłe trzymanie się faktów,
nie jest w tym wypadku konieczne. Autor sam zaznacza, że sztuka oparta jest
jedynie na życiu malarki. W jakimś więc sensie postać zakonnicy jest postacią
fikcyjną, bo nie wiemy, jak wyglądała rozmowa Tamary z siostrą zakonną. Możemy
się tylko domyślać. (…) Genialne wprost kreacje stworzyły aktorki, Maria
Nowotarska – Matka Przełożona i Agata Pilitowska – Tamara L. Był to jeden z
większych popisów gry aktorskiej. Maria Nowotarska potrafi grać twarzą, niemal
nieruchomą, uwięzioną w habicie. Potrafi grać oczami, łzą i błyskiem, które widać
z najdalszego zakątka sali teatralnej, potrafi ściszać głos, modulować go, aby
wydobyć z głębi ciepło, zrozumienie, mądrość i dobroć tego świata. Agata
Pilitowska po mistrzowsku odegrała Tamarę. Piękna i wiotka, grała całym ciałem,
całą duszą, każdym słowem i gestem. Grała pewną siebie i zbuntowaną przeciwko
wszelkim kanonom malarkę, spoza klasztornej bramy, która przybrała maskę, by
być silną w życiu i by zrealizować swoje podstawowe pragnienie, jakim jest akt
twórczy. Ale jednocześnie gdzieś na tej drodze się zgubiła, poszukuje ciepła,
miłości, jest wrażliwa i delikatna. Te dwie strony natury nie tylko sławnej malarki,
ale chyba większości ludzi, Agata Pilitowska zagrała znakomicie. Popisową sceną
była scena, w której Agata Pilitowska gra dziecko, stopniowo poznające świat,
rozpoznające kształty i kolory i w którym rodzi się pasja twórcza. (…)
Jakże ta sztuka różni się od dotychczasowych, kasowych, hoollywoodzkich
produkcji, których scenariusz oscylował wokół erotyki i skandali towarzyskich.
Kazimierz Braun oraz wspaniałe aktorki dotarli dużo głębiej, niż powierzchowna

warstwa tego, co widać i co chętnie powtarzają inni. Dodarli do wnętrza
człowieka.
***
Barbara Bernhard, Łaska płaczu, czyli kolory i kształty a dobro i zło,
„Przegląd Polski”, Nowy Jork 29.07.2003 r.
(…) Pytań zostało tu postawionych bardzo wiele: czy sztuka może być religią? Czy
może mieć wyzwalający efekt, jak wiara? Czy artyści odpowiedzialni są za to, co
tworzą? Co oznacza tzw. wolność wewnętrzna? Czy jest to wolność od
konsekwencji i reguł, które ustala i narzuca społeczeństwo? Do czego ta wolność
prowadzi? czy istnieją granice? Czy możemy je przekraczać? Kiedy owa wolność
staje się aktem nieetycznym? Czy tylko wówczas, gdy ranimy innych? A co z
ranieniem siebie samego? Skąd wiemy, że to już nastąpiło? Odpowiedzi, choć
niewypowiedziane wprost, są oczywiste. Tamara bardzo szybko zauważa, nawet
jeśli nie dzieje się to jeszcze w sferze świadomości, zagrożenie, jakim jest dla niej
świat wartości wyznawanych przez zakonnicę. Związane jest ono z ryzykiem
uzmysłowienia sobie przez artystkę bezsensu i pustki, towarzyszącym jej
dotychczasowemu życiu. (…) Dość dużo miejsca poświęca Braun problemowi
postrzegania rzeczywistości. Choć Tamara Ł. apoteozuje zmysły jako punkt wyjścia
i cel ostateczny zarówno w sztuce, jak i w życiu, z jej egzaltowanych, kwiecistych,
a jednocześnie zdradzających ogromny niepokój monologów, wyraźnie wyłania się
tęsknota za głębią i sensem.
_____________
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