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Joanna Adamiec

Bracia w literatu-
rze, On powrócił!
Annuszka jako zwinna gimnastycz-
ka z wolandowskiej świty, Rimska 
zamiast Rimskiego, pielęgniar-
ka–akrobatka tańcząca erotycz-
ny taniec z  Bezdomnym w  wan-
nie, Berlioz jako cyniczny golfista, 
pociski zamiast trucizny. Do tego 
wszystkiego dodać można jeszcze 
Wolanda–rockmana oraz Asasella 
w niebieskim dresie i czerwonych 
adidasach. Cezary Iber  – reżyser 
spektaklu  – przedstawił powieść 
Michaiła Bułhakowa w  sposób 
znacznie odbiegając od moich 
wyobrażeń. Stworzony przez nie-
go świat jest magiczny, niepraw-
dopodobny, a  jednocześnie bar-
dzo współczesny, przypominający 
o ludzkich odwiecznych bolączkach 
i problemach, z jakimi zmagamy się 
na co dzień.

W sztuce współtworzonej przez zespół 
Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rze-
szowie nic nie jest oczywiste. Aby War-
burgucieszyłby się, że zachwiana została 
nawet powieściowa chronologia1. Sztu-
kę, a przynajmniej jej pierwszą część, 
zamknąć można w ramy milicyjnego 
śledztwa, mającego na celu wyjaśnie-
nie tajemniczych wydarzeń w Moskwie. 
Rozpatrywane są m.in. sprawy zniknięcia 
z trumny głowy prezesa Massolitu Ber-
lioza i niezaksięgowanego nigdzie wy-
stępu maga z Niemiec. Dopiero potem, 
w retrospekcji, powracamy do sytuacji 
z Patriarszych Prudów. Poznajemy pro-
fesora Wolanda – mężczyznę w średnim 
wieku, ubranego w czerwony szlafrok, 

tego samego, który kilka minut wcze-
śniej wbiegł z gitarą na widownię na 
czele zgrai szaleńców. Cudzoziemiec 
przepowiada śmierć Berliozowi i zdradza 
podejrzenie schizofrenii u Iwana Nikoła-
jewicza. Jego proroctwo się spełnia, a zła 
magia zaczyna zataczać coraz szersze 
kręgi. Jak łatwo się domyślić, najszybciej 
dotyka najnaiwniejszych i najbardziej 
chciwych. Dzięki niej ujawnia się chy-
trość władzy, jej dążenie do bogactwa za 
wszelką cenę, pycha, zazdrość, niespra-
wiedliwość społeczna. Reżyser nie zsy-
ła na widownię teatru Variétés deszczu 
czerwońców, lecz obdarza publikę moż-
liwością wysłuchania koncertu Wolanda 
i jego świty, czym ukradkiem wprowadza 
słuchaczy w stan letargicznego smutku.

Spektakl Ibery zachowuje powieścio-
wą konstrukcję przeplatania wydarzeń 
współczesnych i historii sprzed dwóch 
tysięcy lat. Wymyśla jednak na to swój 
własny sposób – wprowadza na scenę 
lalki. Sterowane są przez animatorów, 
tak jak losy Jeszui i Poncjusza Piłata, 

przekształcone i na nowo opowiedziane 
w powieści Mistrza. Zabieg ten okazuje 
się niezwykle ciekawy, ponieważ funk-
cjonuje zarówno jako kontrapunkt dla 
scen zbiorowych, jak i jako zasada roz-
dzielająca dwie płaszczyzny czasowe.

O ile pierwsza część spektaklu trzyma 
w napięciu, to druga całkowicie oczaro-
wuje. Muzyka wprowadza nas w oni-
ryczny charakter. Wreszcie poznajemy 
Małgorzatę jako piękną, nieszczęśliwą, 
młodą kobietę, która od swoich lęków 
próbuje wyzwolić się przy pomocy al-
koholu. Przy okazji wieczornego wina 
poznaje także Asasella. Jest pewna sie-
bie i doskonale wie, czego chce – być ze 
swoim ukochanym. Dla niego jest nawet 
w stanie oddać się diabłu, zostać królową 
jego balu i zaskarbić sobie przychylność 
każdej ze stron zaświatów. Na scenie 
przewijają nam się piękne obrazy, czę-
sto nawiązujące do dzieł z historii sztuki: 
naga Margot, oblana krwią, z ogromną 
„koroną” na głowie jako teatralna pa-
rafraza Narodzin Wenus Botticelliego; 

fot. :  M.  Rałowski
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Maria Sławińska

O diabelskim performerze

fot.  na s.  2:  M.  Rałowski
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Ostatnia Wieczerza da Vinciego w wersji 
ogródkowej, bo z plastikowymi krzeseł-
kami. Światła, dymy, cudowna chore-
ografia. Romantyczny taniec Małgorzaty 
z Mistrzem zastępuje wszystkie miłosne 
słowa, bo w obliczu ruchu ciał wydają 
się błahe i niepotrzebne. Wirujący nago 
w erotycznym, zmysłowym, a jednocze-
śnie hierarchicznym układzie Woland 
z Małgorzatą wprowadzają nas do rze-
czywistości rządzącej się innymi prawa-
mi, niż nasza.

Choć inscenizacja Ibery jest dość 
oryginalna, oddaje wielopłaszczyzno-
wy wymiar powieści Bułhakowa. Re-
żyser posługuje się wieloma konwencja-
mi artystycznymi. Łączy technologię ze 
zmysłowością, świat teatralny ze światem 
realnym. Skupia się na sile miłości i miło-
sierdzia, które są w stanie znaleźć nawet 
najmniejszą szczelinę, by wydostać się na 
zewnątrz, pokazuje, że zło jest konieczne, 
aby istniało dobro – to zło je uwydatnia. 
Ujawnia mechanizmy działania władzy 
i nieczystość ludzkich zamiarów, naszą 
próżność, narcyzm i kierowanie się in-
stynktami, a także skłonność do negowa-
nia, wypierania złego i odrzucania tego, 
co wydaje nam się być trudne do pojęcia.

1 A.W. uważał, że chronologiczna rekonstrukcja 
i liniowa nauka nie mają sensu, ponieważ nasz 
mózg myśli wybiórczo, tworząc raczej mapy 
myślowe z mnóstwem odnóg, niż linearne cią-
gi. Dlatego przez wybrane kwestie powinniśmy 
problematyzować, a nie tylko opisywać.

Literatura nacechowana chrześci-
jańskim sposobem widzenia świata 
zazwyczaj przedstawia życie jako 
proste i  czarno-białe. Zło rzadko 
kiedy ukazane jest jako wartość, 
która istniejąc razem z dobrem, za-
chowuje równowagę świata. Powie-
ścią, gdzie istnienie diabła deter-
minuje istnienie Boga i na odwrót, 
jest Mistrz i  Małgorzata Michaiła 
Bułhakowa. Fabułę tej słynnej po-
wieści zapewne każdy zna  – Wo-
land zjawia się w Moskwie i zaczy-
na mieszać w codziennym życiu jej 
mieszkańców. W marcu tego roku 
diabeł Bułhakowa za sprawą reży-
sera Cezarego Ibera zjawił się na 
deskach Teatru im. Wandy Siemasz-
kowej w Rzeszowie. Nie mogło go 
zabraknąć także na Festiwalu No-
wego Teatru, żeby zwieść na poku-
szenie publiczność.

Spektakl rozpoczyna się od zjawiskowe-
go wejścia świty Wolanda w rytm pory-
wającej i równocześnie hipnotyzującej 
muzyki. Najsłynniejsza ekipa literatu-
ry rosyjskiej wkracza na scenę niczym 
idealnie zgrana grupa kolorowych i ra-
dosnych grajków. Asasello, Korowiow, 
Behemot i Hella oraz ich przywódca na 
scenie tworzą jeden organizm. Najważ-
niejszy z nich, Woland, jest młodym, 
magnetyzującym diabłem. Ubrany nie-
chlujnie w szlafrok przypomina ulicz-
nego wieszcza lub cynika, człowieka, 
który nie przejmuje się żadnymi zasa-
dami ani konwenansami i żyje według 
własnej filozofii. To wcielenie diabła nie 
jest straszne, lecz intrygujące. W dalszej 
części spektaklu widzowie jednak mają 
okazję, poznać kolejne wcielenia Mes-
sera. W teatrze Variétés pojawia się już 
iście diabelski Woland.

Scena w teatrze Variétés – tak jak opi-
sał ją Bułhakow – jest trudna do zrealizo-
wania. Pojawiające się tam magia i ułuda 
jest nieosiągalne na deskach prawdziwej 
sceny. Reżyser Cezary Iber zastosował 
ciekawy koncept zastępując pokaz czar-
nej magii zaskakującym performansem 
Wolanda. Twórcy na chwilę naruszają 
czwartą ścianę wprowadzając konwencję 
„teatru w teatrze”. Ekipa Wolanda wkra-
cza na widownię, tłumacząc swoje przy-
bycie tym, że chcieliby sprawdzić, czy 

ludzie Moskwy się zmienili. Pada światło 
na publiczność i wszystkie wcielenia dia-
belskie przechodzą wzdłuż rzędów, aby 
przyjrzeć się każdemu widzowi rzeszow-
skiego teatru. Następnie Woland wraca 
na scenę i, jak przystało na prawdziwego 
artystę, zostaje poddany charakteryzacji. 
Wciela się w groźną, iście demoniczną 
wersję samego siebie. Oświetlony czer-
wonym światłem rogaty diabeł rozpoczy-
na popis wokalny, śpiewając demoniczną 
pieśń inspirowaną Faustem Goethego.

Alternatywne losy Jeszui zostały ode-
grane przez lalki, którymi sterowali akto-
rzy. Minimalistyczne, wręcz „szkieleto-
we” kukły oraz prezentowana przez nie 
historia zbudowały dystans do moskiew-
skich wydarzeń, jednak pozostawały na 
tyle „blisko”, aby można było zawiązać 
dwa plany fabularne w finale. Jeszua Ha-
-Nocri odegrany został przez Klaudię Cy-
goń, co w interesujący sposób wpływa na 
tradycyjne, historyczne czy religijne sen-
sy, do których się przyzwyczailiśmy. Ob-
sadzenie kobiety w tej roli jest sygnałem, 
że miłość, miłosierdzie, ale też mądrość, 
odwaga i – last but not least – boskość 
są bezpłciowe. Jak przyznał sam reżyser, 
najważniejszym dla niego wątkiem była 
właśnie tego typu miłość – uniwersalna 
oraz uniwersalizująca.

Reżyser podjął się także dramaturgii 
spektaklu, dokonując wyboru (oraz mo-
dyfikując je do odpowiedniego przed-
stawienia na scenie) odpowiednich wąt-
ków z tej obszernej i ważnej powieści. 
Spektakl jest spójny i z przyjemnością 
ogląda się kolejne poczynania diabel-
skiej świty, „która wiecznie zła pragnąc, 
wiecznie dobro czyni”. Przedstawienie 
uwodzi plastycznością, dobrą grą aktor-
ską i muzycznością. Inscenizacja Mistrza 
i Małgorzaty w rzeszowskim teatrze jest 
porywającym widowiskiem. A ze świtą 
Wolanda chciałoby się przeżyć niejedną 
imprezę.
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Paulina Kubas

Nie odnajdzie 
więcej nas ta 
sama chwila

Fot.  na s.  3:  Bar tek Warzecha

Nasuwające się skojarzenie pierw-
szego członu tytułu białostockiego 
spektaklu Śmierć w Wenecji, czyli 
czego żałują umierający z nowelą 
Tomasza Manna czy filmem Luchino 
Viscontiego nie znajduje odzwier-
ciedlenia w przedstawieniu. Twórcy 
potraktowali literacki pierwowzór 
nie jako punkt wyjścia, lecz ogólny, 
dosłowny topos dla artystycznych 
dywagacji na temat tego, jak mógł-
by wyglądać koniec ludzkiego ży-
cia we włoskim, pełnym turystów 
mieście.

Przyznaję, że ogłoszenie zachęcające 
widzów do wygodnego ubioru do teatru 
połączone z informacją o braku numero-
wanych miejsc było dla mnie delikatną 
sugestią, iż spektakl z Białegostoku bę-
dzie miał w sobie coś z nostalgii, melan-
cholii i kunsztownego portretu Gustawa 
von Aschenbacha, głównego bohatera 
wyżej wymienionych dzieł. Błąd. Oglą-
danie tego spektaklu na leżąco czy półle-
żąco zapewne jest dobrym rozwiązaniem 
w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra 
Węgierki w Białymstoku, gdzie realiza-
torzy mają do dyspozycji dostosowa-
ną, czerwoną wykładzinę. Tymczasem 
w rzeszowskiej galeryjnej sali widzowie 
musieli zadowolić się podłogą lub po-
duszkami. Nie byłoby w tym nic niekom-
fortowego, gdyby nie to, że gra piątki ak-
torów jest bardzo żywiołowa, energiczna 
i głośna, miejscami wręcz nieprzyjemnie 
zaczepna. Zostajemy wytrąceni z jakiej-
kolwiek próby relaksu i kontemplacji 
nad własną egzystencją. Musimy mieć 
nieustannie oczy dookoła głowy, jeże-
li chcemy śledzić wydarzenia skąpanej 
w złocie Wenecji.

Ale zaraz, zaraz, to nie złoto, a jedynie 
sztuczne, poliestrowe kurtynki w złoci-
stym kolorze, natomiast najdoskonalsze, 
marmurowe rzeźby dłuta renesansowych 
mistrzów Italii są nic niewartymi gipso-
wymi odlewami i zdjęciami ze Stocka. 
Czar prysł. Ponadczasowe piękno wy-
parły produkowane taśmowo hity italo 
disco, znany wszędzie, tylko nie we Wło-
szech, pawijczyk Drupi z gitarą, pizza 

i spaghetti. Słowem – wszystkie trywial-
ne stereotypy zachodniej cywilizacji na 
temat kraju bogatego południa Europy. 
Skumulowane w ciągu jednej godziny.

Zamknięta przestrzeń Galerii Szaj-
na, zaaranżowana według deklaracji 
twórców na ul w nieunikniony sposób 
zbliżyła do siebie widzów i aktorów. Z 
drugiej strony, każda wyreżyserowana 
bliskość traci na znaczeniu, a gdy jest 
nadużywana przez aktorów, może bu-
dzić awersje. Owszem, zabieg rozsz-
czepienia scen pociąga za sobą swobodę 
i rozproszenie widowni, dzięki czemu 
uczestnik przedstawienia może zmienić 
swoje położenie i dosłownie spojrzeć na 
fabułę z innej strony. Powiedzmy sobie 
jednak szczerze: dywagacje z publicz-
nością o szamponach z czarną rzepą dla 
samej rozrywki wyglądają co najwyżej 
jak zadanie aktorskie na improwizację, 
jeśli nie jak zapchajdziura.

Pamiętać warto także o tym, że w ulu 
obowiązują pewne przyrodnicze zasa-
dy, niezmienne od tysięcy lat istnienia 
pszczół jako gatunku. Każdy owad żyje 
ze znajomością swojej roli w roju. Ul wy-
gląda przeważnie tak samo, gromadzenie 
pyłków i nektaru także, co sami pokazali 
realizatorzy Śmierci w Wenecji… w for-
mie materiału wideo rodem z programu 
przyrodniczego. Choć ssaki są zwierzę-
tami stadnymi, tak homo sapiens do-
strzegł, że pokrewieństwo biologiczne nie 
musi oznaczać trwania wiecznej komuny 
i człowiek, o ile ma coś na własność, to 
jest to właśnie życie. Wielka szkoda, że 
nie udało się twórcom wydobyć tego kry-
tycznego potencjału kolizji pomiędzy toż-
samością grupy a jednostki, która zawsze 
odchodzi przecież sama, nawet kiedy leży 
w łóżku otoczona wianuszkiem rodziny 
i przyjaciół. Śmierć, jak chyba żaden 
inny biologiczny proces, mocno uderza 
we wspólnotę i weryfikuje dotychczaso-
we relacje. Być może ten aspekt byłby 
wart zawarcia w scenariuszu?

Myślę, że rzeczą, którą większość 
ludzi chciałaby zaznać przed końcem 
swoich dni, jest poczucie zrozumienia, 
ostatecznego pogodzenia się ze światem, 
takim, jakim jest, z jego pięknem i brzy-
dotą. Reżyser przedstawienia ochoczo 
przyznał, że chciał zrobić sztukę o swoim 
wyobrażeniu miłości, samotności i śmier-
ci – i zrobił taką. Pytanie o to, czy zmienił 
nią coś w przekonaniach publiczności 
wydaje mi się retoryczne, skoro o tym, 
czego żałują umierający, dowiadujemy 
się na końcu przedstawienia. I są to na-
sze własne słowa.

Białostocka Śmierć w Wenecji… bar-
dziej niż z Non, je ne regrete rien Edith 
Piaf ma coś z piosenki zespołu Bajm. 
„Nie odnajdzie więcej nas ta sama chwi-
la”. Racja, w końcu jako widz czy widz-
ka danego performansu żyje i umiera się 
tylko raz.

Śmierć zawitała do Wenecji i  jest 
wszędzie. Umarli i młodzi, i starzy, 
a po śmierci trafili do Wenecji, czyli 
jedynego miasta, które potrafi do 
siebie przytulić. Miejsca, w którym 
jest jak w ulu. Nieżywi ludzie, któ-
rych ciała „przypominają porzu-
cone ubranie” i ich dusze, pląsają-
ce wokół tych, którzy jeszcze żyją. 
Martwi chcą się z nami skomuniko-
wać, chcą nam coś powiedzieć, ale 
to tylko duchy, które opowiadają 
o tym, jak dbać o włosy.

„W Wenecji jest jak w ulu” – takim 
porównaniem posłużył się reżyser, by 
rozpocząć opowieść o skojarzeniach, 
metaforach i kliszach wokół których 
budowano szkielet spektaklu. Śmierć 
w Wenecji albo czego żałują umarli Mi-
kołaja Mikołajczyka nie ma bowiem 
syntetycznej struktury ani nie opowiada 
konkretnej historii. Fabuła opiera się na 
spisanych przez Konrada Hetela aktor-
skich improwizacjach wokół Wenecji 

Aleksandra Kossowska

Film o pszczołach 
i duchach
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Wiedziałem,  
czego chcę
Z Cezarym Iberem, reżyserem spek-
taklu Mistrz i Małgorzata, rozma-
wia Aleksandra Kossowska

Aleksandra Kossowska: Grzegorz 
Przebidny po premierze Mistrza i Mał-
gorzaty powiedział, że Bułhakow musi 
cieszyć się w zaświatach z tego wieczo-
ru. Dlaczego nie zdecydował się pan na 
współpracę z dramaturgiem?
Cezary Iber: Kurczę, nie umiem odpo-
wiedzieć na to pytanie. Może dlatego, że 
nigdy nie pracowałem z dramaturgiem 
i nie do końca wiem, jak to się robi. Od 
początku wiedziałem, czego chcę od tego 
spektaklu, miałem swoją wizję i chciałem 
to zrobić po swojemu. Mam poczucie, 
że moje umiejętności literacko-drama-
turgiczne są dostatecznie wysokie, żeby 
sobie z tym poradzić. Poza tym, nie znam 
nikogo na tyle dobrze, żeby zaufać mu 
kompletnie w czymś tak wielkim jak 
Mistrz i Małgorzata. Z przyjemnością 
spróbuję pracy z dramaturgiem, ale wte-
dy, gdy nasze partnerstwo będzie rodzić 
się z czegoś innego niż tak ważny dla 
mnie tekst jak powieść Bułhakowa.

Bazą było nowe tłumaczenie, ale czy 
korzystał pan też ze starszych? Jakie 
były najważniejsze dla pana zmiany 
między tymi przekładami?
Przede wszystkim Przebindowie to 
uwspółcześnili. Z całym szacunkiem do 
wszystkich wcześniejszych tłumaczeń, 
ale to, co oni napisali, po prostu „układa 
się w gębie”. Lepiej mi się pracowało na 
tym tekście; miałem poczucie, że on ze 
sobą dialogował. Lepiej też pracowa-
ło się na nim aktorom. Mam wrażenie, 
że ten tekst ożył. Niedawno ukazały się 
nowe tłumaczenia, jeszcze ich nie czy-
tałem, ale jestem bardzo ciekawy. Jeżeli 
chodzi o zmiany, to Przebindowie wy-
konali gargantuiczną pracę. Chociaż-
by taka prozaiczna rzecz jak nazwanie 
Mateusza „Lewim”. Jesteśmy przyzwy-
czajeni do Mateusz Lewity. Jest to prak-
tycznie wdrukowane w nasze głowy. Pan 
Grzegorz wytłumaczył mi później, że 
Lewita to jego funkcja i wszędzie jest 
w ten sposób (tj. jako Lewi – przypis 
red.) tłumaczony, poza polskimi przekła-
dami. Bardzo ciężko było nam się prze-
stawić przy pracy na Mateusza Lewiego. 
W ogóle zastanawiałem się, czy walczyć 

i włoskiej kultury. W jednej ze scen akto-
rzy, symulując przepychankę, podchodzą 
do ustawionego na statywie mikrofonu 
i wykrzykują do niego ze sztucznym ak-
centem włosko brzmiące słowa: „gelato, 
pizza, spaghetti, Mussolini, Bellucci”. 
Wszystko, co typowemu turyście może 
przyjść na myśl, gdy myśli o „słonecz-
nej Italii”. Drugim filarem Śmierci… są 
natomiast pszczoły. To od projekcji fil-
mu o ich zwyczajach i roli w ekosys-
temie rozpoczyna się spektakl. Owady 
symbolizują nie tylko pracowitość, ale 
także mądrość i posłuszeństwo. Jednak 
przymioty te zdają się pozostawać tutaj 
domeną kończących życie. Wszyscy bę-
dziemy wiedzieć wszystko, ale dopiero 
po śmierci. Dlatego elementy kostiumów 
aktorów nawiązują do heroicznego życia 
pszczół – czy będzie to mała naszywka 
przy pasie frakowym Krzysztofa Ławni-
czaka, czy wzór pięcioboku na spodniach 
Moniki Zaborskiej.

Po obejrzeniu filmu usadzona na pod-
łodze widownia zostaje oficjalnie powi-
tana przez Krzysztofa Ławniczaka, tu-
tejszego Mistrza Ceremonii. Jego słowa 
„witamy w Wenecji, miejscu, gdzie wszy-
scy są umierający albo bliscy śmierci” 
stają się znamienne dla interpretacji sta-
tusu czwórki postaci. Krążący pomiędzy 
publicznością, przechodzący obok niej 
i przeskakujący ponad aktorzy przełamu-
ją czwartą ścianę, która w tym przedsta-
wieniu stanowi bardziej granicę pomię-
dzy tym, co żywe i martwe, niż między 
występującymi a oglądającymi. Akto-
rzy-duchy zaczepiają widzów, proszą 
ich o wykonywanie różnych czynności 
i, z mniejszym lub większym skutkiem, 
udaje im się. Fakt obcowania z duchami 
ma podkreślać to, że aktorzy kreują na 
scenie samych siebie, recytują autokry-
tyczne monologi, rozliczają się ze swo-
im artystycznym powołaniem. Mimo tak 
transcendentalnego konceptu podykto-
wane przez reżysera tematy śmierci, sa-
motności i strachu stają się groteskowe.

Nie pomaga brak struktury bądź fa-
buły w zestawieniu z silnymi i znaczący-
mi punktami wyjścia – nowelą Tomasza 
Manna czy opartym na niej słynnym fil-
mem Luchino Viscontiego. W spektaklu 
nie odnajdziemy jednak nawet strzępów 
historii o starzejącym się literacie udają-
cym się w podróż do tytułowej Wenecji. 
Za to dostajemy kilka sprzecznych sygna-
łów: przykładowo, w jednej z sekwencji 
przełamanie czwartej sceny polega na 
rozmowie z widownią o… włosach. Za-
stanawiające jest to podstawienie Włoch 

pod włosy (szczególnie w kontekście 
ogrywania przez każdą postać peruki – 
fryzury Drupiego), za które ciągną się 
nawzajem aktorzy twierdząc, że „to tylko 
teatr”. A grając spektakle, jak tłumaczy 
każdy z występujących, o wygląd swoich 
włosów należy dbać. I kolejny grząski 
fragment: Krystyna Kacprowicz–Soko-
łowska biega w zwiewnej halce pomiędzy 
siedzącymi na poduszkach i pufach wi-
dzach, śmieje się, że właśnie w ten spo-
sób i w tym kostiumie kazał jej to robić 
reżyser-choreograf. Autoironia staje się 
ponurym żartem z twórcy przedstawienia, 
kiedy aktorka zdradza swoje marzenie 
o tym, by zagrać scenę gwałtu tak, jak 
wymyśliła ją Pina Bausch – i odtwarza 
oryginalną wersję, jednocześnie opowia-
dając, co się w niej po kolei działo. Nie 
można pozbyć się wrażenia, że tekst ten 
został wymyślony raczej przez reżysera, 
niż Kacprowicz-Sokołowską, zwłaszcza 
biorąc pod uwagę afektowany, dekla-
macyjny sposób wypowiedzi. Równie 
podejrzanym jest moment, w którym wi-
dzowie dostają od aktorów złote worecz-
ki wypełnione grochem w celu rzucenia 
nimi w tarczę z podobizną Mikołajczyka. 
„Rzuć tak mocno, jak podoba ci się spek-
takl”, krzyczą aktorzy i wydaje się, że oni 
sami chętnie cisnęliby grochem o tarczę.

W efekcie powstaje cyrkowy misz-
-masz, którego nie jesteśmy w stanie 
dokładnie odczytać przez mnogość ele-
mentów. Cyrkowy, ponieważ Patryk Oł-
dziejewski zamiast weneckiej maski kar-
nawałowej nakłada sobie maskę klauna, 
a kostiumy, mimo wkomponowanych 
pszczelich motywów, wciąż jednoznacz-
nie nasuwają na myśl arenę. Ta niespój-
ność sprawia, że całość staje się irracjo-
nalna, żeby nie powiedzieć: niechlujna. 
Gdyby tylko Mikołajczyk zdecydował 
się pójść w jedną stronę, zamiast wrzucać 
tak wiele estetyk i konwencji do jedne-
go worka, mógłby powstać przejmujący 
spektakl bazujący na motywie katabazy.

Warto wspomnieć jeszcze, że przed 
wejściem publiczności do Galerii Szaj-
na aktorzy rejestrowali odpowiedzi po-
dawane spontanicznie przez widzów na 
pytanie o przyczynę pośmiertnego żalu. 
W epilogu spektaklu zostają one wyświe-
tlone w zapętleniu na podwieszonych pod 
sufitem ekranach. Odpowiedzi są różne – 
dowcipne, sentymentalne, nihilistyczne. 
Więc czego najbardziej żałują umarli? 
Można rzecz, że tego samego, co żyją-
cy – czasu spędzonego wśród zagubio-
nych twórców, którzy chyba nie wiedzą, 
co chcą dokładnie powiedzieć.

WY WIAD
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fot.  na s.  5:  Paul ina Kubas

z czymś, co jest tak zakodowane – czy 
jest to w ogóle możliwe?

Na scenie występuje ponad dwadzieścia 
osób. Jakie są największe problemy 
przy pracy z tak liczną obsadą?
Dużo – naprawdę jest dużo problemów. 
To jest nie tylko obsada, lecz także cała 
technika. Sceny zbiorowe okazują się 
wyjątkowo trudne. Nie ma wtedy za bar-
dzo przestrzeni na dialog. Są to zazwy-
czaj sceny choreograficzne, które, jako 
choreograf, musiałem po prostu usta-
wić. Sceny na większą liczbę osób, na 
przykład kolacja pod koniec spektaklu, 
powstawały z improwizacji. Ja rzucałem 
tylko ziarenko, ono kiełkowało w „coś”. 
To „coś” przeradzało się w jeszcze inną 
rzecz, potem jeszcze ktoś nas inspirował 
do czegoś innego. Wyszliśmy z rozmo-
wy o budowaniu postaci diabłów, które 
pojawiają się na ziemi. Gdzie są granicę, 
których trzeba przestrzegać, a które wol-
no przekroczyć oraz ile z tego możemy 
dać widzowi. Bardzo dużo wyrosło także 
z naszej dyskusji, o czym to jest, czego 
od tego chcemy i w czym nas ogranicza 
sfera kultury i moralności. Było dużo 
różnych zdań, ale to było konstruktywne.

Czego pan chciał od tego 
przedstawienia?
Piękno tej powieści jest tak niesamowi-
te – jest tak rozległa. Ale nie rozległa 
na przestrzeni kartek, ale w czytelniku. 
Każdy może ją interpretować jak chce 
i z każdym kolejnym zdaniem opowiadać 
o czym chce, bo ona zawiera naprawdę 
dużo. Jako reżyser mam za zadanie bycia 
wizjonerem jakiejś konkretnej idei. Przy 
Mistrzu i Małgorzacie możemy opowia-
dać o systemie, miłości czy miłosierdziu. 
Wiadomo, że wszystkiego nie zawrzemy. 

Dlatego bardzo długo myślałem, o czym 
jest ten spektakl dla mnie, co chcę przez 
niego przekazać. Próbowałem go naj-
pierw strukturalizować, jak uczono mnie 
tego w szkole przy nauce budowania sce-
nariusza, po to, żeby odnaleźć apogeum, 
to, co jest kulminacją, najważniejszym 
momentem. Wtedy zdałem sobie spra-
wę z tego, że całość sprowadza się do 
momentu, w którym Woland zadaje py-
tanie Małgorzacie, czego chce w zamian. 
„Chcę, żeby Fridzie zwrócono chustecz-
kę”. Medytowałem nad tym fragmentem 
i zrozumiałem, że o tym jest ten spektakl. 
O miłosierdziu. Jakiekolwiek ono jest, 
jakiekolwiek formy przybiera. O tym dia-
ble, który „częścią tej siły, która wiecz-
nie zła pragnąc, wiecznie dobro czyni”.

Często na próbach wznowieniowych re-
żyserzy decydują się dodać coś do swo-
ich przedstawień. Jak to jest z panem?
Ja raczej wyrzucam. Jeżeli coś nie działa, 
to nie mam problemu z tym, że się tego 
pozbyć. Spektakle są zapisem tego, jaki 
jestem w danym momencie, co czuję, 
co myślę, ale jeżeli widzę, że coś dzia-
ła na niekorzyść przedstawienia, to bez 
wahania z tego rezygnuję. Przy Mistrzu 
i Małgorzacie jeszcze nic nie wyciąłem, 
ponieważ jest dość świeży.

Premiera spektaklu miała miejsce  
27 marca, czyli w Międzynarodowy 
Dzień Teatru. Jaka jest pańska osobista 
wizja teatru, marzenie o nim? Czy jest 
coś, co spełniło się dopiero przy pracy 
nad Mistrzem i Małgorzatą?
Najbardziej życzyłbym sobie, żebyśmy 
mieli dużo widzów, żeby teatr był wrażli-
wy i dyskutujący, wtrącający się i mądry. 
Przede wszystkim mądry.

Marta Jeżak: Wchodzącym na spek-
takl widzom aktorzy zadają pyta-
nie o to, czego żałują w swoim życiu. 
A pan – czego żałuje?
Mikołaj Mikołajczyk: Nie mam czasu na 
zastanawianie się, czego żałuję. Bardziej 
interesuję się tym, co innym doskwiera. 
Skupiam się na patrzeniu, jak sobie radzą 
albo nie radzą w poszukiwaniu szczęścia. 
Mnie też oczywiście bolą różne rzeczy 
i wtedy histeryzuję czy dramatyzuję, jed-
nak, rozpamiętując własne niedoskonało-
ści, staram się ustosunkowywać do tego, 
co innym się nie udało albo co ich raduje.

A czy jest uniwersalna odpowiedź na 
to, czego oni żałują?
Nie. Wiedzieć coś na ten temat może 
Bronnie Ware1. W swojej książce Cze-
go najbardziej żałują umierający pisze, 
że osoby te żałują czasu poświęconego 
innym ludziom – tego, że realizowali 
żądania i oczekiwania innych, a za mało 
energii poświęcali sobie. Wydają się to 
bardzo niechrześcijańskie i nietypowe dla 
naszej kultury słowa. Nie jestem sobie 
w stanie tego wyobrazić. Jednak ciągle 
obserwujemy wśród ludzi uzależnianie 

Niczego (?) nie 
żałuję
Z Mikołajem Mikołajczykiem, reży-
serem spektaklu Śmierć w Wenecji, 
czyli czego żałują umierający, rozma-
wia Marta Jeżak
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W wydanej w 1996 roku pracy Między 
melancholią a żałobą. Estetyka wobec 
przemian w kulturze współczesnej1 pol-
ska filozofka Anna Zeidler-Janiszewska 
dokonała wnikliwej analizy rozmaitych 
prób ujęcia przemian szeroko rozumianej 
(a więc zawierającej w sobie także po-
lityczny, społeczny czy technologiczny 
wymiar) estetyki w XX wieku, sytuując 
je w polu pojęciowym tytułowych ka-
tegorii melancholii i żałoby. Pierwszą 
z tych postaw opisała za Freudem jako 
żal za pewnym utraconym obiektem – 
podczas, gdy w drugiej z nich podmiot 
podejmuje się twórczego przepracowania 
uczucia. Obie, melancholia i żal, posłu-
żyły jej – jak zaznaczała na początku 
(s.7-8) – do uchwycenia szczególnej sy-
tuacji kulturowej w momencie odcho-
dzenia w przeszłość modelu społeczeń-
stwa nowoczesnego i powiązanego z nim 
paradygmatu awangardy artystycznej. 
Na łamach tekstu autorka kilkukrotnie 

oznajmiała porażkę awangard polegającą 
na niezdolności osiągnięcia celu jakim 
było, generalnie rzecz ujmując, zniesienie 
sztuki i jej rozmycie w innych, uprzednio 

1 A. Zeidler-Janiszewska, Między melancholią 
a żałobą. Estetyka wobec przemian w kultu-
rze współczesnej, Warszawa: Instytut Kultury, 
1996. Strony, do których się odwołuję, podaję 
w nawiasach.

niżej wartościowanych zjawiskach oraz 
komentowała szereg aktualnych (tak-
że dziś, po dwudziestu latach) zjawisk, 
takich jak estetyzacja codzienności lub 
szczególny stosunek podmiotu względem 
przeszłości.

Co jednak zastanawia przy lekturze 
tego przekrojowego, mimo niewielkiej 
objętości, tekstu to nieobecność tematyki 
teatralnej, oprócz wspominanego kilka 
razy na marginesie Bertolta Brechta. Jed-
na rzecz to waga tej dziedziny twórczości 
artystycznej i jej niewątpliwe przemiany, 
druga, to że nic nie wskazuje, by dwie 
tytułowe kategorie, żałoby i melancho-
lii, miały tutaj być w jakiś sposób mniej 
płodne teoretycznie niż w przypadku od-
noszenia ich do awangard malarskich czy 
architektonicznych. Przypuszczenie, że 
sztuka dramatyczna nie stwarza prze-
strzeni do podejmowania tego typu za-
gadnień nie jest więc raczej uzasadnione. 
Podobnie nie wydaje się, by awangardy 

teatralne mogły obwieszczać dziś zupeł-
ne zwycięstwo – teatr z pewnością nie 
przestał być teatrem, ani też jako całość 
nie wygląda przecież jak, dajmy na to, 
realizacja idei Grotowskiego.

Aby wyraźniej przedstawić wagę 
tej kwestii, warto w tym miejscu po-
zornie zmienić na chwilę temat i przy-
pomnieć, jak ważna dla wszelkich tego 
typu ruchów była zawsze problematyka 

Michał Pawłowski

Awangarda, masa, teatr
własnego szczęścia od tego, czy to, co ro-
bimy dla innych ludzi jest wystarczające.

W spektaklu aktorzy przekraczają 
czwartą ścianę. Grają wśród widzów 
i z nimi. Dlaczego?
Teatr, w porównaniu do innych przeka-
zów artystycznych np. filmu, ma jedną 
przewagę – polega na bezpośrednim spo-
tkaniu dwóch grup, widzów i artystów. 
Od aktorów wymagamy wówczas, aby 
umieli wyrazić różnymi środkami wszyst-
ko to, co w sobie hamujemy i chowamy 
głęboko w sercach. Chcemy, aby oni pu-
blicznie przeżyli za nas coś, czego my 
się boimy. Jeżeli ktoś umie te tajemne 
przeżywania uzewnętrznić i nadać skry-
wanym i intymnym myślom uniwersalny 
sznyt oraz kiedy wspólnie możemy po-
czuć, że w tej samotności jesteśmy grupą, 
to może łatwiej będzie znieść nasze lęki. 
Idziemy do teatru, aby poczuć drugiego 
człowieka przez siebie. Ten spektakl jest 
zrobiony na pograniczu sztuk performa-
tywnych i bardzo chciałem, aby odbywał 
się na zasadzie bliskości. Jest więc tak 
skonstruowany, że dwa razy wyjdzie do-
brze, a raz nie. Każdy przebieg jest inny.

W trakcie spektaklu widzowie mogą 
rzucać woreczkami do tarczy z pana 
portretem. Skąd ten pomysł?
Wiele rzeczy podczas prób powstawało 
w konflikcie. Zdarzało mi się wydawać 
polecenia i wymuszać pewne kwestie. 
Jednak mam dystans do siebie i umiem 
znaleźć wentyl, który pomoże rozła-
dować złość – tak właśnie było w tym 
przypadku.

1 Australijska pielęgniarka, która przez kilka 
lat przeprowadzała rozmowy z osobami, które 
wiedziały, że ich życie niedługo się zakończy. 
(przyp. red.)

Kazimir  Hraste,  Akt ,  1985,  fot.  Michał  Pawłowski Hans Bel lmer,  Lalka ,  źródło:  ubugaller y.com
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Marta Jeżak

Koniec ery festiwalów?
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Od dobrych kilku lat obserwujemy ten-
dencję do festiwalizacji życia teatralnego, 
filmowego czy literackiego. Nie trzeba się 
specjalnie starać, aby większą część roku 
spędzić w drodze, uczestnicząc w kolej-
nych wydarzeniach. Wystarczy przegląd-
nąć spis samych festiwali teatralnych na 
e-teatrze, aby przekonać się, że ich ilość 
może przyprawić nas o zawrót głowy. 
Rozważając kolejny wyjazd na kilku-
dniową ucztę ze sztuką, postanowiłam 
zadać sobie z pozoru proste pytanie – po 
co znowu to sobie robię?

Festiwal pozwala na obejrzenie wielu 
spektakli z całej Polski w jednym miej-
scu w zaledwie kilka dni. Oszczędzamy 
nie tylko czas, ale także pieniądze, nie 
musimy bowiem wybierać się na week-
endową wycieczkę na koniec Polski dla 
jednego, no, może dwóch spektakli. Do-
datkowo, jeżeli festiwalowi towarzyszy 
idiom, z góry możemy stwierdzić, czy 
propozycje repertuarowe wpisują się 
w kanon naszych zainteresowań.

Ponadto życie festiwalowe sprzyja 
prowadzeniu ożywionych dyskusji i po-
znawaniu ludzi. Wieczorem w klubie fe-
stiwalowym mamy możliwość wymienie-
nia się spostrzeżeniami wykraczającymi 
poza program wydarzenia. Co zaś się ty-
czy rozmów o konkretnych spektaklach, 
to niewątpliwie na festiwalu możemy wy-
mienić się opiniami ze znacznie większą 
liczbą osób niż w przypadku pojedynczej 

wizyty w teatrze. Co więcej – mamy oka-
zję zadać pytania dotyczące danej sztuki 
także jej twórcom.

Teatromanom jeżdżącym na festiwale 
zdarza się narzekać na nadmiar (spekta-
kli, wydarzeń) i na brak (czasu, trans-
portu). Przy analizie wydarzeń warto 
jednak wziąć pod uwagę także osoby, 
które planują zobaczyć konkretny spek-
takl. Może okazać się, że dzięki niemu 
odkryją nową pasję albo spojrzą na dany 
problem z innej, nieznanej dotąd perspek-
tywy. Festiwale pozwalają bowiem szer-

szemu gronu odbiorców dotrzeć do sztuki 
i poczuć więź, która tworzy się między 
widzami przyjezdnymi, lokalnymi i arty-
stami. A co na to rynek? Z jednej strony 
wydaje mi się, że trochę przejadł się już 
festiwalami. Z drugiej zaś po frekwen-
cji na największych tego typu imprezach 
widać, że nadal jest to forma ciesząca 
się popularnością wśród widowni. Czy 
wynaleziono inną formułę, która zaspo-
kajałaby potrzeby towarzyskie, kultural-
ne i karierowe tak szerokiego grona od-
biorców? Na chwilę obecną mówię: nie.

masowości. Niektórzy awangardzi-
ści opłakiwali koniec istnienia silnego, 
kreatywnego podmiotu (Witkacy), inni 
w masie i mechanizacji widzieli nadzie-
ję na spełnienie ukrytych snów ludzko-
ści (Marinetti). Tak na przykład opisuje 
Zeidler-Janiszewska charakterystyczne 
rozpoznania futurystów:

Program futurystów żądał natomiast 
doprowadzenia owego znieczulenia 
do końca, aż do powstania nowego 
typu człowieka – człowieka mecha-
nicznego. (…) Człowiek przyszło-
ści, przeczuwany przez „najbardziej 
oświeconych”, formujący się i for-
mowany dzięki technice, nie może 
już być definiowany w kategoriach 
„ludzkich”. Aby móc stać się boha-
terem przyszłości „skonstruowanym 
dla wszechobecnej szybkości”, musi 
zredukować swe serce do funkcji roz-
dzielacza, swego „rodzaju żołądka 
mózgu.” (s. 120-123).

Mechanizacja życia, sprowadzenie 
(aprobowane lub też nie) jednostki do 
roli wypadkowej działających na nią sił 
społecznych i otaczających ją dyskursów, 
zanurzenie w nasyconej technologią rze-
czywistości nie zawsze stanowiły fak-
tyczną treść codziennego doświadczenia, 
będąc czasem nieco na wyrost konstato-
wane przez proroków nowego porząd-
ku. Niemniej jednak idee te do pewnego 
stopnia oddawały zazwyczaj charakter 
zachodzących przemian i stawiały na 
nowo podstawowe pytania dotyczące 
statusu jednostki i jej związków z oto-
czeniem, także społecznym – wszystkie 
w końcu zdają się szczególnymi odmia-
nami tej samej problematyki wspólnoty 
oraz podmiotu.

Niewykluczone jednak, że z porażki 
dwudziestowiecznych awangard należy 
się cieszyć – dzięki temu wciąż możemy 
chodzić do teatru i szukać odpowiedzi na 
kwestie, które prawdopodobnie nie stracą 
na aktualności niezależnie od zachodzą-
cych w danym momencie zjawisk este-
tycznych. Tegoroczny Festiwal Nowego 
Teatru w Rzeszowie wraz z hasłem „Ja  
i/czy wspólnota” stanowią być może naj-
lepsze zaproszenie do podjęcia tego typu 
refleksji, nie przypadkiem zapośredniczo-
nej przez dramatyczne środki wyrazu.
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