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Mon ka Żółkoś 

GWAŁT 

W jednej ze scen głośnego, kontrowersyjnego filmu Gwalt w reżyseńi 
Coralie Tńnh Thi i Virginie Despentes dwie młode kobiety zostają 
porwane przez kilku mężczyzn. Wywożą je do pustego garażu. Wywlekają 
z samochodu. Gwałcą brutalnie, mechanicznie, jakby to byty dmuchane 
lalki. Jedna z kobiet rozpaczliwie płacze, ale gwałciciel zajęty penetracją 
nie zwraca uwagi. Gdy spazmy i gesty sprzeciwu zaczynają mu przeszkadzać, 
uderza ją kilka razy, nawet bez sadystycznej przyjemności, po to tylko, by 
uciszyć. Jej koleżanka milczy, tkwi nieruchomo, nie reaguje na ruchy gwałci
ciela. „Cholera, jakbym posuwał trupa" - denerwuje się mężczyzna. 
Ta kobieta jest w tej chwili gdzieś poza swoim molestowanym ciałem, 
gwałt nie narusza jej intymności. Nie chce być ofiarą. Ta postawa określa 
jej dalsze losy: razem z przygodnie poznaną dziewczyną wykorzystuje 
i morduje mężczyzn, przekreślając tradycyjny układ ról płciowych. 
Schemat przemocy seksualnej zostaje odwrócony. Biorą sobie mężczyzn 
na jedną noc, traktując ich jakby to były przygodnie poznane, chętne na 
seks panienki. Masakrują jednego z nich, bo potraktował je jak dziwki. 
I wreszcie - w najbardziej szokującej scenie filmu - strzelają w odbytnicę 
czołgającemu się, błagającemu o litość mężczyźnie. To esencja seksualnej 
przemocy, odwet za wszystkie chwile, gdy byty podporządkowane 
męskiemu pożądaniu, gdy dotykał je upokarzający podział ról. Skandal, 
jaki wywołał francuski obraz, miał swoje źródło nie tylko w śmiałych 
scenach erotycznych czy obsadzeniu w głównych rolach aktorek porno. 
Ten film naruszył pewne tabu, pokazał kobietę, która brutalnie zajęła 
pozycję mężczyzny - tytułowy gwałt dokonany został także na normie 
społecznej i obyczajowej. Stąd niesmak i wstyd towarzyszące oglądaniu 
tego filmu. Warto widzieć w nim nie realistyczną histońę, ale rodzaj per
wersyjnej fantazji pojawiającej się w myślach kobiet, które doświadczyły 
przemocy. Ten film narodził się z gniewu. Wyobrażam sobie, że fantazja 
w nim zawarta staje się także udziałem bohaterki Zabaw na podwórku.* 

Izraelski dramat rozpoczyna się sceną przesłuchania zgwałconej 
Dvoń przez obrońców czterech oskarżonych chłopców. Sylwetki kryjących 
się w mroku mężczyzn nie są w pełni widoczne, dziewczyna zaś stoi 
samotnie w pełnym świetle, które upublicznia jej wstyd i upokorzenie. 
Ten kontrast światto-cienia decyduje o wzajemnym stosunku postaci nie 
tylko w początkowej scenie, ale przekłada się na relacje między mężczyzną 
a kobietą opisane w całym dramacie. Adwokaci dążą do tego, by swymi 
pytaniami umieścić dziewczynę na przegranej pozycji, spowodować, by 
stała się bierna i poddana ich manipulacjom. To pozwoli im gładko wpisać 

• Tekst Gier został opublikowany w .Dialogu" nr 5/2003 pt. Zabawy podwórkowe 



jej przypadek w linię obrony i zamknąć całą sprawę odpowiednim para
grafem, zwalniającym chłopców z ciążącego na nich oskarżenia. W gruncie 
rzeczy obrońcy postępują z Dvori tak, jak wcześniej gwałciciele: 
uprzedmiotawiają ją, podporządkowują swojej władzy. Przesłuchanie nie 
uchyla tamtego gwałtu, nie niesie ulgi, ale powtarza opresję. Zaciera się 
granica między obrońcami a młodocianymi gwałcicielami; to już nie 
konkretni mężczyźni, a uosobienie opresywnej męskości zderzonej z bierną, 
ujarzmioną kobiecością. Model sytuacji, która w różnych wariantach 
powtarzać się będzie w izraelskim dramacie. 

Ten skrajne uproszczony, czarno-biały obraz relacji między mężczy
zną a kobietą może budzić nieufność, nawet niechęć. Jednak z drugiej 
strony Edna Mazya nie rzuca w swoim dramacie drapieżnych oskarżeń, 
nie formułuje jednoznacznych ocen. Zabawy na podwórku nie są femini
styczną agitką, raczej reportażową opowieścią, która dzięki zderzeniu 
dwóch sytuacji wydobywa niejasność motywacji uczestniczących w nich 
osób. Podwojona perspektywa sprawia, że oba te światy przeglądają się 
w sobie. Przemoc i manipulacja, jakich ofiarą padła Dvori, znajdują 
odbicie w cynicznej, upokarzającej dziewczynkę retoryce adwokatów. 
Zastanawiające jest podobieństwo między dziewczynką a oskarżającą 
gwałcicieli prawniczką i ambiwalentna pozycja, w jakiej obie ustawiają 
się wobec świata mężczyzn. 

Dvori nie boi się chłopców, wręcz przeciwnie - pragnie męskiego 
towarzystwa, sama zabiega o ich zainteresowanie, dąży do tego, aby 
skupić na sobie uwagę Asafa. Dziewczyna otacza się sztafażem męskiego 
świata, instynktownie odrzuca tradycyjne kobiece zachowania jako nie 
w pełni wartościowe, a nawet kompromitujące. Prowokacyjnie nonsza
lancka, pije zbyt dużo piwa, pali papierosy, opowiada o swoim zaintere
sowaniu motocyklami. I to jest pierwszy sygnał, że ona czuje się gorsza 
jako kobieta, że w kulturze, w której wyrosła, to, co kobiece jest cenione 
niżej i lekceważone. Gotowa jest wiele zrobić, by chłopcy ją zaakcepto
wali i potraktowali jak równą sobie. 

Pani prokurator pozornie jest już częścią świata, do którego Dvori 
tak bardzo pragnie wejść. Wykonuje zawód wymagający predyspozycji 
tradycyjnie łączonych z mężczyznami - stanowczości, umiejętności 

narzucania innym swoich poglądów, racjonalnego myślenia. Ta kobieta 
wdarła się do świata mężczyzn, ale wciąż dotykają ją przesądy na temat 
płci, nadal spotyka się z lekceważeniem. „Słyszeliście, panowie, że 
w Tybecie przyszło na świat niemowlę o cechach androgynicznych? ( ... ) 
Miało i rozum, i cipę" - odcina się obrońcom, którzy nie docenili jej 
kompetencji. Ten żart odsłania ułomność rzeczywistości opisanej w dra
macie, ale także pewną słabość samego tekstu. Otóż zarówno utwór, jak 
i kultura, której obraz kreśli izraelska pisarka, są w jakimś stopniu uwi
kłane w stereotypy: mężczyźni są podstępni i bezwzględni, kobiety 
samotne i wykorzystywane - nawet te najbardziej wyzwolone pod płasz
czykiem niezależności poszukują męskiej akceptacji . 

Nie można jednak zlekceważyć determinacji, z jaką pani prokurator 
broni Dvori; trudno oprzeć się wrażeniu, że ta sprawa ma dla niej 
wymiar osobisty, że pragnie pomóc także samej sobie. Dlatego podczas 
przesłuchania oskarżonych dopuszcza się dwuznacznej manipulacji 

- najpierw pozbawia ich pewności siebie, zmuszając do wyznania, że za
nim zgwałcili Dvori nie mieli żadnych kontaktów seksualnych, następnie 
zrywa więzy męskiej solidarności, obracając kolegów przeciwko sobie. 
Krusząc to, co buduje ich męską tożsamość - seksualność i przyjaźń 
- sprawia, że siedzą przed nią już nie „macho", a wystraszeni, upokorzeni 
chłopcy. Ta kobieta miota się między głęboką niechęcią i gniewem 
a infantylnymi pragnieniami kopciuszka. Tak jak wcześniej Asaf wobec 
Dvori, tak teraz jego obrońca uchyla teatrzyk męskości, który odgrywa 
pani prokurator, odwołując się do jej emocji i osamotnienia. Pod przeja
wami asertywności i wolą walki, ta kobieta jest małą, pogubioną Dvori. 
Dlatego pozwala mu wejść w swoje życia. I dokładnie z tego samego 
powodu po sprowokowanym przez Asafa gwałcie Dvori pyta żałośnie: 
„To mogę z tobą iść?". 

„Co jest z tobą, Dvori, że chłopcy zawsze cię molestują?" - drąży 
jeden z adwokatów, sam tymi słowami dokonując na niej przemocy. 
Przypominają się kuriozalne komentarze, które zdumiewająco często 
można usłyszeć na marginesie sprawy o gwałt: po co ubierała krótką 
sukienkę? Dlaczego prowokowała wyzywającym makijażem? Czemu po
zwoliła się zaprosić do tańca? Myślenie, że wina tkwi w kobiecie, jest 
częścią syndromu ofiary. Choć trudno w to uwierzyć, zgwałcone kobiety 
naprawdę miewają poczucie winy. To prawda: Dvori sama chciała wejść 
do świata chłopców, zabiegała o ich uwagę, prowokowała erotyczną 
historyjką o napastowanych dziewczynkach. Było to częścią gry, jaką ze 
sobą prowadzili. W momencie, gdy zamieniła się ona w dosłowność, 
Dvori stała się przedmiotem do spełniania chłopięcych fantazji - i prze
stała być za cokolwiek odpowiedzialna. 

Zabawy na podwórku opowiadają nie tylko o traumie gwałtu, ale także 
o nieprzekładalności paragrafów na indywidualne cierpienie i jednostkowe 
poczucie sprawiedliwości. Na pytanie, jak możliwe było na sali sądowej 
powtórzenie opresji i ponowne uprzedmiotowienie Dvori, dramatopisarka 
odpowiada - poprzez rozejście się prawa i sprawiedliwości. Prawo 
wpasowuje jednostkowe doświadczenia w uniwersalne normy, które mają 
charakter konwencjonalny i dla wszystkich są jednakowe. Na jaką walutę 
można zamienić chwile upokorzenia i strachu, gdy gwałcona dziewczyna 
ma wrażenie, jakby jej ciało przestawało należeć do niej? Trzy lata 
więzienia, dziesięć, dwadzieścia? Prawo w Zabawach na podwórku ukazane 
zostaje jako gra, w której zwycięża elokwencja i umiejętność piętrzenia 
sylogizmów, co jest szczególnie uderzające, gdy obrońcy próbują wpisać 
Dvori w schemat niczym z podręcznika seksuologii: podczas gwałtu nie 
krzyczała, bo nie czuła bólu - skoro jej nie bolało, to musiała pragnąć 
zbliżenia - chciała tego, więc to nie był gwałt . Retoryka staje się jedyną 
prawdą. Innej nie ma. 

Monika Zółkos jest adiunktem w Zakładzie literatury Wspótczesnej na Uniwersytecie Gdańskim, 
autorka książki Ciało mówiące. »Iwono, l<siężniaka Burgunda« Witolda Gambrowiao. 





* * * 

Shai Capon: Nie przyjmujemy żadnego stanowiska w tej sprawie. W za
sadzie jestem w stanie zrozumieć, jak to się dzieje. Nie opowiadam się za 
czynami przeciw prawu, ale rozumiem ludzkie motywy powodujące tymi 
chtopcami, energię, żądze, stres. Jednak ludzie powinni pamiętać, gdzie 
leży granica. 

Pytanie: Czy chłopcy nie chcą zazwyczaj więcej niż dziewczyny? 

Shai Capon (uśmiechając się): Ze mną dziewczyny zawsze chcą to robić, 
jednak jeśli tego nie chcą, to naprawdę nie chcą . Są sposoby aby je do 
tego skłonić, więc w końcu dają się przekonać i mówią „tak". 

Uri Gottlieb: Chłopcy chcą tego zazwyczaj dużo wcześniej i mocniej. 

Shai Capon: No i dziewczyny są bardziej wysublimowane. Taka ich rola. 
Naszą rolą jest zdominować je. Tak samo jak dzieje się to w naturze. 

Moshe Ben-Bassat: Jako chłopiec miałem silne obsesje. Kierowałem się 
wyłącznie moim fiutem. To się zmieniło. Dziś może nie dziać się nic, dopóki 
nie rzucą mnie na łóżko i nie ściągną ze mnie łachów. [ ... ] 

Uri Gottlieb: Czasem mówią „nie", bo są po prostu dziewczynami [ ... ] 

Shai Capon: Pytaniem, które nurtuje mnie najbardziej, jest co dzieje 
się z nami w sytuacji, gdy nieszczęśliwa dziewczyna, w jakiś tragicznych 
okolicznościach, gotowa jest pójść do łóżka z wieloma chłopakami po to 
jedynie, by zaskarbić sobie czyjąś sympatię. To mnie nurtuje. [.„] 

Uri Gottlieb: Tak, ale gdy masz siedemnaście lat nie myślisz o tym za 
dużo. 

Shai Capon: Myślę, teraz też. W momencie gdy ona mówi „nie" powinno 
to być nie. 

Uri Gottlieb: Nie bądź naiwny. A jak w połowie pieprzonka dziewczyna 
mówi: „Nie, nie, nie" - co ja mam o tym myśleć? Że nie ma ochoty się 
bzykać? 

Shai Capon: Przekonałem się podczas prób do przedstawienia, że prawo 
stworzone jest by bronić właśnie te nieszczęśliwe dusze, które nie są 
w stanie same się ochronić. Właśnie to podol>a mi się w tej sztuce. 

Pytanie: A gdyby przydarzyło się to tobie? 

Moshe Ben-Bassat: Jestem przekonany, że niemal każda osoba nosi 
w sobie ten niebezpieczny potencjał, który może wciągnąć ją w podobną 
sytuację. 

Fragment dyskusji z aktorami grającymi w izraelskiej prapremierze Gier na temat gwałtu, 
opublikowanej jako wywiad w gazecie Niv (1993) krótko po premierze. 

Edna Mazya, urodzona 1949 roku, izraelska dramato
pisarka, scenarzystka filmowa i telewizyjna, absolwentka 
Wydziału Filozofii i Wiedzy o Teatrze na Uniwersytecie 
w Tel Awiwie, gdzie obecnie wykłada dramatopisarstwo. 
W 1997 roku debiutowała jako autorka powieści książką 
An X-Ray Burst. Jej scenańusz do filmu Amosa Gutmana 
Zarażony, uhonorowany nagrodą Harfa Dawida (izraelskim 
Oskarem), uczynił ją znaną w Stanach Zjednoczonych 
i Europie. 

Dramat Gry inspirowany jest na autentyczną historią 
zgwałconej dziewczyny i procesem sprawców w dwóch 
instancjach sądu w Izraelu. Latem 1988 roku czternasto
letnia dziewczyna z Kibbutzu Shomrat wyznała, że 
została zgwałcona przez jedenastu młodzieńców. Złożyła 
ona doniesienie na policję, lecz w 1990 roku Prokurator 
Generalny zamknął sprawę, ponieważ ofiara nie mogła 
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stawić się przed sądem by złożyć zeznania . Uniemożli
wiał jej to stan psychiczny, w którym się znajdowała. 
Bez jej zeznań nie można byto sądzić sprawców. Jednak 
kilka miesięcy później Prokurator Generalny postanowił 
wszcząć ponownie postępowanie i postawił w stan 
oskarżenia sześciu młodych Ludzi, po tym jak Lekarz 
stwierdził, że ofiara jest w stanie zeznawać. W Listopa
dzie 1992 roku sędzia Sądu Rejonowego w Haifie, 
Micah Lindenstauss, uniewinnił sześciu podejrzanych, 
a werdykt swój motywował „uzasadnionymi wątpliwo
ściami". Werdyktowi towarzyszyło powszechne oburze
nie, zwłaszcza ze strony organizacji kobiecych. Proku
rator Generalny postanowił wnieść apelację do Sądu 
Najwyższego. W efekcie czterech podejrzanych zostało 
skazanych. Nie był to jedyny przypadek zbiorowego 
gwałtu w Izraelu, jednak stał się on najgłośniejszym, 
ponieważ sprawcy byli członkami kibbutzu należącego 
do elity wśród instytucji edukacyjnych, wszyscy z nich 
pochodzili z tzw. dobrych domów. Izraelski wymiar 
sprawiedliwości nie spotkał się nigdy wcześniej z tak 
ostrym atakiem wobec decyzji sędziego: byty protesty 
i demonstracje organizacji kobiecych, debaty telewizyjne, 
a nawet groźby pod adresem sędziego i jego rodziny. 

Pomysł na napisanie sztuki na ten temat zrodził się 
w głowie Odeda Kottlera, dyrektora Teatru w Haifie. 
Kottler zwrócił się do Edny Mazyi, wcześniej dużo 
piszącej dla kina i telewizji. Mazya zaczęła pracę nad 
sztuką jeszcze przed pierwszym werdyktem. Prapremiera 
Gier odbyta się sześć miesięcy po rozpoczęciu procesu, 
w czerwcu 1993 r. 

Redbad Klynstra - urodzony w 1969 roku w Amsterda
mie. Absolwent wydziału aktorskiego Warszawskiej 
Akademii Teatralnej oraz Studium Reżysersko-Produ
cenckiego w Instytucie „Crea" w Amsterdamie. Od 2000 
roku aktor Teatru Rozmaitości w Warszawie, występuje 
w Hoowie i Rokie Lee w reżyserii Artura Urbańskiego, 
Hamlecie, Oczyszczonych, Burzy w reżyserii Krzysztofa 
Warlikowskiego, Uroczystości i Magnetyzmie serc 
w reżyserii Grzegorza Jarzyny. Jest także aktorem 
filmowym , zagrał m.in. Grach ulicznych Krzysztofa 
Krauzego i Patrzę na Ciebie Marysiu Łukasza Barczyka. 
Od 1998 roku producent i reżyser dokumentów 
muzycznych i teledysków, m.in. dla Kaliber 44 i Kasi 
Nosowskiej. Jako reżyser teatralny zadebiutował 
w 2002 roku spektaklem Made in China Marka O'Rowe 
wyprodukowanym wspólnie przez Warszawska Grupę 
Teatralną, Teatr Rozmaitości w Warszawie i Stowarzy
szenie Wyższej Konieczności „Mnemosyne". 



WROCŁAWSKI TEATR WSPÓŁCZESNY 
50-132 Wrocław, ul. Rzeźnicza 12 

www.wteatrw.pl 

INFORMACJA O REPERTUARZE, REZERWACJA BILETÓW 

Biuro Promocji i Sprzedaży 
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Tel.jfax (071) 344-37-62 
kierownik: Agnieszka Frei 

e-mail: promocja@wteatrw.pl 

Kasa biletowa 
czynna od wtorku do soboty w godzinach : 

10.00-13.00 i 15.00-19.00 
W niedziele i święta na dwie godziny przed przedstawieniem 

Tel. (071) 358-89-22 

Zakup biletów przez Internet pod adresem: www.ebilet.pl 

Mieszkańców Wrocławia prosimy o odebranie 
zarezerwowanych biletów najpóźniej 

na jeden dzień przed przedstawieniem; widzów 
spoza Wrocławia - na jedną godzinę 

przed przedstawieniem. 
Po tych terminach rezerwacje tracą ważność. 

WYNAJEM SAL: 
Teatr wynajmuje po konkurencyjnych cenach salę 

wraz z profesjonalną obstugą na konferencje, 
sympozja, jubileusze, koncerty, wystawy, 

przedstawienia zamknięte. 

Mecenat 
Samorządu 
Wrodawia 

W' 
Asystent dyrektora ds. technicznych: Jacek Warzyński. Kierownik techniczny: 

Bartosz Jedynak. Kierownik sceny: Marian Wotczewski. Asystent scenografa: Bajka Tworek. 
Kierownicy pracowni: akustycznej - Andrzej Łaba, oświetleniowej - Zbigniew Sus, 

dekoratorskiej - Oskar Łowicki . Charakteryzatorka, fryzjerka: Ewelina Sołtysiak . 
Rekwizytorka: Grażyna Młynarska. Pracownia krawiecka damska: Joanna Jąkalska. 

Pracownia krawiecka męska: Zenon Matecki. Koordynacja pracy artystycznej: Joanna Śliwa . 
Kierownik biura promocji i s przedaży: Agnieszka frei. 

Kierownik działu literackiego: Anna Błaszczak. Sekretarz literacki: Agata Ganiebna 
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