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Czekając na
Wanię (i kurę)
Zdaniem Czesława Miłosza literatura polska, w przeciwieństwie do
rosyjskiej, nigdy poważnie nie przepracowała – czy może nawet tak naprawdę nie podjęła – problemu zła.
Gdzie zatem kryje się ono w Czechowowskim świecie? Towarzyszy mu
na każdym kroku: objawia się pod
postacią fałszu, obłudy, prostego

i często banalnego okrucieństwa
wobec tych, którzy są obok. W spektaklu Komedia. Wujaszek Wania zespół Teatru Zagłębia w Sosnowcu
wystawia zło na próbę, starając
się w śmiechu wyeliminować je
z codzienności.
Sielanka. Spokojne życie rodzinne na
wsi toczy się właściwym sobie rytmem.
Wujaszek Wania (Tomasz Muszyński)
zarządza majątkiem swojego szwagra,
profesora Sieriebriakowa (Przemysław
Kania), który w zaciszu gabinetu rozwija
teorie naukowe. Doktor Astrow (Aleksander Blitek) wpada od czasu do czasu

z wizytą, dając młodziutkiej Soni (Joanna Połeć) powód do westchnień, chłopi
skupują z majątku groch i fasolę, a kura
czubatka (Beata Deutschman) gdaka na
podwórku i obserwuje z ukosa ludzkie
perypetie. Na nie z kolei składają się nieszczęśliwe zakochania, snute nieśmiało
marzenia i melancholijnie wspominana
przeszłość. Najnormalniejsza normalność,
można by rzec. Tak normalna, że niemal
każda przedstawiona na scenie postać
czuje się w tej rzeczywistości kimś odstającym i nieprzystosowanym. A przede
wszystkim tytułowy wujaszek. W interpretacji Tomasza Muszyńskiego jawi się
on jako ktoś na podobieństwo Godota lub
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włoskiego premiera Silvio Berlusconiego w artystycznej wizji Paola Sorrentina
w filmie Oni. Jest stale obecny, choć na
sposób niezwykle efemeryczny. Siedzi,
milczy, kręci się po domu, czasem wywoła z kimś kłótnię, lecz co do zasady
nie czyni nic, co by na pierwszy rzut oka
kazało ogniskować na nim ciężar fabuły.
Jest obecny nawet mniej niż obie wymienione wyżej postaci, gdyż o tamtych
przynajmniej jest stale mowa. O wujaszku
Wani tymczasem nikt nie mówi, stanowi
on osobliwe tło życia rodzinnego, choć
jednocześnie swoją nijaką osobą wywiera w toku akcji coraz większą presję na
otoczenie fabularne – aż do ostatecznego
powrotu zwyczajności i ciężkiej pracy.
Owo życie rodzinne, co trzeba podkreślić, w ogromnym stopniu zorganizowane
jest wokół trybu życia profesora. Utytułowany i sławny akademik nie oczekuje
poklasku ani uwagi, bo są one dla niego
tak oczywiste, że nawet awanturę zakończoną otwarciem ognia przez sfrustrowanego Wanię przyjmuje do pewnego
momentu (wyciągnięcia pistoletu, rzecz
jasna) z dobrotliwym uśmiechem, będąc
pewnym, że są to tylko mające go zabawić żarty. Postać ta drażni swym chłodem
i nieudolnie skrywaną wyniosłością, co
umiejętnie zarysował na scenie Przemysław Kania. Tym samym Sieriebriakow
zdaje się kontrapunktować nieokrzesanego, zajmującego się trudnymi i pospolitymi sprawami gospodarstwa Wanię. Tam,
gdzie Iwan Wojnicki reprezentuje sobą
pulsujące życie, profesor jest formą. Nie
przypadkiem, wołając we wściekłości, że
gdyby nie profesor, to i on mógłby zostać
kimś wielkim, wybiera jako punkt odniesienia mających sporo wspólnego z witalizmem Schopenhauera i Dostojewskiego.
I choć właśnie Waniowskie życie (lub
Życie) pragnęłoby zostać uformowane
– w końcu nie bez przyczyny zazdrości
on tak bardzo swojemu szwagrowi – to
w momencie konfrontacji właśnie ono
bierze górę: chorujący na reumatyzm profesor musi nagle wziąć nogi za pas, gdy
wujaszek w szale próbuje go zastrzelić.
Jednak, jak napisałem, tylko pozornie tam przebiega główna oś napięcia
fabularnego i to nie tylko dlatego, że na
koniec skruszony Wania z powrotem podporządkowuje swoje życie profesorskim
życzeniom. Podstawowa opozycja sił
i charakterów zdaje się bowiem przebiegać między Wojnickim a jego siostrzenicą Sonią. W końcu Wania jest tytułowym wujaszkiem właśnie dla niej i to jej

perspektywa jest tu kluczowa. Dostrzegając przywary relacji rodzinnych – takie jak bezczynność profesora i macochy (Mirosława Żak), czy też to, że jako
spolegliwa i najmłodsza wśród krewnych
Sonia dźwiga odpowiedzialność za cały
dom – córka profesora inaczej próbuje
skonfrontować się z narzucaną jej formą.
Sprzyja jej w tym oczywiście młodzieńcza
egzaltacja i wrażliwość – dziewczyna nie
rozpamiętuje przeszłości i nie zamartwia
się przyszłością, z czułością i zachwytem
obserwując otaczający ją świat. Jednak
i ona przechodzi przemianę: w scenie zamykającej spektakl nie ma już śladu jej
początkowego zahukania i nieśmiałości.
Ich miejsce zajęły uważność i odpowiedzialność. W oddaniu tej wprowadzającej
na scenę świeżość i rozładowującej napięcia bohaterki leży ogromna zasługa Joanny
Połeć. Można powiedzieć, że Sonia w jej
wykonaniu staje się barometrem teatralnej
atmosfery Wujaszka Wani.
Kolejnym czynnikiem kluczowym dla
tego, by widzowie rzeczywiście otrzymali zapowiedzianą w tytule komedię
jest postać... kury. Ogromna (w końcu
grana przez człowieka, Beatę Deutschman), nad wyraz sprawcza (zagubionej
matce Wani – w tej roli Maria Bieńkowska – wskazuje dokąd pójść, smutną Sonię pociesza muffinką) urozmaica fabułę
o element surrealistyczny, mający swoim
niecałkowitym realizmem rozśmieszyć
oglądających. Kurza perspektywa pozwala
odbiorcom z dystansu spojrzeć na życie
ludzkie, uśmiechnąć się na widok szału
Wani, smutku Soni czy zadowolenia rozbisurmanionego wiecznym uwielbieniem
profesora. Czubatka zapewnia możliwość
spojrzenia spoza kultury, społeczeństwa,
form nakładanych nam przez siebie i innych, nie po to jednak, by potwierdzić
ich wyższość nad niezapośredniczonym
światem natury, ale by widząc je, tym
wyraźniej się uśmiechnąć i zaakceptować
niedoskonałości. Obłuda i fałsz nie przestaną być w ten sposób złem, ale przynajmniej staną się po części trochę bardziej
znośne, bo śmieszne.
Twórcy podkreślali, że podczas pracy
musieli skonfrontować się z istniejącą tradycją scenicznych interpretacji dramatów
rosyjskiego pisarza. Przyjęli więc wobec
niej postawę stojącej w oddali kury, wydobywając pierwotniejszy sens z tego,
co Czechowowskie i ludzkie zarazem.
Podążajmy za sosnowieckim zespołem
i bądźmy raczej Soniami niż Waniami –
a najlepiej kurami.

Maria Sławińska

W poprzek fikcji
W momencie, w którym otaczająca
nas rzeczywistość została odarta
z wszelkich pozorów, do teatralnych
łask wracają dramaty Czechowa.
Być może dlatego, że w jego dziełach można znaleźć zsyntetyzowany opis błądzącego społeczeństwa.
Duet Jędrzej Piaskowski i Hubert
Sulima, wykorzystując ten fakt, zastawiają na widza pułapkę. Przed
tytułem tekstu dramatycznego o konotacjach pesymistycznych dopisują hasło: „komedia”, bo i powodów
do śmiechu jest w spektaklu niemało: samoaktualizujące się dialogi, świetne aktorskie pointowanie
scen, a jakby tego było mało, piosenkę disco polo gra na keyboardzie
kura. Czy jednak aby na pewno widz
będzie się dobrze bawił?
Kluczem do rozpoznania metateatralnej
konwencji spektaklu wydaje mi się scenografia. Została zaprojektowana przez
Annę Met na przekór procesowi wytwarzania iluzji. W otwartych kulisach widać
rekwizyty i elementy teatralnej machinerii.
Tło stanowi wielkoformatowa fototapeta,
przedstawiająca tylną ścianę sceny w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu – odrapaną,
zwykle zasłanianą innymi materiałami.
Kopiowanie czegoś, co istnieje naprawdę (w wymiarze nie tylko tego jednego
teatru, z którego pochodzi kopia zaplecza, ale większości teatrów instytucjonalnych w naszej szerokości geograficznej) i przedstawianie tego na blejtramie
służy hiperbolizacji naturalizmu. Sulima
i Piaskowski grają tu całkiem ciekawym
paradoksem. Jak sami przyznają, postanowili zrezygnować z naturalistycznej
konwencji, w której dramaty Czechowa
były wystawianie chętnie i najczęściej.
Podkreślają jednak istotę realistycznego
odwzorowywania rzeczywistości poprzez
wierne jej reprodukowanie.
Podawanie w wątpliwość sensu tradycyjnych konwenansów odbywa się przede
wszystkim przez hiperbolizacje lub ostentacyjne demaskowanie fikcji. Na przykład artyści i artystki biorą na warsztat
sposób, w jaki aktorzy opuszczają scenę.
Tutaj manifestacyjnie wychodzą przez
drzwi – trójskrzydłą konstrukcję na kółkach, umieszczoną przez Sonię (Joannę
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Połeć) na samym środku sceny. Bohaterka
ta, strażniczka domowego ogniska, a także formy i normy, pilnuje, by pozostali
pojawiali się na scenie „prawidłowo” i w
tym samym trybie ją opuszczali. Większość postaci najczęściej jednak decyduje
salwować się kulisami, za nic mając pouczenia Soni. Sama kreacja aktorska profesorówny również wpływa na odbiorcze
zdystansowanie się wobec klasycznych
tropów. Postać ta zazwyczaj postrzegana
jest jako młoda, delikatna, może nawet
naiwna dziewczyna. Piaskowski, Sulima
i Połeć porzucają taką wizję Soni i ukazują ją jako bohaterkę zmęczoną niedługim jeszcze życiem. Przedstawiona zostaje jako kobieta prosta, z kompleksami
z powodu niedostatku urody. Ubiera się
na chłopską modłę i takiemu też etosowi
pracy hołduje. Dziewczyna, odkrywając,
że doktor Astrow nie odwzajemnia jej
afektów, przeżywa ogromne rozczarowanie. Zresztą tak jak pozostali bohaterowie.
Każdy chciałby czegoś innego: wujaszek
Wania (Tomasz Muszyński) tyrał całe
życie i niczego się nie dorobił, profesor
Sieriebriakow (Przemysław Kania) nie
ma siły doglądać już swojej posiadłości
i wolałby ją sprzedać. Helena (Mirosława
Żak) żałuje, że jej uczony mąż z powodu
starości już nie domaga, a Michał Astrow
(Aleksander Blitek) cały czas się łudzi,
że przekona piękną macochę Soni, aby
z nim została.
Innym akcentem demaskującym fikcję
jest moment, gdy niania Maryna (Ryszarda

Bielicka-Celińska) podaje zebranym herbatę. Filiżanki, które stoją na tacy, są do
niej przyklejone. I oczywiście, po uzyskaniu odmowy przez każdego z gości,
niania demonstracyjnie ową tacę opuszcza. Taki żart każe zwrócić uwagę na tradycyjną funkcję rekwizytów teatralnych,
służących przede wszystkim dopełnieniu
wrażenia kompletności świata – czy to historycznego, czy aktualnego, czy zupełnie
alternatywnego.
Wszystkie te zabiegi służą w Komedii zerwaniu z iluzją, opierającą się na
przekonaniu – ale czy ktoś w to jeszcze
wierzy? – iż Czechowa należy grać naturalistycznie. Wujaszek Wania, zgodnie
przecież z samym zamysłem pisarza, powinien być interpretowany jako komedia.
Odarcie go ze zużytych już form naturalizmu czy realizmu powoduje, że bohaterowie Czechowa w wykonaniu zespołu
Teatru Zagłębia wydają się paradoksalnie
bardziej ludzcy i spontaniczni, a mniej
„skrojeni na miarę” standardowego prezentowania emocji czy stanów. W spektaklu podniesione zostają tematy starości,
przemijania, ale i dorastania, zakochania
się, walki o lepszy byt, podążania za marzeniami. Wątki te, tak jak w życiu, nie
zawsze znajdują tu swój optymistyczny
finał. Podobnie jak szczęśliwego zakończenia – poza słodko-gorzką nadzieją,
którą dają nam tańcem Sonia i wujaszek
Wania w ostatniej scenie – brak.

fot. Monika Stolarska

„Spektakl długodojrzewający”

Z Hubertem Sulimą, dramaturgiem
spektaklu Komedia. Wujaszek Wania, rozmawia Agata Kwiatkowska
AK: W ramach przygotowania do naszej rozmowy przeczytałam recenzje
z Komedii. Wujaszka Wani i bardzo zaskoczyło mnie, że tak często pojawiał
się w nich psychologizm, wątek przeżywania, głębi postaci, a przecież bardzo wprost – tak w wypowiedziach, jak
i ze sceny czy już w tytule – dajecie do
zrozumienia, że zrywacie z konwencją
wystawiania Czechowa: ma być śmiesznie, nawet farsowo. Z czego wynika taki
odbiór? Przywiązanie do oczekiwań
i wyobrażeń jest silniejsze od tego, co
komunikujecie?
HS: Wszystko zależy od metody pracy,
każdy twórca ma swoją. To samo da się
opowiedzieć różnymi sposobami. Możemy zrobić spektakl z realistyczną scenografią i kostiumami, psychologicznie bliski temu, w czym żyjemy, ale to zawsze
jest jakaś kalka. My z Jędrzejem [Piaskowskim – przyp. red.] lubimy podobne
środki, bardziej formalne, groteskowe,
nieoczywiste i abstrakcyjne. Nałożenie ich
na klasyczne teksty daje ciekawe efekty
i pozwala zobaczyć w nich coś nowego,
a nie tylko powielać wciąż to samo.
Wrażenia opisane w tych recenzjach
oraz fakt, że nigdy nie doświadczyłam
tak ożywionych dyskusji, podzielonych
zdań, kłótni wręcz, jak po waszych
Trzech siostrach nasuwają mi pytanie,
czy pracując projektujecie sobie jakoś
widza. Zastanawiacie się, czy przedstawienie jest czytelne i komunikatywne?
Tak, ale jednocześnie nie chcemy rezygnować ze swoich ambicji. Zawsze wyobrażamy sobie widza i opowiadamy się
wobec istniejących oczekiwań, czasami
celowo w kontrze, trochę je wysadzając
albo dając coś innego. Nie da się też stworzyć spektaklu, który byłby zrozumiały,
ważny i dotkliwy dla każdego człowieka,
to jest złudzenie. My po prostu mamy
taką wrażliwość i pewne osoby dzięki
temu coś dostaną, coś przeżyją, ale będą
też takie, które się nie podłączą pod to,
nie zrozumieją, nie zalogują i to też jest
okej, nie obrażamy się. Kiedy ktoś wychodzi w trakcie spektaklu, nie myślę,
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się skonfrontować – trochę jak te postaci –
z jakimiś różnymi dziwnymi naleciałościami, pewnymi nieprawdami, sposobami
funkcjonowania, które już nie odpowiadały większości. Nagle, mam takie wrażenie, tam się pewne rzeczy pozderzały,
wybuchły i poukładały na nowo.

fot. Leszek Zych / „Polityka”

A już po premierze, czujesz, że z kolejnymi przebiegami wciąż coś się jeszcze
układa?
Bardzo fajnie rozwinęła się postać Heleny.

że zrobiliśmy coś źle lub że ta osoba jest
niemądra. Ja też nie lubię pewnych rzeczy, coś przemawia do mnie bardziej,
a coś mniej.
To ciekawe, co mówisz, bo pamiętam
jedną recenzję z Trzech sióstr właśnie,
która wywołała waszą żywą reakcję
i niezgodę.
Istnieje taki dogmat – przed tą sytuacją
o tym nie wiedziałem – że my twórcy nie
powinniśmy nigdy komentować czyichś
recenzji, bo to wywoła aferę i wplączemy
się w coś niepotrzebnego. Uważam, że jest
odwrotnie – należy rozmawiać. Jeżeli do
dyskusji została nam tylko przestrzeń na
spotkaniach pospektaklowych, panelach
albo na Facebooku, to korzystajmy z tego.
Nawet jeżeli ktoś będzie się wykłócał albo
powie, że to my się awanturujemy. Czasami warto się pokłócić, warto odpowiedzieć
na czyjąś perspektywę.
Powiedziałeś, że myślicie o potencjalnym widzu – a przecież publiczność
bardzo się od siebie różni: odbiorca jest
inny w Sosnowcu, Lublinie bądź Warszawie. Czy ta świadomość także determinuje wasze myślenie o spektaklu?
Bardzo. Zawsze robimy konkretny spektakl w konkretnym miejscu, nie jesteśmy
oderwani od kontekstu. W Nowym Teatrze

w Warszawie zrealizowaliśmy Jezusa, bo
chcieliśmy skontrować lewicowo-feministyczno-genderowy projekt, jakim jest
ta instytucja, ale też podobało się nam,
że Jezus przychodzi właśnie tam, to była
pewna przewrotność.
Na Jezusie właśnie o tym myślałam,
że nigdzie indziej by tak nie „zagrał”.
Kontekst zawsze jest dla nas ważny i tak
samo było w Sosnowcu. Wujaszek Wania
w jakiś specyficzny sposób zagrał z tym
zespołem. Pracowaliśmy bardzo dziwnym
trybem, bo byliśmy przez rok w procesie – dwa tygodnie prób, trzy miesiące
przerwy, tydzień prób, miesiąc przerwy.
Potem znowu trzy miesiące przerwy, miesiąc prób i finał.
Czuliście, że po każdej takiej przerwie
coś się zmienia? Coś innego wybrzmiewa, coś w ogóle traci wydźwięk?
Z przyczyn losowych nie ma trzech osób
z pierwotnej obsady, więc zmiany były
cały czas. Zespół przeżywał bardzo trudne sytuacje, wręcz tragiczne – śmierci
bliskich i kolegów z pracy. Jedna z aktorek miała wylew, jest sparaliżowana. To
wszystko wpływało na naszą pracę i to,
co działo się z przedstawieniem. Mam
wrażenie, że ten spektakl najwięcej dał
zespołowi, bo aktorzy naprawdę musieli

Dzisiaj widziałam spektakl po raz
pierwszy, więc nie wiem, jak ta rola
wyglądała wcześniej, jednak miałam
wrażenie, że Helena jest najbardziej
świadoma swojej pozycji i sytuacji,
w jakiej się znajduje i doskonale to
wykorzystuje i ogrywa.
Rozumie tę konwencję. A jednocześnie
nic o niej nie wiesz. Kończy się spektakl
i nie masz pojęcia, czy kochała tego, czy
tamtego, czy w ogóle kogokolwiek kocha.
Może nikogo? Kim ona właściwie jest i co
myśli – zostajesz absolutnie z niczym. Ta
kreacja, to, co Mirka [Mirosława Żak –
przyp. red.] tutaj zrobiła, było świetne,
domknęła postać żony profesora.
Podobało mi się też, że ten komizm jest
u was dwojaki. Czasem jest śmiesznie,
bo rzeczywiście coś nas szczerze bawi,
a czasem niby się śmiejemy, ale podskórnie czujemy, że coś tu nie gra.
Jak powiedział podczas spotkania jeden
z widzów: śmiał się, ale jednocześnie widział, że postaci są w jakimś tragicznym
położeniu i cały czas balansował pomiędzy tymi dwoma aspektami spektaklu.
Przed premierą mówiłeś, że „chcecie
dać widzom dużo radości”, co po obejrzeniu przedstawienia odbieram jako
lekką podpuchę.
To była trochę prowokacja. Faktycznie
chcieliśmy szukać jak najwięcej komediowości, ale w pandemii umierają twoi bliscy,
ludzie chorują, każdy z nas ma swoje różne nieszczęścia, zawieszają nam pracę –
właściwie świat się wali. Musieliśmy się
z tym mierzyć, czy nam się to podoba, czy
nie. Nigdy nie robimy spektaklu w kontrze
wobec zespołu. Aktualna sytuacja zawsze
wsiąka, wnika do procesu pracy. Trzeba zauważyć, co jest mocne i co działa, jaki komunikat wysyła grupa, o czym
chce opowiedzieć, co przepracować.
Wujaszek Wania dojrzewa, nabiera jakości.
I jeszcze będzie dojrzewał. Taki spektakl
długodojrzewający (śmiech).

rys. Mateusz Kaliński
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Agata Kwiatkowska

Psycholog, socjolog czy satyryk?
Co jakiś czas na teatralnym podwórku w ramach nigdy nie kończącej się
zabawy „zupełnie nowe odczytania
zupełnie nienowych autorów” kolejni twórcy i twórczynie podejmują próby modyfikacji utrwalonego
wizerunku co poczytniejszych pisarzy 1. Nie inaczej jest w przypadku
Antona Czechowa, który ostatnimi (także pandemicznymi) czasy
w repertuarach gości częściej niż
rzadziej.
Z Czechowem jak z koniem Chmielowskiego – jaki jest, każdy widzi.
Na dźwięk nazwiska tego – umówmy
się – najsłynniejszego rosyjskiego dramatopisarza momentalnie odpalamy
szereg skojarzeń: nostalgia, melancholia, tęsknota-nie-wiadomo-za-czym,
niespełnienie... Zatem Czechow to
smutno, łzawo i na serio. Czy tylko?
Wyobrażenia dotyczące jego twórczości ugruntowała tradycja teatralnych
Czy istnieją równie unieruchomione przez
tradycję portrety pisarek?
1

wystawień sięgająca tych najpierwszych,
MChaTowskich. Założony przez Konstantego Stanisławskiego i Władimira Niemirowicza-Danczenkę Moskiewski Akademicki Teatr Artystyczny (wówczas jeszcze
MChT) to ówczesna światowa awangarda.
Realizm, naturalizm bądź psychologizm
nie brzmią dziś na szalone eksperymenty,
jednak na przełomie XIX i XX wieku estetyka ta była scenicznym novum. Ze Stanisławskim, podobnie jak z Grotowskim,
długo nikt nie ośmielał się dyskutować,
w końcu to Wielki Reformator, całe amerykańskie aktorstwo Stanisławskim stoi.
Poza tym, jak na samca alfa w stadzie
przystało, nieszczególnie zostawiał miejsce na jakąkolwiek polemikę: twierdził, że
autor Mewy nie umie analizować swoich
sztuk, które on sam czytał jako „głęboki
dramat rosyjskiego życia”. Dziwiło to
wielce Czechowa i uparcie się z tą opinią
nie zgadzał. W jednym z listów do znajomego pisał: „Płakał pan na moich sztukach? Nie tylko pan, a przecież nie po to
je pisałem. To Aleksiejew [Stanisławski]
zrobił je na łzawo. Chciałem czegoś innego...”2. W Wiśniowym sadzie twórca widział „nie dramat, tylko komedię, a w pewnych momentach nawet farsę”, za co bał
się, że „dostanie burę od Niemirowicza”3.
Wszystkie cytaty za: A. Czechow, Wybór dramatów, BN II 198.
2

Z listów do aktorki Marii Liliny, żony Stanisławskiego (15 IX 1903).
3

Zdaje się, że te niegdyś lekceważone
odautorskie wskazówki inscenizacyjne
wykorzystują współcześni realizatorzy.
Oczywiście podług własnych zainteresowań i poczucia humoru. Dlatego inaczej użył ich duet Piaskowski/Sulima
w Trzech siostrach [czytający/a te słowa
już wie, jakim tropem poszli w przypadku spektaklu zaproszonego do Rzeszowa], inaczej Iwan Wyrypajew, ale obie
produkcje odchodzą od psychologicznej
głębi i powagi, dobierając środki z gamy
buffo, co wcale nie musi przekreślać tonacji serio, jeżeli chodzi o komunikowane
treści. U Wyrypajewa brak też słynnej
Czechowowskiej pauzy tudzież milczenia, z których Piaskowski i Sulima czerpią pełnymi garściami, obdarzając tym
samym publiczność sporym zaufaniem –
zamiast tylko mówić o nudzie, nudę ufizyczniają. Rosyjski reżyser zaakcentował
też to, co w Wujaszku Wani współbrzmiało z naszą publicystyką, czyli temat ekologii i wycinki lasów. Krajan Wyrypajewa
uznawał autorytet nauk przyrodniczych,
wierzył, że wszystkie elementy przyrody
są równie ważne i składają się na strukturę życia – jakże by się odnalazł w dzisiejszym posthumanistycznym dyskursie!
I tak dochodzimy do innego oblicza Antona Czechowa – społecznika, wykształconego i praktykującego lekarza, który żywo
interesował się bieżącą sytuacją społeczno-polityczną. Również swojej aktywności pisarskiej nie ograniczał wyłącznie do
tekstów artystycznych. Czechow spędził
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kilka miesięcy na Sachalinie, wyspie-widmo, gdzie zsyłano więźniów politycznych i kryminalnych carskiej Rosji,
a po powrocie wydał ważną rozprawę
o warunkach życia i pracy katorżników.
Konteksty te, wespół z faktami biograficznymi (syn wzbogaconego kupca,
wnuk chłopa pańszczyźnianego) zdecydowanie wpływają na charakter jego
sztuk. W zasadzie o każdej – włącznie
z, tak zwanym, młodzieńczym Płatonowem – możemy powiedzieć, że stanowi obraz rzeczywistości socjalnej Rosji.
Wszyscy bohaterowie, czy w Trzech siostrach, Wujaszku Wani, czy Wiśniowym
sadzie, stanowią pars pro toto społeczeństwa przełomu wieków w przededniu
jednej rewolucji, z kolejną już zarysowującą sięna horyzoncie. Mamy tu reprezentantów klas społecznych od właściciela ziemskiego, przez guwernantkę,
wiecznego studenta, po domowego sługę.
Te postaci to nie wielcy gracze historii,
raczej przeciętni użytkownicy rzeczywistości lub może bardziej jej lokatorzy, bo
w obliczu nowego porządku tylko niektórzy potrafią działać i z niego korzystać. Większości pozostaje sentyment,
bezradność i tęsknota za tym, co minione. Odwrotnie niż u Szekspira, gdzie
bohaterowie działają i wpływają na otaczający ich świat, w tym wypadku świat
wydarza się poza nimi bądź pomimo nich:
nie są postępowi, ale postęp następuje.
Szekspir to Historia, Czechow to historie. Najpewniej w Familiadzie Stratfordczyk znalazłby się na pierwszej pozycji listy dramatopisarzy wszechczasów,
jednak to postaci spod pióra rosyjskiego
twórcy zdają się być bardziej zanurzone w życiu – kiedy jedzą, gadają, snują
się, grają w karty, piją kawę, czekają na
pociąg... Ten brak ekscytujących wydarzeń i znaczących działań konsternował
ówczesną krytykę i odbiorców – przecież
dotychczas domeną dramatu była akcja.
Jeżeli Czechowowskie dzieła są historycznie tak mocno osadzone, co sprawia,
że nie trącą myszką? Pisarz-lekarz wiedział, że dawka czyni truciznę – wspominane utwory nie wychylają się w żadną
stronę: ani publicystyki, ani melodramatu, ani dramatu psychologicznego, komedii, farsy czy satyry. Dlatego reżyserki!
Dramaturdzy! Realizatorzy! Bawcie się
do woli, bo Czechow może być i o chlebie, i o niebie.

Maria Sławińska

Jestem, więc chodzę do teatru!
Jak wszyscy zdążyliśmy się już zorientować, hasło programowe tegorocznego
festiwalu brzmi: „Powtarzaj wielkie słowa powtarzaj je z uporem”. Część z nas,
nie wątpię, że większość, wie zapewne,
że jest to wers ze słynnego wiersza Zbigniewa Herberta Przesłanie Pana Cogito, w którym tytułowy człowiek myślący
podpowiada jak słusznie żyć. W zaproponowanych przez – ta rewelacja być może
okaże się nieco bardziej tajemniczą dla
moich czytelników i czytelniczek – „niedoszłego noblistę” refleksjach znajdujemy
do dziś działający kompas moralny. Nie
powinien więc dziwić fakt, że organizatorzy postanowili odwołać się do słów
Herberta właśnie teraz.

wartości w życiu, zdrowie, poczucie bezpieczeństwa, obecność bliskich okazały
się jednak nie do zastąpienia. Najważniejsze stało się to, co podstawowe i najbliższe nam.
Dlatego organizatorzy festiwalu odsyłają nas do tych wielkich słów, które należy powtarzać z uporem. „Wielkie słowa”
rozumiem jako podstawę. Podstawę naszej
kultury czy rozwoju intelektualnego. Dopiero kiedy zrozumiemy „wielkie słowa”
(albo przynajmniej podejmiemy taki wysiłek), możemy ruszyć się z miejsca. Wtedy
będziemy gotowi kreować coś nowego.
Ale jednak nie powinniśmy zapominać
o tym, co doprowadziło nas do momentu, w którym uznaliśmy się za istoty już

Zbigniew Herbert, archiwum Michała Kapitaniaka

Bo przecież rok 2020 nie oszczędził
nikogo. Bo przecież okazał się niemal jaspersowską sytuacją graniczną. Doświadczenie epidemii spowodowało, że świat
zatrzymał się na chwilę, a razem z nim
zatrzymaliśmy się i my i nasze zabiegane
życia. I nagle uzmysłowiliśmy sobie, że
nie ma nic ważniejszego, niż zdrowie naszej rodziny czy spokój wokół. Rok 2020
uświadomił nam, niczym – nie oszukujmy
się – nieco dość łzawy dramacik, że rozwój rozwojem, ale co z tego? Podstawowe

naprawdę rozumne. Dlatego, powtórzę,
potrzeba nam uporczywych, nawet jeśli
nieco żmudnych, repetycji.
Być może taką maksymą, stawiając
przecież na repertuar dość klasyczny, kierują się organizatorzy Festiwalu Nowego Teatru. Czechow, Szekspir czy nawet
współcześniejszy nam Różewicz to wszak
klasycy – zniechęceni powiedzieliby nawet, że już okropne ramoty! Ich twórczość
złożyła się jednak na prawdziwy skarbiec teatralny, do którego wciąż zaglądają
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artyści – kolejnego już – nowego pokolenia. Nierzadko traktują oni Króla Leara,
Kartotekę, Białe małżeństwo czy Wiśniowy
sad jako tę podstawę, o której pisałam,
którą trzeba zrozumieć i przerobić jak lekcję w szkole, aby wejść w następny etap
swojej artystycznej tożsamości.
Teatr Zagłębia przedstawił rzeszowskiej publiczności spektakl na podstawie
dramatu Wujaszek Wania. Po sztuki Czechowa sięgnie także ekipa gospodarzy,
przygotowując Wiśniowy Sad. Z Wrocławia przyjedzie spektakl Białe Małżeństwo. Wielkie słowa – wielkie do granic
wielkości – powtórzy z uporem również
Teatr im. Horzycy z Torunia ze swoją reinterpretacją Pisma Świętego (Biblia:Próba). Nie wolno też zapomnieć o przedstawieniu otwierającym nasze spektaklowe
peregrynacje, czyli o Kto zabił Kaspera
Hausera?, kolejnej wariacji na temat historii zagadkowego znajdy z Norymbergii.
Wyglądałoby więc na to, że w tym roku
nie stawiamy bezpośrednich pytań o przyszłość. W tym roku zatrzymujemy się, tak
jak zatrzymał się ostatnio cały świat i wracamy do początku, aby poukładać sobie
wszystko w głowie, licząc rozpaczliwie,
że tym razem jednak uda nam się tak jakoś… lepiej? Przewodnikiem niech nam
będzie Pan Cogito ze swoim kartezjańskim rodowodem. Pamiętają państwo?
Myślę, więc jestem. Może wtedy, może
jak już swoje przemyślimy i przerobimy,
odważniej i mądrzej spojrzymy na to, co
nas czeka jutro?
Tegoroczny idiom festiwalu sugeruje,
że w ciągu najbliższych dni powrócimy do
korzeni. Teatr zaproponuje nam przestrzeń
doświadczeniowo-estetyczną, w której
będziemy mówić o tym, co pierwotne,
a jednocześnie najważniejsze. Będziemy
oglądać klasykę na scenie i dyskutować
o niej z uporem teatromaniaka. I… czego
możemy dowiedzieć się o sobie? To być
może najciekawsze pytanie tegorocznego festiwalu.

O co chodzi
Co poeta miał na myśli? Wychodząc ze
spektaklu teatralnego, nawet (zwłaszcza?)
na dobrym festiwalu, dajmy na to w Rzeszowie, nieraz stawiamy sobie takie pytanie. Postacie, dialogi, ruch sceniczny,
scenariusz, scenografia, choreografia, dyskografia, dyskobole i pięciobój: pojęcia,
terminy i zdarzenia na scenie niejednokrotnie wirują w naszych głowach jeszcze
długo po wyjściu z teatru. Co poeta miał
na myśli? Dlaczego główna bohaterka
w drugim akcie ma na sobie wyjściową
sukienkę, podczas gdy w pierwszym nosiła skromny strój uczennicy? A dlaczego
przedstawienie rozpoczyna się spokojnym
walcem, zaś kończy muzyką techno? Intuicja, wyćwiczona w codziennym użyciu,
kazałaby przypuszczać, że źródłem jest
zwykły przypadek: reżyser zaproponował
aktorowi czerwony krawat, bo błękitny
akurat był poplamiony; jednakże równie
instynktownie czujemy, że za tym niejasnym melanżem teatralnych szczegółów
musi kryć się jakiś twórczy zamysł.
Zdarza się szczęśliwie, i to całkiem
nierzadko, że nie jesteśmy w teatrze sami.
Nawet jeśli stały towarzysz/towarzyszka naszych teatralnych eskapad akurat
przebywa na konferencji ornitologicznej
i w kasie odebraliśmy bilet wyłącznie dla
jednej osoby, (milczącym) towarzystwem
wciąż służą teatralni recenzenci. Sięgnięcie po egzemplarz gazety czy internetową recenzję może być równie pomocne
w rozwikływaniu meandrów wystawionych na scenie zdarzeń co pospektaklowa
rozmowa przy herbacie czy winie. Gdy już
dojdziemy do wniosku (być może zresztą
wbrew sugestiom recenzenta lub recenzentki, którzy wcale nie muszą mieć racji),
że kolor stroju głównej bohaterki kontrastuje z jej charakterem a dobór ścieżki
dźwiękowej unaocznia jej wewnętrzną
przemianę, zdaje się, że już wiadomo, co
poeta miał na myśli.
Problem jednak pojawia się dokładnie
wtedy: jeśli poeta miał na myśli właśnie
to, co dzięki przemyślnej interpretacji
udało nam się wyinterpretować z utworu i omówić w godzinę lub pół, to czy
sam nie mógł tego powiedzieć? Dlaczego potrzebował aż tylu skomplikowanych środków wyrazu, jeśli „wszystko,
co się wie (…) da się powiedzieć w trzech
słowach” (F. Kürnberger)? Czy to oznacza, że cały te opowieści sceniczne były
niepotrzebne?

Szczęśliwie nie jesteśmy skazani
na taki teatralny nihilizm. Odpowiedzi
na powyższy zarzut, wedle którego ujmowalność sztuki w słowa, komentarz,
przeczy jej samej, mogą być różnorakie.
Można przekonywać, że chodzi o wzmocnienie za pomocą wizualnych środków
wyrazu tego, co można by równie dobrze opowiedzieć. O specyficzne uczucie, które nas ogarnia w czasie oglądania
spektaklu. O wewnętrzne oczyszczenie,
jakie za tym podąża, czy wreszcie o ustanowienie na krótką chwilę miejsca spotkania z innymi ludźmi i wytworzenie
małej wspólnoty.

Ferdinand Kürnberger, publicysta i pisarz (strona tytułowa
„Illustrirte Frauen-Zeitung". Wydanie „Modenwelt” z gazetą
rozrywkową)

Nie udając Greka, odpowiem szczerze, że nie wiem, która z tych odpowiedzi jest prawdziwa – być może zresztą
wszystkie po trochu. Bo przecież któraś
musi, prawda? Gdyby doświadczenie teatru nie zapewniało nic „dodatkowego”
poza tym, co o sensie konkretnych spektakli da się powiedzieć lub napisać, tkwilibyśmy wszyscy (widzowie, recenzenci, aktorzy, dyrekcje teatrów) w wielkim
błędzie, dalej się nim zajmując.
Czym jest to „coś”, nie będę wyrokował: niech każdy je odnajdzie, najlepiej
teraz w Rzeszowie. Tego Państwu i sobie życzę; a przede wszystkim radości
z udziału w Festiwalu – bo przecież chyba
i o to chodzi w teatrze?
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Sześć pytań scenicznych. Odpowiedz lub
się dowiedz!
1. Kto, oprócz Jędrzeja Piaskowskiego i Huberta Sulimy, był nominowany w 2021
roku do Paszportów „Polityki” w kategorii teatr?
a) Teatr 21 oraz Maciej Pesta
b) Maciej Pesta oraz Joanna Piotrowska
c) Teatr 21 oraz Weronika Szczawińska
2. Jak nazwa się sługa Shylocka z Kupca weneckiego?
a) Tubal
b) Lancelot Gobbo
c) Artur
3. Jakim spektaklem i gdzie zadebiutował reżyser Kto zabił Kaspara Hausera?
a) Panną Julią w Teatrze Ludowym w Krakowie
b) Panną Julią w Teatrze Nowym w Warszawie
c) Trzema siostrami w Teatrze Powszechnym w Warszawie
4. Kto był reżyserem najpopularniejszej warszawskiej teatralnej realizacji
Do piachu Tadeusza Różewicza?
a) Gustaw Holoubek
b) Tadeusz Łomnicki
c) Krzysztof Garbaczewski

Rozwiązanie
Co najmniej jedna dobra odpowiedź: Udało się! Masz solidne
podstawy. Kształć się dalej, a niedługo staniesz się mistrzem wiedzy
o teatrze.
Co najmniej trzy dobre odpowiedzi: Super! Naprawdę wiele wiesz
o teatrze. Oby tak dalej!
Co najmniej pięć dobrych odpowiedzi: Jesteś prawdziwym teatromanem! Orientujesz się w tym świecie
jak nikt inny!
Sześć dobrych odpowiedzi: Wiesz
więcej niż autorka tego quizu.

5. Która sztuka Antoniego Czechowa została wydana najpóźniej?
a) Płatonow
b) Borys Godunow
c) Wiśniowy sad
6. Z kim w duecie tańczy Rafał Dziemidok?
a) Anką Jankowską
b) Tomaszem Rodowiczem
c) Agnieszką Charkot

a.6 ;c.5 ;b.4 ;a.3 ;b.2 ;a.1 :izdeiwopdO
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