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Cisza jest względna

Zanim umrę będą otaczać mnie dźwięki. I będą trwać po mojej śmierci.
- John Cage

Wchodzimy na salę, gdzie na wyciemnionej scenie przy małym prostokątnym stole 
siedzi już dwoje aktorów: kobieta i mężczyzna. Po dłuższej chwili zostają oni oświetleni 
przez strumień niezbyt intensywnego, ciepłego światła. Panującą pomiędzy nimi ciszę 
nagle przerywa perska muzyka. Początkowo stonowany utwór szybko przechodzi 
jednak w głośny, dyskotekowy rytm.  Aktorzy nadal milczą. Muzyka w końcu ustaje. 
Cisza pomiędzy aktorami Benjaminem Esbatim i Miną Zaman buduje napięcie 
i wzmaga ciekawość widzów. Ten językowy minimalizm zostanie utrzymany przez 
większość trwającego godzinę spektaklu. W jego trakcie usłyszymy zaledwie cztery 
krótkie dialogi. Od czego wychodzi reżyser spektaklu Mehdi Mashhour? Co jest dla 
niego najbardziej nośną ramą dla snucia historii o obozie dla uchodźców? 
Co najbardziej dręczy każdego z nas kiedy nie potrafimy wyrazić jak silne emocje 
panują między nami? Cisza. Ale jest ona tylko pozorna, co udowodnił John Cage 
w sierpniu 1952 r. utworem „4’33”. Na dyskusję jaka wybuchła po premierze „4’33” 
zareagował słowami: „Nie istnieje nic takiego jak cisza. Sądzili, że to cisza, bo nie 
potrafili słuchać, a przestrzeń była pełna niespodziewanych dźwięków”. Inspiracją 
Cage’a były odwiedziny w komorze bezechowej. Artysta spodziewał się ciszy, usłyszał 
jednak dwa dźwięki: jeden wysoki, drugi niski. Były to dźwięki wydobywające się z jego 
organizmu. Wysokie pochodziły z układu nerwowego, niskie były efektem pulsowania 
serca i przepływu krwi. Wrażenie słuchania dźwięków na co dzień niesłyszalnych, 
według mojej interpretacji, chce spotęgować również autor przedstawienia. Tylko 
czy widz potrafi słuchać tego, co Saye Theatre Group chce nam przekazać?
Brak rozmów między aktorami powoduje wyczulenie na inne dźwięki. Wykonywane 
przez nich czynności wydobywają wręcz nieprzyjemne dla ucha odgłosy. Postaci 
na scenie siadają do wspólnego posiłku składającego się z gwoździ, śrubek i innych 
codziennych, zwykłych przedmiotów. W momencie kiedy z aluminiowych kubków 
są z premedytacją wyrzucane na podłogę metalowe gwinty, słyszymy hałas 
przypominający rzucanie kamieni. Innym elementem audiosfery produkowanej przez 
ruch aktorów jest harmider kiedy „jedzą” chaotycznie swój metaliczny posiłek. 
Wszystkie te dźwięki wywołują w widzach dyskomfort. Niesamowicie funkcjonują 
na scenie ciała aktorów. Zarówno Esbati jak i Zaman wciągają nas w swoją historię 
budując wiarygodne postacie sceniczne. Aktor sprawia wrażenie cierpiącego na jakiś 
uraz nie tylko psychiczny ale i fizyczny. Opiekuje się nim kobieta w ciąży. Ważne jest 
jednak chłodne spojrzenie jakim partnerka go obdarza. Jej wzrok jest tak nieobecny 
i pusty a jednocześnie przepełnione bólem ukrywającym jakąś życiową tragedię. 
W spektaklu aktorzy używają swoich prywatnych imion, co wzmacnia wrażenie 
szczerości opowiadanej historii. Sytuacja sceniczna rozwija się na zasadzie zapętlenia. 
Każde kolejne powtórzenie jest bardziej chaotyczne i destrukcyjne wobec scenicznej 
rzeczywistości. Można to odbierać jako metaforę uwikłania w powtarzalność historii 
wzmacniającą uniwersalny przekaz. Spektakl kończy się uduszeniem kobiety, która 
w trudnych chwilach towarzyszyła mężczyźnie. A mimo to po chwili aktorka wstaje 
i zdejmuje perukę, co może symbolizować nadejście następnej kobiety uwikłanej 
w podobną historię.
Minimalistyczna scenografia w postaci małego stołu na środku, przy którym siedzą 
aktorzy oraz niewielkiej ławy po lewej stronie imitującej kuchnię wzmacnia klarowność 
przekazu. Stół jest w nim symbolem rodzinnego ciepła spotkania z bliskimi 
lub miejscem porozumienia się dwóch stron. Spektakl ma otwarte zakończenie 
prowokujące do różnych interpretacji: aktorzy otwierają nam drzwi wyjściowe 
a my wracamy do swojego spokojnego życia.
Choć w dzisiejszym świecie obcujemy z różnymi rodzajami medialnych kłamstw, warto 
zainteresować się, jak naprawdę wygląda świat Irańczyków, a zwłaszcza Iranek. 
Według Aleksandry Szymczyk specjalistki obyczajów irańskich kobiety w Iranie są coraz 
bardziej postępowe i zdeterminowane w walce o swoje prawa. Oby więc cały świat 
nie pogrążył się w apatycznej ciszy.

Paula Afra Osiak
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Co zostaje po ucieczce?

“The Silent House” w reżyserii Mehdi Mashhour to wstrząsające spojrzenie na problem 
uchodźców z perspektywy dwojga bliskich sobie ludzi. Codzienne życie, którego 
jesteśmy świadkami zdaje się być naznaczone nieprzepracowaną traumą. Między 
bohaterami panuje cisza, która nasila poczucie dyskomfortu. I choć na pierwszy rzut 
oka ich funkcjonowanie cechuje naturalność, z czasem zauważamy, że jest 
ona jedynie maską. Nasuwają się więc pytania, co zostaje po ucieczce i jak odnaleźć 
się w nowej rzeczywistości?
Gdy spektakl rozpoczyna się na scenie panuje mrok. Z głośników przez dłuższą chwilę 
wybrzmiewa irańska muzyka rozrywkowa. Po włączeniu reflektorów dostrzegamy 
minimalistyczną scenografię: dwa krzesła i dwa stoły. Przy jednym z nich odbywa się 
uczta powtarzana wciąż na nowo. Jej uczestnicy, mężczyzna (Benyamin Esbati) 
i kobieta (Mina Zaman) mają w uszach słuchawki. Słyszana chwilę temu przez widzów 
piosenka to fragment odtwarzanej ze smartfonów playlisty bohaterów. Może być ona 
dla nich wspomnieniem dawnego, utraconego świata. Słuchawki ponadto 
są przyczyną szeregu nieporozumień. Stół przy którym siedzą zamiast być symbolem
domowego ogniska staje się miejscem, przy którym panuje monotonia.
Akcję przedstawienia budują trzy powtarzające się posiłki. Z jednej strony mamy 
wrażenie, że nic się w nich nie zmienia. Podczas każdego kobieta w ogromnym 
skupieniu układa aluminiową zastawę, podaje zdobione bliskowschodnią 
ornamentyką serwety (jest to według mnie symbol tęsknoty za domem), a następnie 
nakłada niejadalne posiłki składające się z gwoździ, śrubek, telefonów komórkowych, 
czy karabinowych nabojów. Z drugiej natomiast, czas płynie a napięcie rośnie. 
Na scenie pojawia się coraz więcej emocji i niewypowiedzianych słów. Sam akt 
spożywania posiłku to szaleńcze „żarcie” pozbawione jakiejkolwiek przyjemności
Bohaterowie nie jedzą lecz się nie nasycają. Istnieją, ale czy żyją? 
Z tych, których oglądamy na scenie po ucieczce z rodzinnego kraju zostały tylko 
strzępki osobowości, jakieś wspomnienia, drobne przedmioty. Trudność odnalezienia 
się w nowej sytuacji życiowej potęguje niemożliwość znalezienia wspólnego języka. 
Krótkie dialogi, do których dochodzi między uchodźcami nie niosą żadnej, 
komunikowalnej treści. Bohaterowie się nawzajem nie słyszą, bo rozmowę zagłusza 
im bowiem chaos, w którym żyją.
Tłumione emocje bohaterów z czasem ujawniają się w ich mimice, 
czy niekontrolowanych ruchach takich jak: drgawki, zaciśnięte pięści, skrzywione usta, 
gwałtowne poruszanie głową czy ramionami. Ich emocje osiągają apogeum, 
gdy z głośników zacznie wybrzmiewać operowa muzyka. Zahipnotyzowana kobieta 
tańczy, klaszcze, kręci się wokół własnej osi. Mężczyzna przygląda się jej z dumą 
i uśmiechem. Tak jakby znów byli szczęśliwi. Po chwili wspomnienia odchodzą, 
a oni wracają do niewygodnej dla nich rzeczywistości. Codzienna rutyna, brak 
komunikacji, skrywany ból doprowadzają do uduszenia partnerki przez mężczyznę. 
Postać po chwili bezwładnego leżenia zdejmuje perukę, wstaje i zasiada do stołu. Inna 
tożsamość kobiety może sugerować pojawienie się kolejnej osoby w obozie. Historia
więc rozpoczyna się od nowa.
Kameralny spektakl cechuje tajemnica, którą stopniowo odkrywa się na oczach 
widzów. Minimalizm środków artystycznego wyrazu, skupiona gra aktorska, 
przejmująca cisza budują napięcie i dają do myślenia. Jestem pod wrażeniem 
precyzji, z jaką aktorzy funkcjonują na scenie. Żaden gest, spojrzenie, uśmiech 
nie są przypadkowe. Na pochwałę  zasługuje otwarte zakończenie, które uzmysławia 
rolę jaką widzowie pełnią w tym spektaklu. Bohaterowie otwierają nam drzwi 
wyjściowe, czekając aż przekroczymy magiczny próg teatralnej sceny, za którym 
kończy się iluzja. Oni zostaną w obozie, my natomiast wrócimy do swojego życia. 
Przyszliśmy do teatru obejrzeć dzień z życia uchodźców i na tym kończy się nasze
zadanie. Ich sytuacja nas przecież nie dotyczy.

Bartosz Cudak


