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eatr Uciśnionych Augusto Boala to bezprecedensowe zjawisko

z pogranicza sztuki performatywnej, pedagogiki, psychodramy i so-

cjologii. Narodziło się w heterogenicznym kontekście kultury Brazylii;

obecnie metoda Teatru Uciśnionych ekspansywnie rozwija się w ponad

stu osiemdziesięciu krajach na całym świecie i staje się a|ternatywnym

narzędziem pracy, nie tylko dla poszukujących wspólnot parateatral-

nych, ale równiez dla organizacji zajmujących się edukacją w dziedzi-

nie praw człowieka, psychoterapeutów oraz pracowników socja|nych.

6rupy teatralne pracujące metodą Augusto Boala zrzeszone są w Mię-

dzynarodowej Organizacji Teatru Uciśnionych (lTO - lnternational

Theatre ofthe Oppressed Organisation), która koordynuje rozwój nrię-

dzynarodowego ruchu Teatru Uciśnionych i sprawuje pieczę nad prze-

strzeganiem zasad ustalonych w,,Deklaracji Teatru Uciśnionych";.

Zjawisko Teatru Uciśnionych jest fascynującym przykładem ewo-

lucji nowej sztuki kryiycznej. Wyrosłe z realiów zdywersyfikowanego

i pełnego nierówności społeczeństwa brazylijskiego stara się budować

przestrzeń dialogu międzygrupowego i międzyjednostkowego. Euro-

pejskie i amerykańskie kontrkulturowe ruchy teatralne Iat sześćdzie-

siątych i siedemdziesiątych. czyli The Living Theatre czy San Francisco

Mime Troup, dawały możliwość wyrazenia poczucia rozczarowania

wyjałowioną rzeczywistością, nawoływały do buntu i krytyki. Stano-

wlly azy\ dla nieprzystosowanych, opano,,vafy obszar subkultury po-

między elitarną kulturą wysoką a rodzącą się w opozycji do niej kultu-

rą masową, Teatr Uciśnionych przeciwstawiał tradycyjnemu modelowi

kultury-hybrydy z wieloma enklawami woIności, modeI heterogenicz-

ny oparty na dialogu kultury dominującej z kulturami mniejszościo-

wymi, Mozna powiedzieć, że od czasów Wielkiej Reformy Teatralnej

mamy do czynienia z dwoma głównymi nurtami teatru: Z teatrem ma-

ski (rzeczywistością kreac.ji) oraz teatrem tlvarzy. starającym się kre-

ować rzeczy,wistość. Działania spod znaku kontrku|turor,vych ruchów

lat sześćdziesiątych wpisują się W ten drugi nurt. niWecżąc dystans

pomiędzy artystą a widzem, starają 5ię angazować go jak najbardziej

w proces kreacji. Popularyzują sztukę, zdejmując.ją z piedestału ak.

tywności zarezerwowanej dla elit. Metoda Boala posuwa się .1eszcze

dalej w przełamywaniu barier konwencji teatralnej. Teatr Uciśnionych

bowiem nie tylko wychodzi do,,zwyktych ludzi", ale też uzywa po-

tencjalnej ,,energii teatru", rozumianej przez BoaIa jako umiejętnoŚĆ

wynika,jącą z wrodzonej sktonności obserwacji. Energia ta, nabywa-

na przez kaźdego czlowieka w procesie socjalizacji, posłuźyć ma jako

katalizator zmiany niekorzystnej sytuac,ii. Boal tworzy swoiste ,,jabo-

ratorium rzeczywistości", które pozwala w bezpiecznych scenicznych

warunkach modyfikować sytuacje monologu opresora,

Fenomen popularności metody Boala i ogromna rożpiętość obsża-

ru zastosowania jego technik sprawiły, że w niektórych kręgach jest on

UWazany za postaĆ ku|tową, Dla dalszej ekspansli społecznie zaanga-

zowanej sztuki aktywnego vlidza, inspirowanej dziełem Boala, nie bez

znaczenie jest fakt, że nieoficjalnie jest on wskazywany jako kandydat

do pokojowej nagrody Nobla w 2008 roku. Międzynarodowe środo-

ulisko aktorów i praktyków Teatru Uciśnionych związane z CTO w Rio

de .]aneiro (Centro do Teatro Oprimido - Rio, najważniejszym ośrod-

kiem TU) prowadzi kampanię mającą na celu zebranie wystarcza1acej

liczby głosów popierających.jego kandydaturę'.

Projekt l Norwegia
jeCyna lvolność to żwycię5two nad sarrynl sob4,

Fiodor Dostojelvski

Warsztaty Act & Change przeprowadzone zostały na UniwersYte-
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cyjny Wymiar roZWiąZ)JWania konfliktólv poprżez tr,vórczość kultrrral-

ną", rea]izowanego na WydziaIe Naul< Hunianistyczrrych r Edukacji, na

klerLtnku studió\,v dramaturgicznych. Koordynatorkami projektu były

profesor nadzr,vyczalny Anna S, Songe-Nioller oraz profesor uniwer-

sytecki Karin B, Bjerkestrand, ,,W ramach dl,vóch projel<tów chciały-

byśmy przyjrzec się temu, jak mozna wyl(orżystać metody teatralne

ALlgusio Boala vl trakcie dernokratycżnego procesu odbylvającego sie

!V 5polecźeństwie. Projekty zostaly przeprowadzone vl Stavanger, mie-

ście, które stoi przed wyzwanienr zintegrowania róźnych grup mniej-

szościowych ze spoteczeństrvern nor\?veskirn"r,

!V takim kontekście kulturowej amalgamacji, gdzie bIisko dziesięć

procent czteromilionowej populacji Norwegii stanowią emigranci

głólvnie ubiegający się o azyl uchodźcy z Pakistanu, Somalii, lraku,

poszukiwanie dróg otwieranla się na dialog międzykulturowy nie jest

tyIko echem politycznej poprawności, lecz codziennym problemem.

Dlatego lvłaŚnie Iiderzy projektu zdecydowaIi stę na zorganizowanie

dwóch sesji warsztatów Teatru Forum z uciziałem studentolv Uniwer-

sytetu stavan8er i członków lokaIne1 społeczności muzutmańsl<ie.j. Ce-

Iem miaia byc odpowiedz na następL|'ące pytaria:

]ak można wyl(orzystać metody teatralne Augusto Boala do vlspie-

rania dialogu pomiedzy muzułmankami a norweskimi szkołami oraz

pnedszkolam i?

]ak wykorzystać mełody teatra|ne Augusto Boa{a w pracy z mło-

dymi imigrantami w Norlvegii, by zapobiec przymusolvym małźeń-

stwom?

Celem tvarsztatólv było stworzenie w warunkach laboratoryj-

nych sytuacji dialogu pomiędzy spolecznością muzułmańskich ko-

biet z miasta Stavanger a władzami norweskich szkói, stymulowa-

nie dyskusji na temat rasizmu oraz poszukiwanie bezkonfIiktowych

form koegzy5tencji. !V pierwszej części projektu, realizowanej wio-

sną 2005 roku, uczestniczyła grupa około trzydziestu 5tudentów

dramaturgii oraz grupa muzulmanek zrzeszafla w międzynarodowej

organizacji lnternational House w Stavanger, Warsztaty poprzedzo-

były interal<tywnymi wykladami na temat metod Teatru Uciśnio-

nych i ich ZastosoWania na różnych polach aktywnoŚci społecznej.

Zadaniem uczestniczących w projekcie studentów było przeprowa-

dzenie wywiadów i zebranie niezbędnych informacji na temat sy-

w których muzułmańskie kobiety czują presję dominującej

tury. Pytano je o konflikty w relacjach z mieszkańcami Stavanger,

tuc.jami czy systemem w ogóle. W oparciu o ich wypowiedzi

ało przedstawienie Teatru Forum. przygotowane wspólnie
nych z grupę 5tudentów i muzutmanek, Pięć scen ukazujących sy-

ucisku, jakie zarysowały w wywiadach respondentki, przed-

podczas międzynarodowego dnia muzułmańskich kobiet

2005 roku. Na widowni zasiadło około trzystu osób. W ro|e

l0Kerów wcieIity się prowadzące projekt Anna 5. Songe-MoIler oraz
B. Bjerkestrand, Przedstalvienie rozpoczęło 5ię od interakcyj-
gier Jokerów z publicznością, ma.jących na celu nawiązanie

ontaktu z widzami. Następnie Jokerzy wytłumaczyli publiczności

Teatru Forum i krótko naświetlili ideę interwencji ze strony
,sPekt-aktorów". We wszystkich pięciu scenach przedstawiono kon-

sYtuacje, w których uczestniczyły muzułmanki mieszkające

Scena l. Muzułmańskie matki a system szkoIny
PięĆ kobiet muzułmańskich spotyka się przed zebraniem rodzi-

w szkole swoich dzieci. Rozmawiają między sobą po arabsku

ach, jakie ich dzieci napotykają w szkole. Jedna z kobiet
L]e przykłady

Projekt I - Noruegia: fuluztlłmańskie mtltki ą sy,stem s:koln)}

,,fulcja córka mu5l uczestniczyć w lek-

cjach pływania na basenie razem z chlop-

caml

,,Oni uźywają tych samych sztućców

i naczyń do wszystl<ich rodzajó\,v mięsa,

nawet vrieprzowiny",

,, Na szkolrrych wycleczkach dzieci śpią

w koedukacyjnych pokojach".

Trzy kobiety zlvr.lcają się z prośbą do

czwartej, zeb) pizeo5ta\^,ia uwagi i za-

strzezenia po al-rgielsku. Kobieta zgadza

się i podczas spotkania mói,vi nauczycielo-

wi o r,vszystkich sytuacjach. które opisały

pozostałe matki, One zaś mi|.żą z opusz-

czonymi głowami,

Męźczyzna-nauczyciel, zdumiony sło-

wami kobiety-liderki pyta o zdanie pozo-

stałe matki. Te wciąz milczą, Nauczyciel

stwierdza zatem, że pretensje kobiety

liderki nie wyrażają wspólnego proble-

mu całej społeczności muzułmańskich

uczniów oraż rodziców i wychodzi,

lnterwencja I

Widzowie zaproszeni zostalą przez

Jokerów do interweniowania w akcję

sceniczną w dowolnym momencie, któ-

ry uznają Za stosowny. Widz, który zde-

cyduje się zaprezentować alternatywne

rozwiązanie sytuacji opresywnej, ma kla-

snąć w ręce i, mówiąc ,,stop", zamienić się

w ,,spekt-aktora", wcielić się w ro|ę prota-

gonisty i działać, Do pierwszej interwencji

zgłasza się młoda kobieta w hidźabie na

głowie. Przerywa akcję w momencie, 8dy

nauczyciel zwraca się do pozostatych

matek z pytaniem, czy problemy poru-

sżane przez liderkę równieź ich dotyczą.

W odpowiedzi,,spekt-aktorka" zdecy-

dowanym tonem zwraca się po arabsku

do kobiet, przekonując je. aby odważyly

się wyrazić pretensje. Nauczyciel atakuje

protagonistkę, zarzucając jej podjudzan ie

pozostałych matek do konf|iktu i wma-

wianie im nieistniejącego problemu. Pro-

tagonistka spokojnie tłumaczy. dlaczego

kobiety boją się lvypowiedzieć swoje

zdanie i stara się uspokoić nauczyciela.

Prosi, by kobiety wypowiadały sie kolej-

no. patrząc na nią, a n!e na nauczyciela.

Kobiety jednak wciąź milczą. Jedna z nich

po chwili ściszonym gtosem mówi prota-

gonistce po arabsku, że nie podoba jej

się sposób, w jaki załatwia spralvę z na-

uczycieIem. Koniec interwencji. Publicz-

ność bije brawo, Protagonistka schodzi

Ze sceny.
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lntenwencja li
Alternaiywną interwencję proponuje

czarno5kóra kobieta w średn]m wieku,
Siada przed nauczycielem i pewnym siebie
giosem mówi: ,,Chcialabym teraz przemó-
l,n,ić w imieniu tych kobiet, jako ich rzecz-
niczka, One są zastraszone przez męz-
czyzn, myślą, ze nie powinny rozmawiać
z mężczyzna,. My musimy zasłaniać gło-
wy, jestesmy uclśnione przez mężczyzn.

Ja się nie bolę dyskutować z męzczyzną,
dlatego proszę, niech Pan nie zwraca się
bezpośrednio do tych kobiet, niech Pan
rozmalvia z nimi przeze mnie''. Nauczyciel
w odpowiedzi stl,vierdza, ze skoro kobie-
ty nie 5ą w stanie z nim rozmawiać, to
może wcaIe nie ma potrzeby spotykać się
wspólnie, Protagonistka proponuje więc,
źeby kobiety spisały wszystkie swoje uwa-
gi, a ona przedstalvi je jako rzeczniczka na
indywiduaInej konsultacji z nauczycielem
i dyrektorem szkoły, Nauczyciel zgadza
się na tę propozycję. Koniec interwencji.
Brawa publiczności.

Scena ll. Przymusowe malżeństwa
Prowadzący Joker wita publiczność

i zapowiada pokaz etiud, wieńczących
tygodniowe \,Varsztaty Teatru Forum na
temat zapobiegania przymusowym mał-
zeństwom w norweskiej społeczności
muzulmańsk iej Przed pierwszą sceną
jako motto przedstawiony Zostaje cytat
z Powszechnej Deklaracji Praw Cziolvieka
ONZ: ,,Małzeństwo powinno być zal,var-
te tylko przy dobrowolnej zgodzie przy-
sziych małżonk§y7"ł.

Na scenie stoją tyłem trzy kobiety
w tradycyjnych islamskich strojach i hi-
dźabach na głowach oraz dwaj mężczyźni
w galabijach. Na proscenium leży skulona
młoda kobieta w czarnej chuście na gło-
wie. Kobiety odwracają się przodem do
widourni i jedna z nich zaczyna narrację
w języku norweskim: ,.Racia jako czter-
nastoletnia dziewczyna za dziaialnosc
przeciw reżimowi w swoim kraiu została
zamknięta w więzieniu".

Kobiety znowu odwracają się. Dwaj
mężczyźni podchodzą na przód sceny
i zaczynają rozmowę. Ojciec uwięzionej
dziewczyny mówi swojemu bratu, ze
właśnie sprzedał dom i samochód, żeby
wykupić swoją córkę z więzienia. Brat
przestrzega męŻczyznę, ze aby zachcwaĆ
honor rodziny, dziewczynę naleźy jak naj-
szybciej wydać za mąż, gdyż nie wiado-
mo. w jaki sposób jej cnota mogła Zostać
zbezczeszczona w niewoli.

Projekt I - h'orwe7ia: Prz,l,mtłsow,e mLlłżeństyla

5cena l<oricuy się podanrem soble rąk. Mezczyźni cCwracają,ie _

przód sceny podchodzą znowu kobiety, fulatka dzieIi się . innum, ,.'
bietami radością z uwolnienia córl<i. Racia wraca do Oomu iszczęsl,,r,
wita się z rodziną, dziękuje AIlahor,vi.

ojciec i stryj informują dziewczynę, Że :,vytyczyli jLlŹ je.j pr:15;1,
drogę życiolvą i zdecyclowali o 1ej zamazpójściu. Racla ,u.runu-r,,-
kać, krzyczy, ze jest jeszcze dzieckiem. Nie znajduje wsparcia L] n|1,,,,
z rodziny.

Następuje scena zaślubin. Trzeci mężczyzna odwraca 5ig bleii..
dziewczynę za rękę i prowadziją do domu. Racia stawia opór, fulą: r|i,;
dziewczynę vv twarz, ta upacJa, Koniec sceny. Bra,rrla,
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lnterwencja l

Do interwencji z widowni zgłasza się młody norwe5ki stuCenl
Przeryvrra akcję w momencie, gdy mężczyźni oznajmiają Racij, :e
zdecydowali się r,vydać ją za mąź dla zachowania honoru rodzinr1

,,Spekt-aktor" wcieIa się w rolę uciśnionej ipyta ojca: ,,Ojcze kupilel
moją wolność, to dlaczego teraz żmuszasz mnie do wyjścia za ę;;
wbrew mojej woli?". ,.Nie ff]ozesz się sprzeciwić, gdy chodzi o ho-
nor naszej rodziny" - odpowiada o1'ciec. Zdesperowanym glosenl
protagonista pyta ojca, czy ten kocha córkę. Rozmowę przery,,i/3

stryj ożnajmiając, że decyzja została juz podjęta i nie ma ocl niej
odwolania. Prota8onista kończy scenę pytaniem ,,ojcze, czyż dla
ciebie mniej je5tem warta niz honor twojej rodziny?'', Koniec sce nv
Brawa. Protagonista schodzi że sceny.

lnterwencja ll
Tym razem intervleniuje młoda muzułmanka, przerywa scenę

w momencie, w którym mąz r,vprowadza do domu świeżo pośIubloną
Racię ipodnosi na nią rękę. Wchodzi nieśmialo na scenę l zacżyna
grać. 6dy mąź próbuje zbliżyć się do niej. odsuwa się imówi: ,,Je-

steśmy młodzi, nie mamy doświadczenia,,. n-roglibyśmy porozmawlać
wspólnie, o tym czego chcemy... podyskutować'', Ańąź odpowiada, że

nie chce dyskutować, chce tylko od niej, by urodziła mu synóvl. ,,Nie
moźesz mnie zmuszać. Jako mąz i żona musimy wspolnie dyskutować''.
..Spekt-aktorka" odwraca się i schoclzi ze sceny.

Projekt ll. Mozambik
Z walki Iudu zrtłyższymi klasami pochodzą wszystkie prawa w_v-cane

^].i"I^,'",r,',l,Pomysłodawcą i głównym realizatorem projektu Theatre for De,
velopment, przeprowadzonego w 2005 roku w Maputo, był mlody
duński reżyser teatralny Peter 5loth Madsen, W 20O4 roku nar,łliązał
wspólpracę z mozambijską grupą teatralną Hopangalatana. Ocl or-
ganizacji pozarządowej DCCD (Danish Center for Culture ancl Deve-
lopment) otrzymał grant na reaiizac.ję projektu eclukacyjno-prof ilak,
tycżnego, dotyczącego problemu epidemii AlDS w Mozambiku. Przez
trzy miesiące pracował z aktorami z grupy Hopangalatana v/ Maputo.
ucząc ich podstawowych technik aktorskich i załoźeń Boalowskiej
metody, Wybór padł na probIem związany ze stygmatyzacją chorych
na AIDS w społeczeństwie fulozambiku. Według najnowszych badań
UNAlDS (Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Zapobiega-
nia AlDS) az ponad szesnaŚcie procent ludności Mozambiku .jest zara,
zonych wirusem HlV5. AlDS jest główną przyczyną nadumieralności,
znacznego skrócenia średniego czasu życia i wysokiej śmiertelnoŚci
niemowląt, Wszystkie dane liczbowe świadczą o poglębiającej sie

pairdemii wirusa HlV. a tym samym o konieczności szukania przez
spoleczność międzynarodową skutecznych 5trategii edukacji i proii,
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laktyki, rrwzględniających realia społec;no-kulturor,ve, takle jak cho-

ciaźby fakt, ze wskaźnil< anaJfabeiyzmu v,,l Mozambil<u lvyncsi ponad

czier dzi e Ś ci p roce ntó.

Założeniem przedsięwzięcia było znalezienie jak najbardziej bez-

pośredniej iautentyczne.j formy wyrazu, opierającej srę na doświadcze-

nlach społeczności lokalnej. Dlatego wlaśnie sanri aktorzy, mieszkańcv

biednej dzielnicy A,Ąaputo, mieIi za zadanie stworżyć ramy spektaklu

7 ich improwizacji zrodzily się sceny oscyIujące ,,^lokół problematyki

zakaźenia wirusem HIV, na bazie których skonstruowano 5pektakl Te-

atru Forum, Peter Madsen, koordynator projektu, wielol<rotnie pod-

kreślał, że jego rola ogranicza sie jedynie do dostarczenia instrumentu

teatralnej ekspresji w postaci technik Teatru Uciśnlonych i wzbucJzenia

jak największego zaangazowania aktorów. 5amym aktorom ta probIe-

matyka była bliska, gdyź, jak por,viedziai w wywiadzie Peter Mac]sen:

,,Każdy z nich znał osobiścje kogoś (z rodziny czy spośrócJ znajomych),

kto zmarl na AIDS"7. Proces przygotowawczy odbiega.| od schematu

budowania przedstawienia w konwenclonalnym leatrze i skladał się
z kolejnych faz: znalezienia kontekstu, technicznego przygotowania

aktorów. improwrzacji. budowania postaci na podstawie improwizacji,

zapi5ania szkicu scenariusza, rozwijania charakterystyki postaci. Na

każdym etapie reźyser uzywał scenicznych ćwiczeń zaproponowanych
przeż Boala, między innymi w ksiąźce 6ames far Actars and Nan-actars

Efekty pracy zostały zaprezentowane podczas przedstawienia Teatru

Forum w największym i najlepiej wyposaźonym teatrze w Mozambiku
-Teatro Avenida. Na widowni zasiadali głównie przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych i jednostek ministeriaInych, odpowiedziaInych
za poIitykę zdrowotną i programy zapobiegania AlDS. Zaprezentowa-
nie przedstawicieIom sektora pozarządowego i organizacjom między-
narodowym, działającym na ftecz rozwoju Afryki, metody Boala jako

alternatywnego instrumentu edukacji zdrowotnej było jedyną drogą
pozyskania funduszy, niezbędnych do przetrwania i kontynuacji pro-
jektu, W Mozambiku bowiem nie ma profesjonaInej szkoły aktorskiej,
a wszystkie istniejące grupy teatralne finansowane są jedynie z fundu-
szy międzynarodolvych lub działają na zasadach samoistnej wspólnoty
wolontariuszy, Wsparcie że strony europejskich organizacji umożliwi.lo
dalsze działania grupie Hopangalatana i wyjście ze spektakIem W prze-
strzeń poZateatralną: do szkół, na ulice, do dzielnic biedy, a nawet do
szpitali.

Scena l. ,,Jesteśmy braćmi i umrzemy jak bracia...''
Na scenie zna,iduje się zespół Kakana Cuezi Band, składający się

z wokalistki, gitarzystów i bębniarzy. Rozpoczynają przedstawienie
odegraniem tradycyjnej afrykańskiej pieśni. Jeden z aktorów teatru
Hopangalatana, Carlos Alberto, pelni funkcję Jokera, wprowadza wi-
downię lv specyfikę Teatru Forum, tłumacząc zasady, na jakich od-
bYl,va slę spektakl. Zapowiada następnie etiudę, która dotyczyć ma
Problemu stygmatyzacji chorych na AlDS. Podczas całej sceny słychać
dkompaniament grających na zywo muzyków

Na scenę wchodzą trzej mlodzi hiphopowcy. przyjaciele z dzie-
ciństr,va: Brat Bo, Ambrose iTrzeci Brat. Witają się irozpoczynają
rozmowę. Posiugują się portugalskim slangiem charakterystycznym
dla raperów, wplatając w dialog wiele amerykanizmów. Brat Bo, po
PI-ZYWitaniu się z Bratem Ambrose, wyciera rękę. Po chwili okazuje
5lę, Że Brat Bo organizuje imprezę, na którą nie został jecJnak zapro-
5ŻOny Brat Ambrose. Trzeci Brat bez zastanowienia zaprasza Ambro-
sego, ten zapowiada, że przyjdzie ze znajomymi, po czym schodzi
ze sceny.

WŚciekły Brat Bo vlyrzuca Trzeciemu Bratu, źe zaprosił Ambrose-
80, Mówi, ze jego roclzice nie życzą sobie w swoim domu chiopaka
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Projekt II - Nlozambik - ,,Jesteśnly braćmi i unlrzemy jak bracia ..

zarazonego wirusem HlV, Na argument

Trzeciego Brata, że sa przeciez przyjacióŁ

mi oci ,".lie]u Iat, Brat Bo cdpowiada, że nie

uznaje juz Ambrosego za przyjaciela.

Rozpoczyna 5ię impreza, Na scenę

wchodzi roześmtany Ambrose i wita się

z ,braćmi", Zirytowany Brat Bo prosi, by

Anbrose rie wirai się z nirr więcej przez

podanie ręki izapowiada, ze impreza

rnoze odby\ivac się tyIko w jednym po-

koju. V/lączona zostaje nruzyka, Raperzy

wspólnie tańczą.

Po chwili Brat Bo wyłącza muzykę

i wybuchem agresji zmusza przyjaciela

do wyjścia, mówiąc, że jego rodzina nie

życzy sobie obecności Ambrosego, Koniec

sceny, Bratva.

lnterwencja

Joker wcnodzi na scenę i zapr637ą

publiczność do zaproponowania alterna-

tywnego rozwiązania tej sytuacji. Zgłasza

się młody czlowiek i decydLrje się zastąpić

postać uciŚnionego Ambrosegc, lngeruje

w akcję w momencie, w którym Brat Bo

chce wyrzucić 8o z domu.

Zdecydowanym, ale pełnym emocji

głosem mówi: .,Bracie musisz wiedzieć,

źe mam tę chorobę nie dlatego, że chcę".

Brat Bo odpowiada, że zaraził się wiru-

sem HlV, bo źle się zacho,ływał. ,,Bracie,

żeby zarazic się AIDS wcale nie trzeba
mieć wielu kobiet, ze zwykłym bó|em

głowy mozesz iść do szpitala albo do

znachora, tam mozesż zostać zakażony
niewysteryl izowaną strżykawką czy żyl et-

kami, więc nie mów, że to je5t z powodu

mojego złego zachowania. Wcale nie chcę

tej choroby. To dIa mnie boIesne, lvięc
proszę Cię, Bracie, kontynuujmy tę im-

prezę jak bracia". Aktor grający opresora
pokornieje i uspokaja się. Próbuje jednak

wciąż zastaniac się opinią swojego ojca na

temat AlDS.

Protagonista proponuje, źeby poroz-

mawiać z ojcem Brata Bo, wytlumaczyć

mu, na czy polega zakaźenie wirusem.

Wobec milczenia obydwu aktorów prota-

gonista kończy scenę, mówiąc patetycz-

nym tonem: ,,Jesteśmy bracmi i umrzemy
jak bracia". Koniec sceny.

Scena ll. ,,Kto ma rządzić w moim
domu?"

Funkcję Jokera w drugiej scenie rów-

nież sprawuje Carlos Alberto, lider grupy

teatralnej Hopangalatana. W filmie do-
kumentalnym Dreams of Change, ukazu-
jącym działania związane z kontynuacją aJ



irrojektu Theatre for Development, opo-
wiada o wlaściv,,ej dla rozwo.ju świadomo-
ści formule teatru, któla powinna polegać

na równoprawnej, dialogowej wymianie
idei ponliędzy artystami a publicznością.

Dydaktyczne przeslanie o koniecznoścj
przestrzegania zasaC higieny, gioszone ze

sceny, nie przyniosą tych samych rezu|ta-

tów, co stworzenie ot\,Vartej przestrzeni

dyskusji irefIeksji nad zmianą po5ta\jĘ

Carlos Alberto wspomina tez o najwaz-
niejszym, jego zdaniem, postulacie teatru
Boala - o znalezieniu formy wyrazu wła-
ściwej dla spoleczności lokalnej. do której
Teatr Forum jest adresowany. Przykładem

moźe być scena Teatru Forum, którą ak-

torzy odgrywają w kolejce do lekarza,
w tłumie ludzi czekalących o szóstej rano
na przyjęcie do miejscowej przychodni.
Na dwóch krzesłach naprzeciwko kolejki
ludzi czekających na lekarza siadają dwaj
aktorzy-mężczyźni; jeden z nich przebra-
ny jest za kobietę i gra źonę; drugi od-
grywa rolę pijanego męźa. Odbywa się
między nimi zabawny dialog, w którym
zastraszona zona nieśmiało relacjonu-
je agresywnemu męźowi swoją wizytę
w szpitalu, gdzie przekonywano ją do roz-
mowy z mężem o konieczności używania
prezerwatyw, zrobienia testu na obecność
wirusa HlV oraz o zagrożeniu AlDS. Efekt
komiczny osiągany jest przez zachowanie
męża pijaka, który słania się i betkoce-
Widownia reaguje na te gagi źywiołowym
śmiechem.

Mąż na tłumaczenia żony gwałtow-
nie odpowiada: ,,Za kogo ty mnie masz?
Ci ludzie ze szpitala pokazali ci, kto ma
rządzic w moim domu?". Żona opuszcza
głowę i schodzi ze sceny.

lnterwencja l

Joker zwraca się do tłumu gapiów
(głównie kobiet z małymi dziećmi) z py-
taniem, czy podoba im się zachowanie
męZa W tej sytuacji i czy mają pomysł,
jak zmodyfikować tę scenę. Do intervlen-
cji zgłasza się młoda atrakcyjna kobieta.
Siada obok męża. chwyta go za rękę
i mówi spokojnie: ..Czy wiesz, źe Twoja
czternastoletnia kochanka prowadza się
jeszcze z dwoma takimi, co mają samo.
chód. ona .jest pozytywn a. CZy ty też
chcesz się lym zarazić?". Po czym dodaje:
,.Proszę Cię tylko o to. żebyś uzywal pre-
żerlvatyw, kiedy wychodzisz do miasta'',

Kobieta kończy scenę, Wstaje i prowadzi
pijanego męźa pod rękę. Koniec sceny.
Brawa.68

Projekt II - Xlozambik - ,,Kto łna rzqrlzić w nloiln tloltu? ''

projekt Ili. Teatr l-egislacyjny - modyfikujące zwierciądi.
teatru

.,HamIet lv swoim siynnym monologu do aktoróv", mó,,lri, ze ię;1,
to jest zwierciadło, w którym można og|ądac prawdziwy obru, n.,,,.
ry, rzeczywistości. Ja chciatem przeniknąć to zwierciadło, aby zn e_
nić obraz, który widziałem i następnie przenieść ten zmreniony q[1..
do rzeczywistości. Chciałem umoziiwić spekt-aktorom Teatru Forurl
transgresję, przełamywanie konwencji, wkraczanie do zwierciadlr 

1ę.
atralnej f ikcji, wypróbowywanie form zmiany, i Powrót do rzecży\,Jl_

stości Z Wlasnvmi obrazami pragnień."s

ow dysonans pomiędzy Wypracowanym obrazem prasnień i oL|.
razem deformowanym często przez pozajednostkowe bariery c]opro_

wadzii Boala do stworzenia nowej techniki Legislative Theatre. Tearr

Legislacyjny był krokiem naprzód wobec clialogoi,vych technik Tealrl
Forum. O ile Teatr Forum przemieniał widza vr ,,spekt-aktora'', o t_\i]e

Teatr Legislacyjny miał ambicje pobudzać inicjatywę obywateIskq,

a więc przemieniać obylvatela w legislatora, wpisując się l,v pei6i
w dyskurs demokracji otwartej, interaktywnej i UcZe5tnicZącej, ]ak
pisze BoaI w swojej książce l.egislative Theatre..., po raz pierwszy w hr_

storii teatru i historii polityki grupa teatralna miała bezpośredni uc]ział
w procesie legislacyjnym.

ldea ta mogła zostać zrealizowana dzięki ludziom, których Boai
poznał w okresie emigracji politycznej w Paryżu, gCzie pracoLvat 1a[o
wykładowca na Uniwersytecie Sorbonne i w 197B roku zaiozył pierw.
sze na świecie Centrum Teatru Uciśnionych - CTO. W 19B2 roku Boal,

wraz z dwustoma innymi inteIektualistami z calego świata, zostal za_

pro5zony na seminarium poświęcone roIi kultury we współczesnych
spoieczeństwach. Pośród zaproszonych gości był wicegubernator Rro

de Janeiro, Darci Ribeiro, który, zafascynowany działalnością Centrum
Teatru Uciśnionych w Paryzu, obiecał dołożyć wszeIkich starań, by
sprowadzić Boala do Brazylii i umozliwić mu załozenie podobnego
centrum w Rio. W 19B6 roku Boal, po latach spędzonych na uchodź,
stwie, powrócil do odmienion ej ojczyzny. Cubernator dotrzymał sto-

wa i umożliwił Boalowi zorganizowanie ośrodka animacji kulturowe1,
wzorowanego na CTO w Paryżu. W ciągu zaledwie dwóch miesiecy
Boal, we współpracy z animatorami z Centrów Kultury Popularne1
w Rio oraz aktorami z CTo w Paryzu, przeprowadził intensywne
Warsztaty technik Teatru Uciśnionych i na ich podstawie przygotował
v", formie Teatru Forum pięć spektakli na tematy najistotniejsze dla
społeczności Rio. Na każde przedstawienie przychodziło około dwu-
stu, trzystu osób, Lokalne problemy. prezento\,^/ane w zwierciaCle Te,

atru Forum, były dla członków spoteczności nie tylko interaktywną
formą obcowania ze sztuką społecznie zaangażowaną, ale motywowa-
iy do zabrania giosu w dyskusji o najbardziej nurtujących problemach,
pobudzały zainteresowanie sprawami obywatelskimi. Wtedy właśnie
narodził się pomyst Boala na wykorzystanie tej obudzonej obywatel-
skiej aktywności. Energię, jaka rodzi się w ludziach podczas przeclsra-
wień Teatru Forum. mozna spozytkować do przeprowadzania realnych
zmian. Wydałoby się, że społeczne oddziaiywanie teatru nie zrnieni
obowiązującego prawodawstwa, następny eksperyment teatralny Bo-
ala udowodnił jednak. ze to mozlil,ve.

Przegrana Darciego w kolejnych wyborach mie.jskich i nor,ve rządY
konserwatystów spowodowały odcięcie dotacji dla Centrów KulturY
Popularnej, a tym samym uniemożliwiły działalność teatru Boala- Po-
pchnęlo to grupę ludzi skupioną wokół CTO-Rio do szukania finan,
sovvego wsparcia pryr,vatnych inlvestorów, a gdy to zawiodło - do

decyzji o współpracy z Brazylijską Partią Pracy. Aktorzy zaoferowali
wykorzystanie teatru podcżas kolejnej kampanii wyborczej i popu-
laryzowanie teatralnymi środkami socjalistycznych haseł w ulicznych
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performansach. V!'iadze parti i zapro ponowały kandydo,,van ie lla sta-

no,"visko vereadora9 korluś z tea.tralnej grrrpy, Boal nie.hętnie Zgodżił

5ię starto\,VaĆ vr wyborach, mając nadzieję, że to przyczyni się do reak_

ty,,vacji CTO-Rio. 1 stycznia 1993 roku BoaI zasiadł w Radzie Miejskiej

na stanoWi5ku vereaodora i rozpoczął eksperyment z Teatrem Legisla_

cyjnym. ,,Nasz mandat ma wprowadzić teatr do centrum polityczne]

akcji, do centrum decyzyjnego paprzez uprawianie teatru jako polity-

ki, nie zaś teatru poIttycznego,"rc

Rio de Janeiro to olbrzymia, kilkunastomiIionowa metropolia.

7organizowanie partnerskiej sieci umożliwiającej poznanie probIe-

mów wszystkich lokalnych społeczności wymagało strukturyzacji. Jako

vereador Boal rozpoczął od zorganizowania sieci lokalnych grup, ma-

1ących wspólpracować z urzędem miasta. Zakładał tak zlvane nuclei

(grupy nuklearne) oraz links (grupy łączników), Crupy łącznikólv to

ludzie, którzy pozosta.ją w stałym kontakcie z biurem vereadora i na

bieźąco wymieniają opinie, informują o problemach i legislacyjnych

potrzebach. Crupy nuklearne, złożone z członków jednej społeczności,

to Warsztatowe zespoły pracu.jące metodą Teatru Uciśnionych. Przy-

kładami grup nuklearnych w Brazylii mogą być: CHOTA (amatorska

grupa teatra|na homoseksualistów), lNFA (chrześcijański ruch rodzin),

Crupo RENACER (członkowie klubu Trzeciego Wieku w Centrum Psy-

chiatrycznym Pedro ll), CENUN (Stowarzyszenie Czarnych Studentów

Uniwersyteckich), Crupo MULHERANCA (członkor,vie brazyli.jskiego

ruchu kobiecego), MORHAN (stowarzyszenie reintegracji trędowa-

tych) i lviele innych. Lista organizac]i pozarządowych lvspółpracują_

cych z projektem Teatru Legislacyjnego nadal się wydłuźa, W ramach

działań ogólnie pojmowanego ruchu Teatru LegisIacyjnego organizo-

r,vane są poIityczne demonstracje, dwa razy do ro|<u festilvale grup nu-

klearnych oraz festiwale-fiesty prezentujące działania grup oraz sztukę

lokalnych artystów, Jednakze prawdziwie innowacyjnym połączeniem

technik teatralnej ekspresji i inicjatywy obywatelskiej są metody pro-

wadzące do legislacji sensu stricto. Chodzi tu głównie o konsultacje

,,Chamber in the Square" (kancelaria na placu) oraz interaktywną listę

mailingową, Podczas konsultacji cztonkowie grup nuklearnych spoty-

kają się z członkami gabinetu vereadora, dążąc do wspóInego usta-

nowienia bardziej funkcjonaInego prawa. Wszystko ż wykorzystaniem

technik teatralnych, Aby zapewnić powodzenie takiej sesji, trzeba
spełnić niezbędne warunki - takie jak obecność prawnego rżeczo-

znawcy, który potrafi przyblizyć prawny status poddanego pod dysku-

sję zagadnienia, dystrybucja pisemnych materiałów na ten temat dla

wszystkich uczestnikóW konsultacji, dokumentacja podsumowująca

przebieg i rezultaty sesji.

Podczas kadencji BoaIa w urzędzie miasta, dzięki projektowi
Teatru Legislacyjnego udało się uchwalić trzynaście nowych ustaw
i ulprowadzić kiIka poprawek do ustawy budzetowej. pierwszym

zdecydowanym Iegislacyjnym zwycięstwem bylo ogłoszenie Prawa
OPieki Ceriatrycznej nr 1O32l95, obligującego wszystkie szpitaIe
miejskie do żatrudnienia lekarzy geriatrów i profesjonalnej opieki nad
osobami starszymi; projekt ustawy powstai we wspó,lpracy z grupą
nuklearną Terceiera ldade (Trzeci Wiek). Wprowadzono teź zakaz sto-
sowania ,"łl szpitalach praktyk psychiatrycznych o nieodwracalnych
konsekwencjach, na przykład elektrorivstrząsow, oraz jakichkolwiek
form a8resji wobec chorych, wprowadzono zasadę pobierania takie.j
samej ceny ża nocleg od pary, niezależnie od jej orientac]i seksualne.j
(wcześniej cena doby hotelowej dla homoseksualistów była o pięć-
dziesiąt procentwyższa niż cena dla par heteroseksualnych, a o sto
Procent wyźsza dla par lesbijskich). \A/spomnieć naIeży .jeszcze o po-

Prawce budzetowej zaproponowanej przez stowarzy5zenie ludzi nie-

Pełnosp rawnych, nakładające.j obor,viązel< budowan ia podwyźszonych

idy

u(y

Po-

an-

do

vali

pu-

vch

p{atfornr przy budl<ach telefonicznych.

un:ożliwiających niewrdomym zidentyfi-

korvanie przeszkody, Wprowadzono tez

powszechny prograrn ochrony śr,viadków
ńrró.r^ń.tt1]

Powyzsze przykłady stanov,lią jedy-

nie fragment dziaiań grup pracujących na

całym świecie metodą Boa|a. Liczbę pro-

blemów, które mogą być przenoszone do

przestrzeni scenicznej za pośrednictwem

technik Boalowskich, ograniczają jedynie

wyobrazenia o idealnym społeczeństwie.

.,Pedagogia Teatru Uciśnion;,ch nigdy nie

oferuje skończonego produktu, jeżeli co-

kolwiek jest proponowane - to proces

iprowokacla."r'

Jak wielokrotnie w swych książkach

podkreś|a Boal, droga do osiągnięcia

idealnego społeczeństwa nie jest jed-

nokierunkowa, a Teatr Uciśnionych nie

daje dogmatycznych odpowiedzi, poma-

ga jedynie stawiać pewne pytania i szu-

kać w sobie energii do przeprowadzania

zmian. Wizja teatru jako narzędzia uka-

zywania relatywizmu rzeczywistości wy-

grywa z jednowymiarową wizją Teatru

Rewolucyjnego. Zwieńczeniem dążeń,

zmierza.jących do używania teatru jako

środ ka demokr aly zacji, jest bezpreceden-

sowa koncepc.ja Teatru Legislacyjnego;

z perspektyr,vy polskiej rzeczywistości za_

dziwiać może zaufanie, jakim obdarzono

instytucję teatru, i tak powaznym trakto-

waniem jego społecznych funkcji.

'Deklaracja Teatru Uciśnionych dostępna na

WWW.theatreottheoppressed,org

' Por,: http://wwW.theatreofiheoppressed.org/

en/index.php?nodelD= l 3&id =3&id=355
r Cyt. za: http://www.actandchange.eu/pl/pro-

ject5/stavangerl i ndex. htm I

o Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ,

par.2 art. 16,

5 Por.: http://www,unaids,org/en/Regions_

Cou ntries/Countries/mozam b iq ue.asp,

ó |bidem.

' Peter 5|oth Madsen, Ca-aperatian With Hapan-

galatana Theatre in AĄozambique. |w:] DCCD An-

nual Report 2006.

8 Augusto Boal, Leqls/atlve Theatre, Using per-

formance to make palitics, Routledge, London

] 998,

9 Vereador - urzędnik publiczny, pełniący kon-

stytucjonalne funkcje Iegislacyjne r,v strukturach

miejskich.

l0 Augusto Boal, op. cit,

i] Adrian Jackson, Translatar's introdu1tion ta

,,Rainbaw of Desire", tłum- SD.
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