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Agata Kwiatkowska

„To wszystko 
było – minęło”
Wiśniowy sad to bodaj najbardziej 
emblematyczne dzieło Czechowa – 
jako ostatni utwór pisany przez cho-
rego na gruźlicę autora świadomego 
zbliżającej się śmierci, uchodzi za 
esencję jego twórczości. Dlatego też 
silnie przylgnęły do niego wszystkie 
Czechowowskie hasła-klucze – dra-
mat nastroju, upływającego czasu, 
tęsknoty za tym, co minione – a także 

przekonanie o  jego integralności. 
Pierwszy reżyser Wiśniowego sadu, 
Konstanty Stanisławski, twierdził, 
że jest on tak idealną całością, że 
nie należy usuwać z niego ani słowa. 
Andro Enukidze, twórca rzeszowskiej 
realizacji dramatu, pozwolił sobie 
jednak nie tylko na pewne cięcia – 
spektakl zamknięty jest w dopisaną 
autorowi klamrę.

Enukidze umieścił tekst Rosjanina we 
wspomnieniu Lubow Raniewskiej: na ho-
ryzoncie widzimy wieżę Eiffla, ponieważ 
jesteśmy już dawno po licytacji majątku 
i wyjeździe do Paryża. Lubow to trzęsąca 
się stara kobieta, którą Mariola Łabno-Flau-
menhaft gra bardzo dosłownie. Podobnie 

przerysowana jest towarzysząca staruszce 
córka (Dagny Mikoś) – od pierwszej sceny 
wiemy, że w tej wersji nie ma mowy o psy-
chologizmie. U Czechowa dla Raniewskiej 
istnieje wyłącznie przeszłość – marzy, by 
przyszłość wyglądała tak samo, a rozpa-
miętywanie pochłania jej teraźniejszość. 
Przedstawienie ukazuje to jeszcze bardziej 
drastycznie. Lubow pozostają już tylko 
wspomnienia: „Pamiętam!” – powtarza 
nieustannie, a przyszłości już nie będzie, 
bo jej życie dobiega końca. Reżyser odebrał 
jej nawet nadzieję i możliwość dalszego 
samooszukiwania się.

Enukidze świat sceniczny rysuje bar-
dzo grubą kreską, a koloruje mocnymi 
barwami. Czechowowi zarzucano mono-
tonię, rozciągłość, brak akcji – wydawał 
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się nieatrakcyjny dla widza. Bo jak tu się 
ekscytować czekaniem na pociąg czy po-
gaduszkami przy kawie? Gruziński twór-
ca dopowiada wiele autorowi, jednak nie 
na poziomie wydarzeń – nie dzieje tu się 
nic, czego nie było w tekście Wiśniowego 
sadu – ale w tym wypadku na pewno nie 
możemy mówić o nudzie i braku aktyw-
ności. Czechowowskie pauzy i milczenie 
zostały wypełnione szeroko rozumianym 
ruchem scenicznym (za który odpowiada 
Tomasz Dajewski) i aktorską ekspresją. 
Postaci nie snują się, ale biegają, wpa-
dają na scenę i z niej uciekają, są głośne, 
pełne przesady. Reżyser zachował niejed-
noznaczność gatunkową pierwowzoru, 
uwzględniając jego tonację farsową, gro-
teskową i melodramatyczną, co daje per-
formerom i performerkom duże pole do 
popisu (a popisuje się zespół wspaniale) 
oraz utrzymuje skupienie i uwagę widzów.  
Sposób operowania czasem, który opiera 
się na podkręconym tempie spektaklu, wy-
nika też z tego, że akcja nie rozgrywa się tu 
i teraz, ale właśnie w jakiejś odrealnionej 
przestrzeni – w wyobraźni. To, co dzieje 
się w czasie rzeczywistym, toczy się już 
innym rytmem.

Konstrukcja dramaturgiczna sugeruje 
nam, że oglądamy wspomnienia Raniew-
skiej, lecz nie widzimy historii wiśniowego 
sadu jej oczami. Przeciwnie – bohaterowie 
mają możliwość  (i z niej korzystają) prze-
chwytywania perspektywy i przedstawiania 
wydarzeń ze swojego punktu widzenia, co 
wydaje mi się dużo ciekawsze, niż gdy-
byśmy śledzili akcję wyłącznie przez filtr 
spojrzenia właścicielki majątku. Być może 
tylko córki Lubow – młodsza Ania i przy-
brana Waria, razem z Szarlottą i Duniaszą 
połączone w jedną rolę – są najmniej do-
określone. Nie tylko dlatego, że w zasadzie 
mogą być jedynie projekcją starej kobiety 
u kresu życia, której percepcja zaciera obraz 
rzeczywistości, ale też dlatego, że w mo-
mencie przemian społecznych, w którym 
się znajdują, los, potencjał i możliwości 
Kobiety (bo tak nazwał tę hybrydyczną 
postać reżyser) są w zasadzie jednakie – 
niezależnie od tego, czy będzie ona poko-
jówką, guwernantką czy ziemianką.

Rzeszowska inscenizacja podbija treści, 
które często w realizacjach Czechowa nie 
wybrzmiewają bądź są zupełnie pomijane. 
Przedstawiając pewne typy postaci – nie te-
atralnych, ale właściwych konkretnej sytu-
acji historycznej – ukazuje również trzy po-
rządki ekonomiczne. Jeden z nich, którego 
przedstawicielką jest właścicielka ziemska, 
przechodzi do przeszłości, jednakże to on 
ukształtował wszystkich bohaterów, zatem 

warunkuje ich zachowania i reakcje – lub 
ich brak. Utrata posiadłości to utrata pew-
nego stylu życia – sad był dla tej rodziny 
namacalnym łącznikiem z dawnym porząd-
kiem, którego powidoków mogli jeszcze 
doświadczać. Nowy właściciel majątku, 
Łopachin, jest dzieckiem nadchodzących 
przemian – symbolem kapitalizmu. A Tro-
fimow – ideowiec, idealista i intelektuali-
sta, który z nich wszystkich patrzy najdalej 
i dostrzega już jaskółki kolejnej rewolucji, 
co w przedstawieniu oznajmia wręcz dru-
kowanymi literami, czyli cytatem z Mark-
sa – lekceważąco odpowiada Łopachinowi, 
synowi chłopa pańszczyźnianego: „a ja 
[jestem] synem aptekarza i nic z tego nie 
wynika”. Oczywiście nie jest prawdą, że 
jego pochodzenie nie ma znaczenia. Tak 
samo jak oświadczenie o wolności od pie-
niędzy – jeżeli faktycznie ma je za nic, 
dlaczego kłamie na temat wynagrodze-
nia za tłumaczenie? W zasadzie wszyscy 
bohaterowie wciąż mówią o pieniądzach. 
Nie tylko dlatego, że są im potrzebne do 
ocalenia majątku – każdy z nich ma inny 
stosunek do pieniądza, który determinuje 
ich istnienie w tym świecie.

Kilku postaci na scenie brakuje. Między 
innymi starego, wiernego lokaja Raniew-
skich. Firsa w spektaklu nie ma, bo jego te 
przemiany nie dotyczą, nie musi się wobec 
nich opowiadać. W chwili, kiedy kończy 
się akcja Wiśniowego sadu, kończy się też 
jego życie – ma mniej więcej tyle lat, ile 
dopisana przez reżysera Raniewska. Ale do 
nowego, radykalnie obcego porządku nie 
ustosunkowuje się nawet Łopachin. Nikt 
z mieszkańców i sąsiadów majątku Lubow 
nie jest w stanie wyjść poza funkcje, role 
i schematy, w których został wychowany, 
przeżył całe życie i które odziedziczył. 
Brzmi znajomo?

Maria Sławińska

Wiśniowe widma 
z przeszłości
Ostatnia realizacja teatralna Teatru 
im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszo-
wie, Wiśniowy sad, nie bez powodu 
została włączona w program Festi-
walu Nowego Teatru. Spektakl ten 
wpisuje się w nurt inscenizacji tek-
stów klasycznych, które dominują 
w tegorocznym repertuarze. Druga, 
po Wujaszku Wani, adaptacja dra-
matu Czechowa to kolejna propo-
zycja materiału, w którym znajdzie-
my „wielkie słowa”, przeznaczone do 
powtarzania z uporem. W dzisiejszej 
niełatwej rzeczywistości frazy kla-
syków powracają do teatralnych 
twórców tak, jak do Lubow Raniew-
skiej powraca jej przeszłość. Bole-
sne doświadczenia i  wspomnienia 
nachodzą bohaterkę ze zdwojoną 
siłą, męcząc ją codziennie przy po-
rannej kawie. Szczególnie dręczy ją 
ciąg podjętych złych decyzji. I od po-
kazania jej w tym stanie rozpoczyna 
się spektakl.

Reżyser Andro Enukidze funduje publicz-
ności podróż w przeszłość, a przewodnicz-
ką po niej zostaje starzejąca się Raniewska 
(Mariola Łabno-Flaumenhaft). Spotykamy 
ją w Paryżu. Siedząc w eleganckim fotelu 
na środku sceny, próbuje przypomnieć so-
bie szczegóły historii, którą zaraz zacznie 
wspominać. Retrospektywa przenosi nas 
do wydarzeń o wiele lat wcześniejszych, 
do momentu tuż przed wystawieniem na 
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licytację jej rodzinnego majątku w Rosji, 
i nieuchronnie prowadzi akcję z powro-
tem do Paryża. Łabno-Flaumenhaft kreuje 
bohaterkę stanowczą, pewną siebie, która 
od życia bierze to, co chce, nie bacząc na 
koszty. Jej relacje z mężczyznami są niejed-
noznaczne, wsparte motywacjami, których 
tylko możemy się domyślać – miłością czy 
wyrachowaniem? Chęcią dominacji nad 
córkami czy pragnieniem zachowania po-
zorów wiecznej młodości? Płynna i całko-
wita metamorfoza ze staruszki w pełną sił 
damę to tylko początek aktorskiego popisu 
Łabno-Flaumenhaft. Dokonuje na oczach 
widza przeobrażeń scenicznej tożsamości – 
w ramach jednej postaci. Z kolei Dagny 
Mikoś przeobraża się za trzy! A raczej – 
w trzy. Odgrywa naraz córki Raniewskiej: 
rodzoną Anię i przybraną Warię oraz Szar-
lottę Iwanownę, francuską guwernantkę. 
W pierwszej scenie sama Raniewska nie 
potrafi rozpoznać tożsamości kobiety, która 
jej towarzyszy, nazywa ją więc „diabelskim 
wcieleniem”. I tak przez cały spektakl – 
Ania zmienia się w Warię, która zmienia 
się w Szarlottę i z powrotem, a momenta-
mi sama nie zna swojej tożsamości. Dagny 
Mikoś kreuje mistyczny byt – zawieszony 
między ziemią a niebem – który ma w sobie 
z trickstera, ironicznego ducha. Jednocze-
śnie to ta postać podsyca ogień wspomnień 
w Raniewskiej.

Przeszłość dominuje także w klasycznej 
aranżacji scenografii. Rzeczywistość sce-
niczna, czyli pokój w domu Raniewskich, 
a czasem Paryż, rozpościera się od luster 
(ustawionych z lewej strony sceny) przez 
stół (w centralnej części) aż do ławki w pra-
wym rogu. W głębi ustawiona jest szafa, 
obiekt fascynacji Gajewa (Marek Kępiń-
ski). Bohaterowie mają zamiar świętować 
stulecie jej powstania. Lustra ustawione 
zostały tak, by podwajać odbicia postaci. 
Podobnie podwójna jest historia, miesz-
cząca w sobie dwa plany czasowe: historię 
ujętą w Wiśniowym sadzie i wspomnienie 
starej Raniewskiej. Użycie efektu odbicia 
dodaje wizualnej stronie spektaklu lekko-
ści i tajemniczości, a przez to zwielokrot-
nia się wrażenie obcowania z widmami 
przeszłości. 

Te zresztą spotykają się na balu, któ-
ry w jednej ze scen zarządza główna bo-
haterka. W tym momencie podwieszone 
pod sufitem poszarpane suknie zaczyna-
ją wirować. Minimalistyczny, koncep-
tualny ruch sceniczny, którego autorem 
jest Tomasz Dajewski, odsyła do niemo-
cy bohaterów – odzwierciedla bezsilność 
postaci, które snują się po swoim życiu 
jak resztki czyjegoś wspomnienia. Nie 

sposób uniknąć skojarzenia z chocholim 
tańcem, w którego ideę wpisana jest bez-
wolność. Ta dominuje tak w spektaklu, 
jak i dramacie. Większość bohaterów nie 
potrafi podjąć żadnej konkretnej decyzji, 
o działaniu nie wspominając. Dlaczego 
Raniewska nie robi nic, aby wyciągnąć 
swój majątek z zadłużenia? Choć „syn 
chłopa”, Jermołaj Łopachin (Robert Żu-
rek) proponuje rozsądnie, aby podzielić 
ziemię na działki letniskowe, Raniewska 
zdaje się tego nie chcieć. Jednocześnie nie 
szuka innego wyjścia z tej sytuacji i w ten 
sposób traci swój rodowy majątek, a jej 
ukochany sad wiśniowy zostanie wycięty.

Kolejna sytuacja sceniczna, w której 
obecność duchów z przeszłości dominuje 
odbiór inscenizacji, to makabryczna wizja 
Raniewskiej, dostrzegającej wśród drzew 
postać swojej zmarłej matki. Sekwencja 
przechodzi płynnie do sceny odwiedziń 
Pietii (Karola Kadłubca), który niegdyś 
był korepetytorem Griszy, nieżyjącego 
synka bohaterki. W przeszłość sięga rów-
nież rozmowa Raniewskiej z ziemiani-
nem Simieonowem-Piszczykiem (w tej 
Piotr Mieczysław Napieraj). Pojawia się 
w niej przekonanie, iż każde drzewo wi-
śni to dusza osoby pracującej na rzecz 
właścicieli – uwłaszczonego chłopstwa. 
Z kolei w scenach z Pietią czy Łopachi-
nem pojawia się wątek życia na koszt 
innych. Możliwe, że stara Raniewska nie 
potrafi rozliczyć się z przeszłością, gdyż 
czuje się winna. Nie dość, że na jej dosta-
tek pracowali inni, to roztrwoniwszy go, 
zostawia z niczym swoje córki. Ukorono-
waniem pochodu duchów nawiedzających 
spektakl jest proroctwo Pietii, powtarza-
jącego za Marksem: „Widmo krąży po 
Europie – widmo komunizmu”. Niechęć 
bohaterów do podejmowania decyzji wy-
nikać może z tego, że wyczuwają oni uno-
szący się w powietrzu powiew ogromnych 
zmian, które całkowicie przekształcą – 
zmiotą! – rzeczywistość, jaką dotąd znali. 
W perspektywie nadejścia rewolucji, która 
wszystko zniszczy, ich drobne działania 
nie mają znaczenia. W finałowej scenie 
większość bohaterów odjeżdża pociągiem. 
Czy jest to podróż w przyszłość? Raczej 
nie. Wszystko w przedstawieniu wskazu-
je, iż nie ma możliwości, aby bohaterowie 
wyrwali się z dominującego w ich życiu 
marazmu.

Cała inscenizacja przepełniona jest 
perspektywą wsteczną – refleksja Raniew-
skiej odnosi się do minionego czasu i mi-
nionych wydarzeń. W tej historii nie ma 
nadziei na lepszą przyszłość, mimo że, 
podobnie jak Wujaszek Wania, nosi pod-
tytuł: komedia.

Bez pracy  
nie ma kołaczy
Z Karolem Kadłubcem, odtwórcą 
roli Pietii Trofimowa w Wiśniowym 
sadzie w reżyserii Andro Enukidze, 
rozmawia Michał Pawłowski

MP: Karolu, kim jest Pietia? Czy to za-
kochany młodzieniec, wieczny student, 
komunista, a może mesjanista, bo takie 
wątki chyba też można dostrzec w tej 
postaci? Co twoim zdaniem było naj-
ważniejsze w Pietii?
KK: Myślę, że to jest przede wszystkim 
człowiek myślący. Człowiek świadomy, 
który poszukuje wiedzy oraz prawdy. Po 
trochu wszyscy w Wiśniowym sadzie jej 
szukają, ale on stara się widzieć i opisy-
wać rzeczywistość taką, jaka jest – i nie 
ma w tym skrupułów. Potrafi na przykład 
powiedzieć Raniewskiej, że teraz to już 
bez znaczenia, czy sad zostanie sprzedany, 
czy nie! Ten człowiek wali prawdę prosto 
w twarz, choćby była najtrudniejsza do 
zniesienia, bo wie, że bez tego nie da się 
pójść dalej. Myślę, że to jest osoba, któ-
ra czyta uważnie świat i ludzi, ale sama 
przy tym nie potrafi żyć. To jest tutaj bar-
dzo ważne. Pietia tak bardzo zajmuje się 
analizą wszystkiego wokół, że zapomina 
o tym, kim tak naprawdę jest i po co żyje. 
Boi się wziąć odpowiedzialność, na przy-
kład założyć rodzinę – Raniewska propo-
nuje mu, że wyda za niego Anię, ale on się 
lęka, świadomy, że może temu nie podołać. 

fot.  z  archiwum Big Bensch Studio
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Dla niego życie wiecznego studenta jest 
wygodne! Nie musi za nic odpowiadać, 
ale jednocześnie jest przekonany, że może 
innym zwracać uwagę, bo ciągle się uczy. 
I co do zasady ma rację, ale przy tym ni-
gdy nie weźmie życia w swoje ręce. To jest 
moim zdaniem tragedia tej postaci, że żyje 
zamknięta w swoim świecie myśli i analiz.

Właśnie, tutaj mamy ciekawe napięcie. 
Pietia dąży do prawdy, ale ona wcale nie 
pomaga mu zwyciężyć. Przywołujesz pod 
koniec spektaklu Manifest komunistycz-
ny, natomiast sam Marks przecież pisał 
w Tezach o Feuerbachu, że nie chodzi 
o to tylko, aby zrozumieć świat, ale by 
go zmieniać. Pod tym względem Pieta 
ponosi porażkę, prawda?
Cały czas się zastanawiam, czy on faktycz-
nie przegrywa – jeśli Pietia rzeczywiście 
dobrze czytał Marksa, to mógł się spodzie-
wać, że w pewnym momencie może poja-
wić się aparat terroru. Być może nie spo-
dziewał się, że on sam padnie jego ofiarą, 
że zostanie rozjechany przez rewolucyjny 
walec? Ale mimo tego i tak nie byłbym 
pewien, czy Pietia ponosi porażkę! Może 
właśnie wygrywa? Wziął udział w rewo-
lucji, nie musiał zmierzyć się z prawdzi-
wym życiem i w sumie zakończył je w nie 
takim złym momencie… Potem człowiek 
się starzeje, musi się borykać się z kolej-
nymi problemami – może dla Pietii to był 
najlepszy moment, aby zakończyć swój 
żywot, w satysfakcji i spełnieniu?

Słodko-gorzka konkluzja, może następ-
ne pytanie wybrzmi w tym kontekście 
trochę ironicznie: co jest w takim razie 
aktualnego w postaci Pietii?
Jeśli chodzi o położenie polityczne i sytu-
ację gospodarczą, żyjemy – mówię o Euro-
pie i Stanach Zjednoczonych – w wysoko 
rozwiniętych krajach, w czasach, które pod 
względem poziomu życia są prawdopodob-
nie najlepsze w historii. Dużo dyskutujemy 
o przyszłości, tak jak to właśnie robi Pie-
tia, myślimy o ekologii, pojawiają się też 
różne idee socjalistyczne, natomiast bardzo 
mało rozmawiamy o pracy. Bez niej nato-
miast nigdzie dalej nie zajdziemy, niczego 
nie zbudujemy! O tym, moim zdaniem, 
opowiada reżyser poprzez moją postać. 
Wspomniane przez Pietię widmo krążące 
po Europie oznacza w tym wypadku wid-
mo ludzi, którzy chcą tylko konsumować 
w nienasyceniu, żyć nie pracując, cały czas 
wyłącznie dostawać. Żyjemy głównie z pra-
cy Chin, a co będzie w wypadku, gdy one 
nagle powiedzą „dość”?

Co natomiast było dla ciebie najwięk-
szym wyzwaniem w przygotowaniach 
do zagrania tej roli?
Gdy oglądałem różne interpretacje Wiśnio-
wego sadu podstawowym problemem, któ-
ry miałem z Pietią, było to, że w pewnym 
sensie prawie go w tej sztuce nie ma! Wcho-
dzi, coś krzyczy, jest figurą jakiejś zbliżają-
cej się rewolucji, ale nie realnym człowie-
kiem. Najtrudniej było mi przekonać się do 
tego, że on nie musi być postacią-typem, 
że może być człowiekiem z krwi i kości, 
kimś, kto ma swoje problemy. I chyba to 
nam udało się osiągnąć.

Dużo mówiłeś o pracy, natomiast ja 
oglądając wasz Wiśniowy sad ciągle 
miałem w głowie wypowiadane przez 
Pietię słowa, że cały świat jest sadem. 
Czy twoim zdaniem odczytywanie tego 
w kontekście zagrożenia klimatycznego 
jest zasadne?
Myślę, że jeśli „cały świat jest naszym sa-
dem”, to chodzi w ogóle o perspektywę 
globalną, o układ sił na arenie międzynaro-
dowej, o to, że jedne ośrodki sterują innymi, 
zwykle mniejszymi. W moim odczuciu Pie-
tia mógłby równie dobrze być korporacjoni-
stą. Można tu zresztą dodać, że przecież on 
jako jedyny docenia Łopachina, człowieka 
pracy, widzi w nim fajnego gościa. Mówi: 
„Lubię cię. Masz delikatną duszę, czułe, 
delikatne palce – a pracujesz”. Docenia 
w nim, że robi to, co potrafi najlepiej, że 
ciężko pracuje. A nikt inny w tym towarzy-
stwie nie traktuje go poważnie!

A czy to nie jest dwuznaczne docenienie? 
Przecież w tej pochwale Pietia zwra-
ca uwagę na cechy mało kojarzące się 
z ciężką pracą, takie jak delikatne dłonie. 
Może to nie pracowitość Łopachina jest 
powodem jego sympatii?
Szczerze mówiąc, nie widzę tu tej dwu-
znaczności. Myślę, że ta delikatność, 
pewnego rodzaju artyzm, który cechuje 
Łopachina, to jego zdolność do ułożenia 
się z każdym, nawet z Raniewską, która 
od początku nie ceni go z powodu jego 
pochodzenia. Pietia tego nie potrafi, jest 
znacznie twardszy w kontaktach z ludź-
mi, dla niego prawda jest jednoznaczna 
i tylko ona się liczy. Mimo to imponuje 
mu obrotność Łopachina, właśnie to na-
zywa artyzmem.

No to na koniec: jak smakuje papier?
Kto wie, może to jest ten wycięty wiśniowy 
sad? A mówiąc poważnie, Czechow zawsze 
dobrze smakuje.

Paulina Orth

Zabawa w piekło-
-niebo
Rzeszowski Teatr o.de.la ostatnie lata 
działalności artystycznej poświęcił 
pracy z kolorem. Założycielka grupy, 
Marta Bury, jest autorką choreografii 
do wszystkich części tryptyku opar-
tego o  metodę  – jak sama mówi  – 
„barwnej wizualizacji psychokine-
tycznej”: Uwagi (2019), Kraksy (2019) 
i Ekstaz (2021). W ramach przeglądu 
Off-Rzeszów zespół zaprezentował 
pierwszy rozdział, wyróżniony na-
grodą główną w 3. edycji Konkursu 
na Najlepszy Spektakl Teatru Nieza-
leżnego „The Best OFF”.

Żółty, obok czerwonego i niebieskiego, 
uznaje się za jeden z trzech podstawo-
wych kolorów. Choć u podstaw metody 
pracy twórcy postawili pogląd, jakoby 
wyobrażenie sobie przez performera czy 
performerki koloru X wywoływało w jego/
jej ciele zmiany motoryczne, to z punktu 
odbiorcy jest to informacja o tyle ciekawa, 
co drugorzędna. Gdyby ta wiedza okazała 
się konieczna dla zaistnienia spotkania wy-
stępujących i oglądających, z pewnością 
padłyby stosowne słowa.

Za zmieniającą się dynamiką generowa-
nych przez Macieja Maciaszka dźwięków 
z pogranicza białego szumu i ambientu re-
sponsywnie podąża piątka wykonawców. 
Coś stopniowo odsłania się z półmroku. Na 
wzór wschodu słońca, począwszy od ciszy 
i ciemności, aż do pierwszych promieni, 
ruch sceniczny nabiera rozpędu. W pierw-
szej chwili nieporadne i powolne solowe 
partie tancerzy z czasem zalewają prze-
strzeń sceny. Scenografia autorstwa Marty 
Ożóg i Piotra Karpa, ogrywana i wypełnia-
na ciałami przez zespół, staje się skrojonym 
na miarę kostiumem, acz nie przebraniem. 
Otwarta, mansjonowa i dwupoziomowa 
bryła, nasuwająca swoim wystrojem sko-
jarzenie z blokiem czy domem, dała moż-
liwość wykorzystania każdego centymetra 
swojej niepozorności. Ten geometryczny 
kształt w głębi sceny obejmuje ramą pole 
widzenia; rama prowadzi spojrzenie widza 
daleko od podświadomych ścieżek. Nie po-
jedynczy wykonawca czy wykonawczyni 
stają się obiektem obserwacji, a ogół sce-
ny i całościowy charakter dziejącej się tu 
i teraz sytuacji.
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Ruch na podobiznę kolorów nabie-
ra jakości pozawizualnej, synestetycznej. 
Dynamiczne akrobacje kwintetu skupio-
nego na przepływie cielesnego kontaktu, 
koncentracja i przyporządkowanie barwie 
określonej motoryki dla oddania charak-
teru relacji międzyludzkich – to wszyst-
ko następuje bez zdefiniowanej odgórnie 
historii opowiadanej tańcem. Wykonawcy 
poruszają się, wzajemnie przejmują i prze-
trzymują tak, że sama boję się drgnąć, by 
nie naruszyć ostrości oglądanego obrazu, 
mapy tych ciał. Choreografia zespołu prze-
kłada się na choreografię obiektów, aż do 
momentu, w którym to ciało przejmuje rolę 
przedmiotu w akcji innych osób. Zamiast 
linearnej transmisji treści z punktu A do B 
otrzymujemy wysublimowaną lekcję czuj-
ności na czułość, zabawę w piekło-niebo, 
w której to, gdzie trafimy, zależy od chęci 
kontynuacji gry.

Wyraźnym mankamentem poniedział-
kowego wieczoru był nie tyle koniec przed-
stawienia, co brak jego kontynuacji. Jako 
osoba, która miała przyjemność obejrzeć 
w sierpniu pokaz Ekstaz na scenie przy 
ulicy Sokoła, głęboko ubolewam, że pu-
bliczność Teatru Maska nie miała okazji 
zobaczyć, jak lekko ledwie raczkująca tu 
postać wszechstronnego Krystiana Łyso-
nia, nabiera, nomen omen, koloru. Dra-
maturgiczna decyzja, by dać tancerzom 
pole do bycia aktorami-performerami we 
własnych etiudach, następuje właśnie na 
przełomie całego tryptyku. Pod koniec 
Uwaga właściwie się urywa, choć z dra-
maturgicznego punktu widzenia nie nastę-
puje w niej klarowny akt niedokończenia 
czy przerwania sceny. Widzowie zostają 
raczej z wrażeniem pauzy, zawieszenia 

Dryfujący teatr
Z Martą Bury, choreografką i zało-
życielką Teatru o.de.la rozmawia 
Monika Weis

Monika Weis: Jaki jest system pracy 
Teatru o.de.la? Kiedy w 2014 roku po-
wstawał pierwszy spektakl, Okamgnienie, 

bardzo gładko płynącego przekazu, a co 
za tym idzie – niedosytu.

Rzeszów jest matecznikiem tej bez-
dyskusyjnej perły w koronie. Kunsztow-
ny wachlarz warsztatowych umiejętności 
tancerek i tancerzy oraz wręcz ujmujący, 
widoczny na scenie profesjonalizm w pra-
cy zespołowej idą tu w parze z deficytową, 
moim zdaniem, zdolnością generowania 
przedstawień stosunkowo łatwych i tanich 
w produkcji, a jednocześnie esencjonal-
nych i jakościowych. W Polsce, gdzie w re-
pertuarach nierzadko górę biorą spektakle 
o filmowym, monumentalnym rozmachu 
(przez co także o drogiej eksploatacji i to-
urnée), aż niewiarygodny dla mnie jest 
fakt, że nikt w stolicy Podkarpacia nie 
zorganizował teatralnego maratonu, w cza-
sie którego jednego dnia pokazano by ta-
neczną trylogię w całości, w zamierzonej 
przez twórców kolejności. Mam głęboką 
nadzieję, że po siedmiu już latach istnienia 
grupy rozpocznie się ich kolejne siedem. 
Tłustych. Teatrowi o.de.la zdecydowanie 
warto poświęcić więcej uwagi.

pracowaliście w tutejszym Miejskim 
Centrum Kultury, nie mieliście własnej 
siedziby…
Marta Bury: Nadal nie mamy. Przestrzeni 
użycza nam MDK w Boguchwale, wcze-
śniej Wojewódzki Dom Kultury. Błąkamy 
się w różnych miejscach. Na co dzień pra-
cujemy osobno w różnych teatrach. Kie-
dy zdobywamy fundusze na jakiś projekt, 
tancerze zjeżdżają do Rzeszowa, robimy 
spektakl, gramy i rozjeżdżamy się.

To nie jest dla was uciążliwe?
Jest i nie jest. Ciężko jest przyjeżdżać i od-
jeżdżać, ale kiedy nie zajmujemy się pro-
jektem razem, pracujemy z różnymi ludźmi. 
Rozwijamy się. Każdy ma jakąś swoją dro-
gę, dzięki temu przynosimy nową energię 
do wspólnej pracy.

Jak to się stało, że zajmujesz się cho-
reografią? Z wykształcenia jesteś 
socjolożką.
Z wykształcenia jestem socjologiem,  
a z zawodu przez piętnaście lat byłam ak-
torką-lalkarką i instruktorem tańca współ-
czesnego. Jako choreograf pracuję od dwu-
dziestu pięciu lat, zajmuję się tym zarówno 
w teatrach lalek i dramatycznych. Zaczęłam 
tworzyć choreografie w wieku dwunastu 
lat. Moja nauczycielka tańca pozwalała mi 
czasem tworzyć układy dla zespołu.

Jak się wtedy czułaś? Skąd to do ciebie 
przyszło w tak młodym wieku?

Z powodu nadmiaru – miałam za dużo 
energii i potrzebę tworzenia kształtów. Nie 
zastanawiałam się nad tym, to przebiegało 
naturalnie.

Jesteś autorką metody pracy z ciałem 
„Stawanie się Przestrzenią”. Mogłabyś 
o tym opowiedzieć kilka słów?
To taka metoda, którą wypracowałam 
przez lata pracy z aktorami i tancerzami. 
Jest najszybszą i najcelniejszą drogą do 

fot.  Rałowski .pl

fot.  Dominik Matuła
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Mateusz Kaliński

Wejść do szafy 
i na dobre się  
zamknąć
„Gajew: (…) Droga, wielce szanowna sza-
fo! Witam twoje istnienie, które od ponad 
stu lat dążyło do świetlanych ideałów dobra 
i sprawiedliwości; twoje milczące wołanie 
o owocną pracę nie słabło przez sto lat, 
podtrzymując… (przez łzy) w całych po-
koleniach naszego rodu optymizm, wiarę 
w lepsze jutro i wychowując w nas ideały 
dobra oraz świadomości obywatelskiej.”

Zgodzicie się ze mną, nie lada to sza-
fa! Jeśli już coś musi istnieć w tym dość 
chwiejnym i głupim świecie, niech będzie 
to taka szafa. I piszę to bez cienia ironii. 
Co prawda, przyznaję, za cholerę takiej 
szafy nie postawiłbym u siebie w pokoju, 
o wkładaniu tam ulubionych swetrów nawet 
nie wspominam. Nie chodzi o to, że mam 
awersję do urokliwych staroci. W żadnym 
wypadku, nie jestem potworem! Bardziej 
odstręczają mnie te wychwalane jakości, ta 
wspaniałość szafy, świetliste jej trwanie, to 
dobro w drewno zaklęte i sprawiedliwość 
lakierowana. Niech zginie, niech spłonie 
przeklęta. Niech zagnieździ się w niej i ty-
siąc beboków, i tysiąc mopsków, i tysiąc in-
nych regionalnych diabłów. I niech rozszar-
pią od środka tę lichą świątynię człowieczą.

Proszę sobie pomyśleć o tych wszyst-
kich niegodnych rzeczach, które robimy 
w naszych sypialniach, niemal dosłownie 
na oczach naszych szaf (które, jak wiemy, 
oczu nie mają). Śpimy w łóżkach, a potem 
w nich jemy, binge-watchingujemy1 mniej 
lub bardziej mądre seriale, drapiemy się po 
nosach lub, co gorsza, w nich dłubiemy 
i gile zjadamy. Przekręcamy się z boku na 
bok, pogwizdujemy Marsyliankę, rozrzu-
camy skarpetki, klepiemy po brzuchach 
i słuchamy Turnaua. Gapimy się w ścianę 
lub przez okno, nie poświęcając jednej 
myśli wzniosłym ideom. Czasem może 
przeczytamy w łóżku jakąś książkę, Traktat 
moralny lub może Metafizykę moralności. 
Czasem. Jednak czytać takie książki, leżąc 
w barłogu i słuchając Co poczniemy z Ty-
gryskiem?, to jak nie czytać ich w ogóle. 
Tym głupsi więc jesteśmy, bo nie dość, że 
nieszlachetnie żyjemy, to i szlachetność 
markujemy. A szafa patrzy i patrzy.

Z drugiej strony – a może to Gajew 
okazuje się być skończonym idiotą, kie-
dy tak wychwala absurdalne przymioty 

jakiegoś starego przedmiotu? Mebel jak 
mebel, wszak kluczowe jest jego praktycz-
ne zastosowanie. Nikt nie kupuje przecież 
szafy, aby odkryć w niej drogę ku świado-
mości obywatelskiej. Polemizowałbym na-
wet, że to odpowiedzialne pozbywanie się 
gruchotów może świadczyć o niej więcej, 
niż urzeczenie abstrakcjami. A co zrobić 
z szafą, zanim się zdecydujemy przeka-
zać ją dalej? Na przykład możemy do niej 
wejść, ukryć się między płaszczami i palta-
mi naszych matek, ojców, babć, dziadków, 
wszelkich antenatów. Nigdy prawdziwie 
nie żył ten, kto nie chłonął w dziecięctwie 
dusznego zapachu starości i środków na 
mole. Jednak kiedy tam siedziałem ani 
dobra, ani sprawiedliwości nie spotkałem.

Często jest tak – pokazał to Czechow 
w pierwszym akcie Wiśniowego sadu – że 
jak na coś się uprzemy, choćby miała to być 
najbardziej rujnująca sprawa, to nic a nic 
nie przekona nas do zmiany zdania. Takie 
z nas naiwne kozły. Choćby i świat cały 
miał spłonąć, a my razem z nim, o krok 
się nie ruszymy. Cóż, może wtedy jednak 
ta szafa się przyda, byśmy znów mogli, 
jak dzieci, w niej siedzieć. Martwi mnie 
jednak, że wtedy zostaniemy z dobrem, 
sprawiedliwością i świetlistą przyszłością 
w tej ciemnej, dusznej szafie zupełnie tak, 
jak Himilsbach z angielskim.

Inny Rosjanin, Fiodor Dostojewski, 
w Notatkach z podziemia w usta swojego 
narratora włożył takie oto zdanie: „Ponie-
waż świat ma się zawalić, czy ja mam nie 
wypić herbaty? Powiem: niech świat się 
zawali, bylem ja mógł zawsze pić herbatę”2. 
Człowiek z podziemia otwarcie wystąpił 
przeciwko fałszowi idealizmu – przeciwko 
szklanym pałacom lub też, dlaczego by nie, 
szklanym szafom. Na propozycję uczestni-
czenia w wielkim święcie człowieka – jak 
moglibyśmy nazwać idealizm – bohater 
Dostojewskiego zareagował odmownie. 
Lepiej nic nie robić – twierdził – działanie 
zostawmy głupim.

Lew Szestow Notatki z podziemia 
nazwał nawet krzykiem „przerażenia 
wyrywający[m] się z duszy człowieka, któ-
ry uświadomił sobie nagle, że kłamał całe 
życie, że udawał tylko, kiedy przekonywał 
siebie i innych, iż najwyższym celem istnie-
nia jest służenie marnemu człowiekowi”3. 
Wynurzenia delikwenta spod podłogi sytu-
ują go na przeciwnym do Gajewa biegunie. 
Bohater sztuki Czechowa – czyż nie ma 
w tym głęboko ukrytej rozpaczy? – upiera 
się przy celebracji archaicznych idei czy, 
mówiąc dokładniej, ich wątłych powido-
ków. A jednak, jakkolwiek naiwny by się 
nam nie zdawał, uparcie siedzi w swojej 

takiego pojmowania ruchu, jaki jest dla 
mnie istotny. „Stawanie się” polega na 
pogłębieniu świadomości ciała. Zasadza 
się na czerech obszarach: pracy ze sobą, 
z partnerem, w grupie i z przestrzenią. To 
takie podejście, w którym trzeba zapo-
mnieć o swojej tożsamości. Ciało staje się 
przestrzenią emocji i impulsów. Nie zasta-
nawiamy się wtedy, czy to do nas pasuje. 
Skupiamy się na odbieraniu i reagowaniu. 
Rozczłonkowujemy się, by zaakceptować 
siebie w kształcie, w którym czujemy, że 
funkcjonujemy. To budowanie poczucia 
siebie i odczuwania siebie.

Pracujesz też ze swoją córką. Olga uczy 
się teraz na Wydziale Tańca AST, Filia 
w Bytomiu. Czy zechciała iść w twoje 
ślady, inspirując się tym, jak zajmujesz 
się tańcem?
Wyzwoliłam się już z tego zarzutu mojej 
rodziny, że przez swój styl życia narzuciłam 
córce jej drogę. Rzeczywiście, zapisałam 
ją na balet dosyć wcześnie, gdy miała pięć 
lat, ale zawsze mnie rozczulało to, że nie-
ważne, czy tańczyła w ostatnim rzędzie, 
czy w pierwszym, zawsze miała taki wyraz 
radości na twarzy, że po prostu widziałam, 
że to jest jej świat, że ona tego potrzebuje. 
I przede wszystkim, że się w tym realizuje. 
W liceum poszła na biol-chem., nawet było 
mi to na rękę, bo praca polegająca na by-
ciu w sztuce – w Polsce i w ogóle na świe-
cie – to ciężki kawałek chleba. Pomyślałam 
wtedy, że to fajnie – będzie kimś innym. 
Potem poszła na studia dziennikarskie… 
ale nie można oszukać potrzeb, wróciła do 
tego, co jej sprawia przyjemność, w czym 
czuje się sobą.

Trudno wam się razem pracuje?
Nie, zupełnie nie. Olga ma podobny sposób 
patrzenia do mojego. Z drugiej strony, jako 
młode pokolenie, ma też czasami zupełnie 
inne. Zgadzamy się w podobnych rzeczach, 
ale ona mi pokazuje mi, czym choreografia 
i sztuka są dla ludzi w jej wieku.

W takim razie pięknie się dopełniacie.
Tak, jest dla mnie bardzo inspirująca.

A w tańcu ważniejsze jest dla ciebie ciało 
czy duchowość?
Całe życie miałam problem z tym, że w na-
szej kulturze i religii są one rozdzielone. Ja  
często odbieram emocje poprzez cielesność. 
Fascynuje mnie droga do duchowości przez 
ciało. Nie separuję ich od siebie.
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szafie. Podziemny natomiast nie tyle się 
poddał, ile postanowił się wyzwolić po-
przez odrzucenie imperatywu nakazującego 
mu działanie – działanie w duchu humani-
zmu, rzecz jasna. Pokazuje to, że być może 
to nie porządek „pięknego i wzniosłego” 
oferuje prawdziwą wolność, lecz prowa-
dzące ku chaosowi odrzucenie go.

Jest taki ciekawy wers z wiersza Roz-
stanie z żukiem Tadeusza Peipera: „Nie 
pozwolę zakuć w łańcuch moich ścian 
z kryształu”4. Mając w pamięci człowieka 
z podziemia, odczytuję ten fragment jako 
właśnie wyraźny sprzeciw nadawania ram 
idealistycznych prywatnym aksjologiom. 
Słowa – tak, ale, proszę, niech będą małe. 
Albo niech znikną zupełnie i zostawią po 
sobie rozkoszne milczenie. Niech szafa 
służy do chowania w niej ubrań lub wspo-
mnień dzieciństwa. Bo czyż Gajew nie oka-
zał się ostatnim głupcem, który ośmieszył 
wielkie idee bardziej niż którykolwiek z tak 
przecież zażartych krytyków? Slavoj Žižek 
pisał kiedyś w Przekleństwie fantazji, że to 
wierni wyznawcy idei są jej największym 
zagrożeniem. Czy na zasadzie analogii mo-
żemy powiedzieć, że ten, kto najgłośniej 
krzyczy o wielkich słowach, największą im 
robi krzywdę? Czasem trzeba się wycofać, 
zejść pod podłogę. Podłogo, błogosław!

1 Podaję także niezwykle urocze tłumaczenie, 
które zaoferował mi Google Translator: binge-
-watching tłumaczy jako „napadowe oglądanie”. 
Napadowo więc oglądamy Black Mirror lub Sex 
Education w łóżku, zawstydzając nasze szafy.
2 F. Dostojewski, Notatki z podziemia. Gracz, 
tłum. W. Broniewski, G. Karski, Puls, 1992.
3 L. Szestow, Dostojewski i Nietzsche. Fi-
lozofia tragedii, tłum. C. Wodziński,  
Czytelnik, 2000.
4 Wers ten wspaniale koresponduje z innym 
z tego wiersza: „i nie dam zakuć w łańcuch 
mego łóżka”. T. Peiper, Pisma wybrane, Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, 1979.

Monika Weis

Egzystencja  
wiśni? Wrażenia 
z lektury
Czym właściwie jest ten wiśniowy sad 
u Czechowa? Z jednej strony pułapką, 
w której sidła daje złapać się rodzina 
Raniewskich. Z drugiej, jest literackim 

wytrychem ukazującym podział pokoleń, 
wedle którego starsi myślą o sadzie z sen-
tymentem, a młodsi dźwigają go jak zbędny 
balast. Jednak nawet jego spadkobiercy nie 
mogą zaprzeczyć, że sad był dumą rodziny, 
ostoją pomyślności.

Zastanawiam się, czym dla mnie mógł-
by być taki wiśniowy sad. Próbuję zainsta-
lować sobie w myślach jego obraz: poranek, 
delikatna mgła. Słychać ptaki, w oddali 
jakiś pojazd i szum wiatru, co trąca liście 
i owoce. Niektóre bezgłośnie spadają na 
zroszoną po nocy trawę. Światło słońca 
przebija się między gałęziami i kieruje mój 
wzrok na dojrzałe, głęboko bordowe i błysz-
czące owoce wiśni.

Wiem, że pamiętam ten obraz, choć ni-
gdy nie zobaczyłam go na własne oczy. Od-
twarzam fantazję, którą uruchomiła we mnie 
lektura Szczelin istnienia Jolanty Brach-Cza-
iny, zmarłej w marcu profesorki i filozofki, 
która pisała o sobie: „córka Ireny, wnuczka 
Bronisławy, prawnuczka Ludwiki”. Autorka, 
poddając analizie sytuacje drobne i codzien-
nie, ma niesamowitą moc konstruowania 
sugestywnych obrazów. Znajduje piękne 
formy literackie dla naukowej dywagacji 
nad tym, co oznacza trwanie i bycie, czym 
jest egzystencja lub podejmowanie trudu 
istnienia. „Owoc wiśni. Lśniący. Dojrzały. 
Wypełniony sokiem. Skórka napięta i błysz-
cząca. Jaskrawa czerwień. Gęsty brąz. Nie-
pokojące lustra czerni1”. Nie sposób oprzeć 
się zmysłowości tej narracji i nie spróbo-
wać wytrwać w niej chociaż kilka chwil, 
by w wyobraźni posmakować cierpkiego, 
wiśniowego soku. „Jeszcze przyrośnięta 

szypułka – pozostałość poprzedniej formy 
bytowania – tracąca zieleń i brązowiejąca; 
właściwie nie ma już znaczenia i nie budzi 
odwagi, choć wiemy, że owoc wiele jej kie-
dyś zawdzięczał. Ale w zestawieniu z nim 
jest mizerna i nieciekawa, jakaś usychająca 
przeszłość. Może być odrzucona”. W tym 
fragmencie rozpoznaję motywacje młodych 
bohaterów dramatu Czechowa, którzy chcą 
odciąć się od przeszłości, ponieważ ona nic 
już nie znaczy. Liczy się tylko tu i teraz. 

Próbowaliście kiedyś zignorować wi-
śnię? Odstąpić ją komuś? Udało się? „W po-
równaniu z innymi owocami wiśnia ma 
szczególną zdolność przyciągania wzro-
ku. Prowokuje. Gdziekolwiek się znajdzie, 
zwraca uwagę. (…) Mimo małych rozmia-
rów potrafi zdominować otaczającą prze-
strzeń. Można zlekceważyć śliwkę, ale trud-
no pozwolić sobie na pominięcie wiśni.” 
W tej metaforze z kolei odkrywam racje 
starszych bohaterów Czechowa, dla których 
wspomnienia urodzajnego sadu pozostają 
silne. Piękne klisze powracają, majaczą 
i wywołują nostalgiczne wspomnienia.

Wiśniowy sad jest więc może soczystą 
metaforą bycia, trwania i egzystencji. Sple-
cenia początku z końcem. „Nie ma pestki, 
którą można by plunąć, tak jak pestką wiśni. 
(…) Gest splunięcia obwieszcza śmierć wi-
śni. Ale wiśnia wyrasta z pestki i zatracenie 
może zaowocować odrodzeniem”. Czyż 
Wiśniowy sad, jak i cała ludzka egzysten-
cja, nie jest właśnie o tym?

1 Wszystkie cytaty pochodzą z: J. Brach-Czaina, 
Szczeliny istnienia, Dowody na Istnienie, 2018.
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