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Wujaszek Wania 

Po udanym przedstawieniu Mewy inne teatry zaczęły ubiegać się o wysta
wienie jego następnej sztuki, Wujaszka Wani, opublikowanej w roku 1897. 
Data jej napisania nie jest dokładnie znana, wiadomo wszelako, że sztuka wy
rosła z Diabła Leśnego. Spośród utworów scenicznych Czechowa Wujaszek 
Wania cieszył się największą popularnością wśród publiczności teatralnej, za
pewne ze względu na pierwiastek melodramatyczny w sztuce. Nie schlebiając 
bynajmniej powszechnie panującym gustom publiczności przekładającej me
lodramat nad inne gatunki sceniczne. Czechow jednakże nawiązuje tu do me
lodramatu, w sposób polemiczny co prawda, czego podówczas teatr, nawet 
MChAT, nie dostrzegł . Czechow wzbraniał się przed wyciskaniem łez publi
czności, nie zgadzał się z melodramatycznym podawaniem swych tekstów 
dramaturgicznych, a jednak, jak wspomina Maksym Gorki, który oglądał Wu
jaszka Wanię w Niżnim Nowgorodzie w roku 1898 (w Moskwie Wujaszka 
Wanię MChAT wystawił dopiero w roku następnym), publiczność reagowała 
łzami na sztukę . Tak też odebrał Wujaszka Wanię sam Gorki: 

Oglądałem w tych dniach Wujaszka Wanię - pisał do Czechowa z Nitniego 
Nowgorodu - oglądałem i płakałem jak baba, choć nie mam w sobie nic z hi
steryka, wróciłem do domu oszałomiony, zdruzgotany pańską sztuką, napisa
łem do pana długi list - podarłem go. Trudno wyrazić w sposób jasny i 
precyzyjny, co taka sztuka wzbudza w sercu, patrząc jednak na jej bohaterów 
czułem się tak, jakby mnie ktoś przepiłował tępą piłą. Zęby jej wterają się 
prosto w serce, a serce kurczy się pod ich naporem, jęczy, rwie się na części. 

W następnym liście autor Na dnie tak oto ujął myśl przewodnią sztuki Cze
chowa: 

Słuchając pańskiej sztuki myślałem o tyciu złotonym w ofierze bóstwu, o 
wtargnięciu piękna w nędzę tycia ludzkiego i o wielu innych sprawach zasad
niczych i watnych. 

W istocie, w Wujaszku Wani wybija się na plan pierwszy motyw "ofiary 
złożonej bóstwu", wedle wyrażenia Gorkiego, jemu też podporządkowane są 
pozostałe wątki sztuki. Motyw ten wiąże się przede wszystkim z tytułową po
stacią "scen z życia ziemian", jak określił swą sztukę Czechow. (Pod tym 
względem Wujaszek Wania stanowi wśród wielkich dramatów Czechowa - z 
wyjątkiem Płatonowa - gdzie nie ma główngo, centralnego bohatera, gdzie 
wszystkie postacie potraktowane są niemal równorzędnie). 

Iwan Wojnicki - wujaszek Wania - który poświęcił swe życie, energię po 
to, by umożliwić spowinowaconemu z jego rodziną profesorowi Sieriebria
kowowi studia, beztroskie zajęcie się pracą naukową, ma już czterdzieści sie
dem lat. Całe jego życie upłynęło w pracy dla kogoś obcego, nie zaznał on 
nigdy ani radości, ani odpoczynku. Nie może już być mowy o rozpoczęciu 
nowego życia. I w pewnej chwili wszystkie jego iluzje pryskają. "Bożyszcze" 

okazuje się miernotą, "bałwanem", pretensjonalnym "starym piernikiem", 
który przeżuwał "cudze myśli o realizmie, naturalizmie i innych bzdurach", 
pisał "o takich rzeczach, jakie mądrzy od dawna wiedzą, a głupi wiedzieć nie
ciekawi - to znaczy przez dwadzieścia pięć lat przelewa z pustego w próżne" . 

Te pełne wzburzenia wyrzuty Wojnickiego pod adresem profesora Sieriebria
kowa, wygłoszone do Astrowa, miejscowego lekarza, przyjaciela domu Woj-





nickich, mogły być podyktowane nieodwzajemnionym uczuciem, jakim Woj
nicki darzy młodą, piękną Helenę, żonę Sieriebriakowa. Dlatego też uwaga 
Astrowa: "zdaje się, że mu po prostu zazdrościsz" - nabiera dodatkowego za
barwienia: obok subiektywnego sądu (wyzwolonego zaprawioną zazdrością, 
niechęcią do Sieriebriakowa) tkwi w niej zarazem prawda obiektywna, 
trzeźwa i bezwzględna. Ten sposób obiektywizowania doznań i wrażeń subie
ktywnych stanowi jedną z cech pisarstwa dramaturgicznego Czechowa, który 
w sposób przejmujący poruszył tu problem rozbitych serc, utraconych złu
dzeń, niezrealizowanych marzeń. Motywy te przewijają się nieustannie w je
go sztukach, w Wujaszku Wani wszelako mają one zabarwienie szczególnie 
emocjonalne, inaczej niż w Mewie, gdzie potraktowane zostały w sposób zna
cznie chłodniejszy, ze swego rodzaju analitycznym dystansem. 

Dystans ten przejawił się jednak także tutaj, w scenie, w której wujaszek 
Wania wstrząśnięty wiadomością, że Sieriebriakow zamierza sprzedać mają
tek Wojnickich, by za otrzymane pieniądze spokojnie żyć w Moskwie, strzela 
do niego z rewolweru. W dramacie starego typu, w dramacie mieszczańskim 
(czy melodramacie) gest tego rodzaju stanowił kulminację sztuki, przynosił 
rozwiązanie napiętej, dramatycznej sytuacji. U Czechowa wszelako Wojnicki 
chybia. Jego strzał pozostaje pustym, groteskowym gestem. Nie zmieni on w 
niczym biegu wypadków. Przynosi jedynie pozorną ulgę, to tylko forma jed
norazowego rozładowania napięcia wewnętrznego Wojnickiego. Wszystko 
wróci do normy, wszyscy powrócą na swoje miejsca, do swoich zajęć.Życie 
będzie się toczyć dalej, jak gdyby nic się nie stało. W istocie jest gorzej niż 
niż przedtem. Prysnęły bowiem wszystkie iluzje. Pozostało jedynie złudzenie 
lepszego życia po śmierci i świadomość poniesionej klęski, głęboko odczutej 
tragedii własnego losu. 

Sypialnia A. Czechowa 

Cyt. za: Rene Śliwowski, 
Wstęp do: Antoni Czechow, 

Wybór dramatów, BN, Wrocław, 1979 

Kalendarium życia i twórczości 
Antoniego Czechowa 

1860 
Antoni Czechow urodził się 29 stycznia (nowego stylu) w Taganrogu, mie

ście portowym nad Morzem Azowskim. Ojciec Czechowa, Paweł, pochodził 
z rodziny woroneskich chłopów. Kiedy przyszedł na świat jego trzeci syn, 
Antoni, otworzył w Taganrogu własny sklepik kolonialno-galanteryjny. 

1876 
Paweł Czechow plajtuje i wraz z rodziną opuszcza potajemnie Taganrog, 

udaje się do Moskwy, dokąd już wcześniej przenieśli się jego dwaj starsi sy
nowie Aleksander i Mikołaj. Antoni zostaje sam w Taganrogu. Uczy się w 
dalszym ciągu w gimnazjum, utrzymując się z korepetycji. 

1879 
Kończy gimnazjum i uzyskawszy stypendium, wyjeżdża do Moskwy, gdzie 

wstępuje na wydział medyczny Uniwersytetu Moskiewskiego. Pomaga rodzi
nie będącej w trudnej sytuacji materialnej. 

1880 
W czasopiśmie humorystycznym "Striekoza" ("Konik polny") pojawiają się 

pierwsze opowiadania Czechowa mające parodystyczny charakter. W latach 
1880-1886 pod różnymi pseudonimami publikować będzie w prasie miniatury 
humorystyczno-satyryczne, które przyniosą mu rozgłos. Pisze dramat, odrzu
cony podówczas przez Teatr Mały i zawierający niemal wszystkie proble
my ,motywy, postacie późniejszych jego sztuk. Dramat ten, zapomniany i nie 
znany biografom Czechowa odnaleziony został dopiero w roku 1923. 

1884 
Przez pewien czas pełni funkcję ordynatora szpitala powiatowego w Zwie

nigrodzie. Równocześnie ukazuje się pierwszy zbiór jego opowiadań pt. Bajki 

Melpomeny. Kończy studia medyczne. 

1884-1885 
Pracuje nad nie doprowadzonym do końca dziełem z historii medycyny ro

syjskiej. 

1886 
W styczniu otrzymuje od redaktora i wydawcy gazety "Nowoje Wriemia" 

propozycję współpracy. Będzie odtąd publikować tu wiele ze swych utwo

rów. 
Ukazuje się kolejny zbiór jego utworów prozatorskich Barwne opowieści. 

Jesienią rodzina Czechowów przeprowadza się do domu Korniejewa na ulicy 
Sadowo-Kudrianskiej (obecnie muzeum Czechowa). 

1887 
W kwietniu i maju odwiedził strony rodzinne, był w Taganrogu. Wrażenia 

z tej podróży legły u podstaw Stepu, Szczęścia i Liścia na wietrze. Ukazał się 

zbiór opowiadań O zmierzchu i następny: Niewinne przemówienia. Ukończył 
też sztukę pt. Iwanow, która wystawiona w moskiewskim teatrze Fiodora 

Korsza spotkała się z nijakim przyjęciem. 

1888 
Ukazuje się kolejny zbiór opowiadań Czechowa pt. Opowiadania (Rasska

zy). W jednym ze swych listów do Aleksego Pleszczejewa, znanego poety, 



prozaika i tłumacza, Czechow wyraził następująco swoje credo artystyczne: 
"Boję się tych, którzy szukają tendencji między wierszami i którzy koniecznie 
chcą mnie zaliczyć bądź do liberałów, bądź do konserwatystów. Nie jestem 
ani liberałem, ani konserwatystą, ani ewolucjonistą, ani mnichem, ani indyfe
rentystą. Chciałbym być wolnym pisarzem - i tyle, a żałuję, że Bóg nie dał mi 
sił, aby nim zostać. Nienawidzę kłamstwa i przemocy w każdej formie ( ... ) 
Firmę i etykietki uważam za przesąd. Moje sanktuarium to ludzkie ciało, 
zdrowie, rozum, talent, natchnienie, miłość i absolutna wolność - wolność od 
przemocy, jakąkolwiek przybrałaby postać. Oto program, którego bym się 
trzymał, gdybym był artystą dużej miary." 

1889 
W grudniu na scenie teatru Marii Abramowej w Moskwie grana jest sztuka 

Czechowa Diabeł leśny, stanowiąca pierwszą wersję późniejszego Wujaszka 
Wani. Spotyka się z negatywną oceną krytyków. 

1890 
Czechow wyjeżdża do Petersburga, gdzie w Bibliotece Publicznej zbiera 

materiały o Sachalinie, ówczesnym miejscu zesłania i katorgi. Rozpoczyna 
starania o uzyskanie zezwolenia na przedsięwzięcie podróży na Sachalin. Po 
powrocie do Moskwy czyni przygotowania do tej podróży . "Siedzę cały dzień 

w domu, czytam i robię notatki - zwierza się Pleszczejewowi, - W głowie i na 
papierze nie ma nic - oprócz Sachalinu. Zupełny obłęd. Mania Sachalinosa." 
Ukazuje się w tym czasie zbiór opowiadań pt. Posępni ludzie (Mracznyje lu
di). 29 kwietnia wyjeżdża z Moskwy na Sachalin. Otrzymuje zezwolenie za 
zwiedzanie więzień i osiedli oraz zbieranie materiałów do zamierzonej pracy 
o "wyspie skarbów". W październiku wyrusza w drogę powrotną wiodącą 
przez Indie, Cejlon . W grudniu wraca do Moskwy. 

1891 
Odbywa podróż do Europy Zachodniej. Zwiedza Wiedeń, Wenecję, Bolo

nię, Florencję, Rzym, Neapol, Niceę, Paryż. W maju wraca do Moskwy. Pra
cuje nad książką pt. Sachalin, pisze Pojedynek, żonę, Trzpiotkę. 

1892 
Wyjeżdża do Niżnego Nowogrodu, by wziąć udział w społecznej akcji po

mocy głodującym. W tym samym celu udaje się do guberni woroneskiej, 
również nawiedzonej głodem. Rodzina Czechowów przeprowadza się do 
świeżo nabytego niewielkiego folwarku Mielichowo, blisko Moskwy. Cze
chow kieruje tam organizacją pomocy lekarskiej podczas epidemii cholery, 
objeżdża obejmujący dwadzieścia trzy wsie teren, przyjmuje chorych u siebie 
w domu. 

1893 
Redaguje rękopis pracy o Sachalinie. Opublikował m.in.: Opowieść niezna

nego człowieka, Wołodię dużego i Wołodię małego. 

1894 
Zwiedza Krym, wyjeżdża za granicę. Trasa: Wiedeń - Mediolan - Genua -

Nicea - Paryż - Moskwa. 
Opublikował m.in.: Czarnego mnicha, Babiniec, Skrzypce Rotszylda, Stu

denta, Nauczyciela języka rosyjskiego, We dworze, Opowiadanie starszego 
ogrodnika. 

1895 
Na początku roku Sachalin ukazuje się w formie książkowej. Na półki księ

garskie trafi dopiero latem, kiedy to cenzura wyrazi zgodę na sprzedaż książ
ki. W sierpniu jedzie po raz pierwszy do Jasnej Polany, gdzie gości u Lwa 
Tołstoja. 

1896 
Jest obecny w Teatrze Aleksandryńskim na premierze Mewy, która - niezro

zumiana ani przez twórców spektaklu, ani publiczność - poniosła sromotną 

klęskę. 

1897 
Przyjeżdża do Moskwy. W marcu po silnym krwotoku zostaje przewiezio

ny do kliniki, gdzie stwierdzono zaawansowane stadium gruźlicy. Ukazuje się 
tom jego sztuk, gdzie po raz pierwszy opublikowany został Wujaszek Wania. 
We wrześniu wyjeżdża na leczenie do Nicei. 

1899 
Rodzina Czechowów przenosi się z Mielichowa do Jałty, gdzie Czechow 

kupuje dom. 26 października odbywa się premiera Wujaszka Wani. W końcu 
roku Czechow bierze udział w społecznej akcji budowy sanatorium dla cho
rych na gruźlicę pozostających w ciężkiej sytuacji materialnej. 
Opublikował m.in.: Duszkę, Nowe letnisko, Wyjazd służbowy, Panią z pie

skiem; ukazał się pierwszy tom jego dzieł zebranych. 

1900 
Zostaje wybrany na honorowego członka Rosyjskiej Akademii Nauk (dzia

łu literatury pięknej). 
Pisze na zamówienia MCHAT-u Trzy siostry. Czyta sztukę zespołowi te

atru i jest na pierwszych próbach. Jego stan zdrowia ulega pogorszeniu. Wy
jeżdża do Nicei. 

1901 
Po Nicei zwiedza Pizę, Florencję, Rzym. Odbywa się premiera Trzech 

sióstr w MCHAT-cie, entuzjastycznie przyjęta przez publiczność. Zawiera 

związek małżeński z Olgą Knipper, aktorką MCHAT-u. 

1902 
Dalsze pogorszenie stanu zdrowia Czechowa. MCHAT wystawia dla ucze

stników zjazdu lekarzy-społeczników Wujaszka Wanię, który wywarł na nich 

wstrząsające wrażenie. 

1903 
Pisze ostatnie swoje opowiadanie pt. Narzeczana. W czasie bytności w Mo

skwie bywa regularnie na próbach Wiśniowego sadu w MCHAT-cie. 
Ukazały się dzieła zebrane Czechowa w 16 tomach. 

1904 
30 stycznia ma miejsce premiera Wiśniowego sadu połączona z uroczystym 

przyjęciem przygotowanym przez zespół MCHAT-u i moskiewskich pisarzy 
z okazji urodzin Czechowa. Na wiosnę następuje dalsze poważne pogorszenie 
stanu zdrowia Czechowa. Konsylium lekarskie zaleca mu wyjazd do Baden
weiler, małej miejscowości kuracyjnej w Niemczech. 3 czerwca Olga Knip
per wyjeżdża z mężem do Badenweiler. W nocy z 15 na 16 lipca umiera. 
Został pochowany w Moskwie na cmentarzu Nowodiewiczjim. 



Premiera na deskach 
Moskiewskiego Teatru Dramatycznego 

Późnym wieczorem, właściwie już w nocy 27 października 1899 roku, Cze
chowa budził raz po raz telefon z wiadomościami telegraficznymi o powo
dzeniu, jakie odniosła premiera Wujaszka Wani na deskach Teatru 
Artystycznego. 

Niewiele brakowało, a sztuka Czechowa trafiłaby do Cesarskiego Teatru 
Małego. Aleksander Sumbatow-Jużyn, reżyser teatru i, jak się to mówiło, 
"kierownik trupy", wyprosił Wujaszka Wanię u Czechowa i już by go był wy
stawił, gdyby nie komisja repertuarowa Komitetu Teatralno-Literackiego, 
która po zapoznaniu się z tekstem nie chciała się zgodzić "na wystrzał w trze
cim akcie", żądając przerobienia zakończenia sztuki. Jest rzeczą niedopusz
czalną, motywowała swe obiekcje, by do profesora uniwersytetu, człowieka z 
dyplomem, strzelano z rewolweru. Niemirowicza-Danczenkę i Stanisławskie

go humorystyczne sugestie przeróbek Wujaszka Wani mogły tylko ucieszyć: 
wiedzieli, że autor na tego rodzaju zmiany się nie zgodzi . 

I tak oto w maju 1899 roku odbyła się próba, na której Czechow był obec
ny. Wypadła w jego odczuciu znakomicie. Nie mylił się. 

W telegramie, podpisanym przez całą trupę aktorską Moskiewskiego Teatru 
Artystycznego, Niemirowicz-Danczenko donosił Czechowowi po premierze o 
wielkim powodzeniu Wujaszka Wani, o entuzjastycznych oklaskach. Piotr 

Kurkin, znajomy Czechowa, lekarz, pisał wręcz o triumfie spektaklu. Było w 
tym sporo przesady. Wiele lat później Olga Knipper-Czechowa stwierdzi: "Z 
Wujaszkiem Wanią nie poszło gładko. Przedstawienie wyglądało niemal na 

klapę. Jaka była tego przyczyna? Myślę, że tkwiła w nas samych. Trudno jest 
grać w sztukach Czechowa. Na to nie wystarczy być dobrym aktorem i mi
strzowsko odegrać rolę. Trzeba jeszcze kochać i czuć Czechowa, trzeba się 
przejąć atmosferą przedstawionego środowiska, a przede wszystkim trzeba 

kochać ludzi tak, jak ich kochał Czechow, i żyć ich życiem. Wtedy można 
odnaleźć to coś żywego, wiecznego, co jest u Czechowa, i wtedy można grać 
daną scenę nie wiedzieć ile razy, a nigdy nie straci swego aromatu, zawsze 

znajdzie się w niej coś nowego, jeszcze nie wykorzystanego. 
W Wujaszku Wani nie wszyscy od razu opanowali swe role, lecz stopniowo 

coraz głębiej wżywaliśmy się w istotę utworu i Wujaszek Wania na wiele lat 
stał się ulubioną sztuką naszego repertuaru. W ogóle sztuki Czechowa nie 
wywoływały od razu głośnego zachwytu, lecz powoli, krok za krokiem, zapa
dały głęboko i mocno w duszę aktorów i widzów, podbijały serca swym uro
kiem." 

Również Mikołaj Efros - i nie tylko on - wspomina, że zrazu Wujaszek Wa
nia nie cieszył się wielkim powodzeniem. Sukces był więc nie natychmiasto

wy, lecz stopniowy, za to sztuka ta mocniej niż inne zakorzeniła się na 
scenach rosyjskich, częściej po nią właśnie sięgali działacze teatralni . 

Czechow źle się wtedy czuł i nie mógł przybyć na mchatowską premierę 
Wujaszka Wani. Zobaczy swą sztukę w kwietniu 1900 roku, kiedy to 
MCHA T zawita z nią do Sewastopola, a w kilka dni później do Jałty, gdzie 
publiczność zgotuje autorowi wielką owację, wywołując go na scenę, co go 
zresztą niesłychanie krępowało. Toteż "nierzadko znikał nagle z teatru i wte
dy trzeba było wychodzić i ogłaszać, że autora w teatrze nie ma". (Stanisła
wski)( ... ) 

Przedruk za: Rene Śliwowski, 
Anroni Czechow, PIW 1986 

Czechow 
na scenach polskich 

( ... ) Ważką rolę w dziedzinie zbli żenia teatru Czechowa do publiczności 
polskiej miał odegrać Moskiewski Teatr Artystyczny, który gościł w r. 1906 
w Warszawie z dramatami Aleksego K. Tołstoja, Gorkiego i Czechowa. W 
tymże roku teatr krakowski wystawił Wujaszka Wanię w reżyserii Józefa Sos
nowskiego. Spektakl ten wszedł do annałów teatralnych Krakowa jako jeden 

z najlepszych w tym sezonie, do czego przyczyniła się w znacznej mierze 
kreacja Aleksandra Zelwerowicza w roli tytułowej. Ten sam zespół zaprezen
tował w r. 1908 Wujaszka Wanię w Łodzi, Sosnowcu i Kaliszu (Wujaszek 
Wania w tej inscenizacji powracał na scenę krakowską w r. 1907 i 1908). W 
tym samym mniej więcej czasie sztuka w reżyserii Maksymiliana Węgrzyna 

trafia na deski lwowskiego Teatru Miejskiego. 
W Warszawie Wujaszka Wanię wystawia Marian Gawalewicz w Teatrze 

Małym w r. 1908, wznawiając go w roku następnym: 
Sztuka wywiera głębokie, przytłaczające wraienie - pisał Jan Lorentowicz -

Działa nie tyle faktami, ile nastrojem. Cierpienie milczy tu, ukrywa się poza 
wyrazy, uczuwamy jednak cały jego bezmiar. Regulatorem czynów jest tchó

rzliwość, głupota, osłabienie woli. Ludzie nie mają iadnej treści iycia, toną w 
nieuchwytnych tęsknotach i cichej rozpaczy. Przygniotła ich rzeczywistość 
marazmu społecznego, zmiaidiyła ich, pogrąiyła ich w nikłej, nędznej wege
tacji. (J. Lorentowicz) 
Ową atmosferę zagubienia, marazmu, pesymizmu, melancholii, beznadziej

ności, tłoczącej się jak zmora, emanującej - zdaniem recenzentów - ze sztuki 
Czechowa, chętnie podkreślano. Należało to poniekąd do obowiązującego to
nu w omówieniach inscenizacji dramatów Czechowa i samych tekstów sceni
cznych pisarza, choć - jak się rzekło - tu i ówdzie wypowiedziano niejedną 

myśl oryginalną i istotną na temat warsztatu twórczego Czechowa-dramatur

ga. („.) 

Antoni Czechow w redakcji "Budzika" 



Szczęście do polskiej sceny miał Wujaszek Wania, który cieszył się najwię
kszym zainteresowaniem polskich ludzi teatru. Poczynając od nadmiernie 
"uoptymistycznionej" wersji Wujaszka Wani w warszawskim Teatrze Kame
ralnym w roku 1953, sztuka ta była niemal corocznie prezentowana na sce
nach polskich teatrów: w roku 1956 - teatr bydgoski, w roku 1958 -
Państwowy Teatr Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze i Teatr im. S. Jaracza w 
Olsztynie, w roku 1959 - krakowski Teatr Kameralny (podejmując chybioną 
próbę uwspółcześnienia Wujaszka Wani), Teatr Nowy w Poznaniu oraz Teatr 
Rozmaitości we Wrocławiu, w roku 1960 - Teatr Ziemi Mazowieckiej w 
Warszawie i Teatr im. J. Osterwy w Lublinie, w 1962 roku - Scena Kameral
na Teatru im. A. Węgierki w Białymstoku, w 1963 - Państwowy Teatr Nowy 
w Zabrzu i in. 

Najbardziej jednak zbliżone do Czechowskiej wizji dramaturgicznej było 
jak dotąd przedstawienie Wujaszka Wani, którego premiera odbyła się 29 
grudnia 1968 roku w warszawskim Teatrze Ateneum. Reżyser spektaklu Ka
zimierz Dejmek portaktował tekst Czechowa z wyjątkowym pietyzmem. 
Nowość propozycji Dejmka - który stworzył spektakl urzekający naturalno

ścią i oszczędnością, z jaką ukazany został dramat będący udziałem każdego, 
niezależnie od warunków społecznych i kraju - polegała w znacznej mierze 
na wyrugowaniu z gry aktorów jaskrawie demonstrowanego przeżywania, tak 
charakterystycznego dla epigonów Stanisławskiego , na wyeliminowaniu 
wszelkich dźwięków (nawet gitara, z którą nie rozstaje się Tielegin, nie za
brzmiała w warszawskim przedstawieniu ani razu) , co pozwoliło widzowi na 
skupienie uwagi na samym tekście, podanym dyskretnie i odtwarzającym z 
pastelową subtelnością toczące się monotonnie życie ludzi zwichniętych, roz
czarowanych, zgorzkniałych, pozbawionych perspektyw z chwilą gdy uświa
domili sobie, że całe życie poświęcili fałszywemu bóstwu, ludzi skazanych na 
siebie , na samotność wśród innych jak oni samotnych, na mrówczą pracę nie 
dającą żadnego zadowolenia. Świat wyłaniający się z tego spektaklu był więc 
smutny, choć postacie go zaludniające żałośnie śmieszne - zgodnie z intencją 
i poetyką Czechowa, w czym też zasługa reżysera - Kazimierza Dejmka. 

Dorożką po Nicei, akwarela A.A. Chotiaincewej, 1897 

Teatr Powszechny w Warszawie: 
Wujaszek Wania Antoniego Czechowa 

Reżyseria - Rudolf Zioło 
Premiera 30 V 1989 

(„.) Warszawski Teatr Powszechny . Jeden z silniejszych w Polsce. Niemal 
każdą z ról Wujaszka Wani można w tym zespole obsadzić inaczej i nie go

rzej . Reżyseruje Rudolf Zioło . 

(„.) Aktorzy mówią logicznie. Wprawdzie widać niekiedy, że Ziołę bar
dziej obchodzi rytmiczny układ przewróconych krzeseł aniżeli znalezienie 
odkrywczego podtekstu, ale motywacje aktorskich zachowań, choć nazbyt 
oczywiste i jednoznaczne, są przecież prawidłowe. Pauzy - mimo że nie mają 
znaczenia fabularnego (bo w ludziach mało się wtedy dzieje) - budują jednak 
nastrój beznadziejnej pustki . Znaczenie zdarzeń gwałtownych (z wyjątkiem 
niepotrzebnej szamotaniny Astrowa z Wojnickim o morfinę) jest - jak trzeba 
u Czechowa - niwelowane. Wszystko razem daje poczucie względnej konse
kwencji . Skoro bowiem możliwość bliższego określenia czasu akcji i związa
na z tym Historia nie są istotne, to główni bohaterowie mogą być - patrząc z 
widowni - prawie rówieśnikami. Skoro dom jest szczelnie zamkniętą klatką, 
to nie należy pokazywać natury. Skoro lasów i zwierząt naprawdę już nie ma, 
to można o tym mówić jak o umarłej i nieważnej sprawie. Skoro rzeczywi
stość jest zupełnie zdegradowana, to ludzie w niej żyjący też powinni być tu
zinkowi, bezwolni i do końca przegrani. Zioło chciał nam ukazać obraz z 
życia po kat astr of ie: zniszczonego w piekle codziennej wegetacji, po
zbawionego już piękna, idei, planu, wyznawanych przez ludzi wartości. I 
zmierzał do tego z konsekwencją i uporem artysty, który - takie odniosłem 
wrażenie - chce wyrazić współczesne, może także polskie lęki i nastroje. 
Była to wszakże pozorna i kosztowna konsekwencja reżyserska . Pisząc to 

nie myślę o drobiazgach. O tym, że bohaterowie przedstawienia piją z kielisz
ków wódkę, a z samowara„. powietrze. O tym, że niespodziane rozsunięcie 
się ściany, za którą umieszczono rekwizyty z raju utraconego dzieciństwa, 
jest zabiegiem obcym poetyce całości przedstawienia. Ani o niespójnościach 
zaznaczonych w pytaniach stawianych na początku recenzji . Chodzi o sprawy 

jeszcze ważniejsze. 
Świat w dramatach Czechowa jest światem przed kat astro f ą. Prawie 

nieuchronną, ale jeszcze odległą. 
Andrzej Wanat Po katastrofie 

Przedruk za: Tealr 1989 nr 11/12 s.8-9 

Grób A. Czechowa. 



Centrum Sztuki Studio im. St.I. Witkiewicza 
WUJASZEK WANIA Antoniego Czechowa 
Reżyseria i scenografia: Jerzy Grzegorzewski 
Premiera 20 III I993. 

"Miła, wiejska nuda"? 

Najpierw podziwiamy piękny collage zrobiony z fragmentów tradycyjnej 
scenografii Czechowa. Rozległa przestrzeń sceny poszerzonej podestem do 
połowy widowni, a na niej pojedyncze przedmioty, rozrzucone w dużych od
ległościach od siebie, trwają w osamotnieniu . Na pierwszym planie szklany 
stół pokryty warstwą suchych liści oraz dwa ogrodowe krzesła . Nieco w głębi 
dwa fotele i dwa krzesła, solidne i staroświeckie, stojące rzędem, na razie je
szcze bez stołu . Jeszcze głębiej - fortepian . W tle czerwona ( cynobrowa) 
ściana z ciemnobrązowymi drzwiami oraz wielka rama (skrzdło?), przez którą 
prześwitują wiotkie pnie młodych brzóz. Najwięcej tu jasnego drewna (cała 
podłoga sceny), tonów piaskowoszarych. W przejściu między sceną a widow

nią stoją rzędem wyplatane krzesła oparte o krawędź podestu; a także dwie 
puste framugi. Wygląda to wszystko jak wypatroszone wnętrze domu z ele
mentami pejzażu (jesienne liście , brzozy) . 

Spektakl rozpoczyna się niepostrzeżenie . Z bocznej kulisy Astrow i Maryna 
wnoszą długi, staromodny stół, jakby dopiero teraz kończyli ustawianie deko
racji. Światło staje się mocniejsze, obejmuje scenę i widownię. Wszyscy nale
żymy do tej samej przestrzeni. Czas płynie tym samym rytmem dla widzów i 
dla aktorów. Rzeczywistość dramatu Czechowa wsącza się w tę przestrzeń le
niwie i niewyraźnie. Po wejściu Astrowa i Maryny znowu wszystko nierucho

mieje i stygnie. Za chwilę wejdzie Tielegin z samowarem i postawi go na 
stole. W ten sposób wszystkie elementy scenografii potrzebne, aby grać Cze

chowa, są już na scenie. Grzegorzewski ciągle jednak opóźnia rozpoczęcie 
akcji. Nic się jeszcze nie klei, nie składa w żadną całość. Wejście Wojnickie
go jest powtórzone dwukrotnie. Wojnicki przechodzi i znika, zawiązując 
przez cały czas krawat. W tym samym przejściu pojawią się na moment Sie
riebriakow, Sonia i Helena, powracający ze spaceru. Helena z rozłożoną para
solką siada na jednym z ogrodowych krzeseł i zastga w nieruchomej pozie. 
Reszta towarzystwa odchodzi. Przy dwóch końcach stołu zasiadają Astrow i 
Wojnicki. "Jaka ona piękna.„" - wzdycha Wojnicki przytulając policzek do 

blatu. I znowu wszystko nieruchomieje. Upodabnia się do trwania przedmio
tów w pustej przestrzeni teatru. Astrow powoli unosi jedną krawędź stołu . Sa

mowar jednostajnym ruchem ześlizguje się po pochyłym blacie. Teraz gest 
Astrowa powtarza Wojnicki. Samowar wraca na swoje miejsce. W tym jedno
stajnym rytmie toczy się spektakl. W tym rytmie wchodzą i schodzą ze sceny 

postaci. Lub zastygają w nieruchomych kompozycjach, upozowani jak do fo
tografii. 

Grzegorzewski z I aktu Wujaszka Wani zostawia jedynie rozmowy o pogo
dzie, piciu herbaty , stygnącym samowarze. Wykreśla dłuższe wypowiedzi 
Astrowa i Wojnickiego, w których mówią o swoim zmarnowanym życiu. Ten 
temat, najważniejszy w dramacie Czechowa, pozostaje na razie w ukryciu. 
Grzegorzewski tworzy obraz nudy, pustki, zawieszenia. Jakby dopiero grun

tował płótno. W pauzach pozbawionych psychologicznego napięcia upływa 
czas, którego nikt nie przeżywa, którego nie odmierzają żadne zegarki. Taki 
czas mogłaby rejestrować umieszczona w pustym domu kamera. Zrazu 
wprawdzie możemy sądzić, że to obraz zwykłej, popołudniowej nudy, którą 

-

opisuje Czechow w I akcie dramatu. Grzegorzewski odrobinę bawi się nastro
jami, z którymi kojarzą się nam zwykle sztuki Czechowa. Jest sennie i dusz
no. Wojnicki drzemie w fotelu, Tieliegin z gitarą siedzi na kanapie, Helena 
tkwi sztywno, na krześle. Ale to coś więcej niż obraz zwykłej nudy. Grzego
rzewski drobnymi na pozór zabiegami zmienia obrazy życia w metafory. 
Wojnicki podchodzi do nieruchomo siedzącej Heleny. Przechyla jej krzesło 
do tyłu, kładzie je na ziemi . Helena, leżąc już na podłodze, jak gdyby nigdy 
nic opiera dłoń na czole. Obraz już nie jest reali styczny. Jest sztuczny i rów
nie martwy jak poprzedni; teraz jednak martwota oznacza już coś innego. 

Koniec pierwszego aktu. Gaśnie światło. Ciemność zapada na scenie i wi

downi. U Czechowa II akt rozgrywa się już w innej przestrzeni: nie przed do
mem, lecz w jadalni. Jest noc, nadciąga burza. U Grzegorzewskiego 
natomiast, po ponownym zapaleniu świateł, nic na scenie się nie zmienia. 
Wojnicki nadal drzemie. Tieliegin z gitarą na kanapie, Helena leży-siedzi na 
przewróconym krześle. Światło to samo - jasne, jednostajne. teraz mamy 
pewność. To, co oglądaliśmy wcześniej, nie było drobnym wycinkiem życia, 
ale jego kwintesencją. Grzegorzewski dość szybko ujawnia ukrytą intencję 
Czechowa. Rzecz cała toczy się dalej w tej samej scenografii, w tym samym 
równomiernie rozproszonym świetle. Coś jednak się zmienia. Nabrzmiewają 
podskórne napięcia między postaciami. Agresja między Heleną a Sieriebria
kowem, tajone uczucia Soni do Astrowa, niejasne oczekiwania Wojnickiego i 

Astrowa wobec Heleny, które niekoniecznie są pożądaniem, a bardziej pra
gnieniem odmiany jałowego biegu życia. Grzegorzewski ciągle jest bardzo 
dyskretny. Wiele kwestii skraca, rozbija ciągłość sytuacji . Zakłóca intymność 
dialogu przez obecność innych postaci. Kłótnia Heleny z Sieriebriakowem, 
inaczej niż u Czechowa, toczy się w bliskiej obecności pozostałych domowni
ków. Staje się przykrym, niesmacznym dla wszystkich incydentem. Wszy
stkie spięcia, konflikty rozbijają się jednakowoż niezmiennie o zastygłą ciszę 
domu, mebli, przedmiotów. Wiele scen rozgrywa się teraz w wąskim przej

ściu między sceną a widownią. Ciąży nad nimi rozległa, milcząca, wciąż tak 
samo oświetlona przestrzeń, która połyka wszystko i zamienia w bezruch. 

Efekt jest tym mocniejszy, że większość sytuacji Grzegorzewski rozgrywa 
komediowo, wręcz farsowo. Wszystko, co wydarza się pomiędzy ludźmi w 
ich codziennym życiu, w oczach innych nieuchronnie staje się komedią. 

Grzegorzewski często wymazuje wewnętrzną partyturę uczuć, psychologię 
ukrytą pod słowami po to, aby gesty i słowa stały się żałośnie teatralne. Cały 
ten komizm kulminuje w scenie miłosnych wyznań czynionych przez Astro
wa Helenie. Już u Czechowa brzmią one jak cytaty z melodramatu. Czechow 
znał tę smutną prawdę, że w chwilach najbardziej intymnych często stajemy 

się najbardziej teatralni. Grzegorzewski przekłada to na ostrą groteskę. Szar
żując tu mocno. Może odrobinę za mocno. Helena i Astrow pozują przed 

obiektywem aparatu. Helena w ramionach Astrowa przybiera wciąż nowe po

zy: miłosne i omdlewające. To już groteska i karykatura Czechowskich posta
ci. ( ... ) 

Grzegorz Niziołek 
Oh !es beaux jours 

Teatr 1993 nr 4 s.24-25 



Stary Teatr w Krakowie (Scena Kameralna) 

WUJASZEK WANIA Antoniego Czechowa 
Przekład: Jarosław Iwaszkiewicz 
Reżyseria: Rudolf Zioło 
Premiera 12 V 1993. 

(„.) Wujaszek Wania Rudolfa Zioły szybko skłania do szacunku. Zaczyna 
się niczym Wiśniowy sad - dalekim świstem parowozu, więc można spodzie
wać się , że Rudolf Zioło czytać będzie ten najprostszy i - co tu ukrywać -
"najmniejszy" z czterech wielkich dramatów Czechowa, pamiętając także o 
innych jego utworach. 

Potem Parobek męczy spętaną sznurkiem kurę. O kurze Czubatce wspomi
na Czechow, ale skąd sznurek? Z didiskaliów do IV aktu, w których mowa o 
szpaku w klatce. Na początku kura na sznurku, a na końcu ptak w klatce. Jak 

w ramce. Wiadomo już, że Zioło budować będzie z drobiazgów. 
Gwizd lokomotywy jest oczywiście również znakiem czasu. Parobek - taki , 

jakim przedstawia go Bolesław Brzozowski - także . Spoufalony z Astrowem, 
częstuje go wódką z litrowej flaszki . Szanuje doktora, ale zdaje się mieć nad 
nim poczucie przewagi . Spojrzeniem wymusza wyjazd do chorych. Ten Paro
bek, rzec można "klasowo uświadomiony", jest raczej z Gorkiego niż z dra
matów Czechowa. Pełni trochę podobną funkcję jak służący w 
przedstawieniach Swinarskiego. Jest w nim groźna zapowiedź wiszących już 

w powietrzu przemian. Zioło stara się rozszerzyć społeczny kontekst dramatu. 
Ale nie sądzę, by ten okazał się najważniejszy. W Wujaszku Wani nie wystar
czy na to materiału. 

Przestrzeń gry urządzona przez Andrzeja Witkowskiego też wydaje się do
brze pomyślana. Na widowni stoi drzewo z zielonymi liśćmi, umocowane sta
lową linką znikającą w specjalnie w tym celu wywierconej w suficie dziurze . 
Natura jest ważna u Czechowa. Nie tylko w Wujaszku Wani - pierwszym chy
ba dramacie ekologicznym. Nie starczy o niej mówić. Z wielu powodów po
winna być także obecna. 

Na miejscu wymontowanych pierwszych rzędów krzeseł, czyli w ogrodzie, 
ustawiono stół nakryty do herbaty . A na scenie dom w majątku Sieriebriako
wa: żaden dwór ani - tym bardziej - "szlacheckie gniazdo" z Turgieniewa. Ra
czej zniszczona dacza. Trudno uwierzyć, że te ściany z szaro-zielonkawych, 

obrypanych desek mieszczą 26 pokoi. Istotne jednak, że ta realistyczna prze
strzeń ludzka też wygląda jak klatka. To świat zamknięty i zdegradowany. 

Czego można się spodziewać po takim początku? Myślę, że przedstawienia 

o miejscu człowieka w świecie i jego ograniczeniach. To nie będzie zwyczaj

ny teatr psychologiczny: problemy tyczące egzystencji zostaną postawione. 
Obraz rzeczywistości, który zobaczymy, będzie zapewne spójny, tylko z ko

nieczności uproszczony, niezbyt zredukowany, związany z czasem akcji i re
aliami Czechowa. Chyba obejdzie się bez wielkich skrótów. W tych 
okolicznościach wiele zależeć będzie od aktorów. Jedno mnie tylko niepokoi: 
żelazna krata wisząca na widowni.( ... ) 

Andrzej Wanat, Aktorzy i brzdęki 
Przedruk za: Teatr nr 11/l 993 

... 

• 

... 

Czechow 
na zielonogórskiej scenie 

"Wujaszek Wania". Reżyseria - Zbigniew Przeradzki; scenografia - Ry

szard Kuzyszyn; premiera 17.04.1958r. 

"Trzy siostry". Reżyseria - Andrzej Makarewicz; scenografia - Marek Nite

cki; premiera 21. !0.1966r. 

"Wiśniowy sad" . Reżyseria - Maria Straszewska; scenografia - Zbigniew 

Bednarowicz; premiera 26.03.1969r. 

"Niedźwiedź . Oświadczyny". Reżyseria - Zbigniew Czeski; scenografia -

Jerzy Gorazdowski; premiera 22.09.1984r. 

"Wiśniowy sad". Reżyseria - Waldemar Matuszewski; scenografia - Ewa 

Strebejko; premiera 19.11. 1993. 

"Niedźwiedź. Oświadczyny" . Reżyseria - Linas Marijus Zaikauskas; sceno

grafia - Ewa Strebejko; premiera 30.04.1995. 

A. Czechow: 

Wujaszek Wania 
Przekład: A. Sandauer 

Obsada: 
Sieriebriakow - M. Idziński, Helena - L. Nowicka, Sonia - Z. Bojano

wska/ W. Węsław, Wojnicka - B. Wojciechowska, Wojnicki - St. Cynar
ski, Astrow - Z. Przeradzki, Tielegin - J. Powojewski, Maryna - H. 

Lubicz, Służący - xxx 

Reżyseria - Zbigniew Przeradzki 
Scenografia - Ryszard Krajewski 

Asyst. reż . - H. Lubicz 
Premiera 17.4. l 958r. 



~ 

TWORCY SPEKTAKLU 

Linas Marijus Zaikauskas 

urodził się w 1962 roku. Studia reżyserskie ukończył w St. Petersburgu, w 

Akademii Muzycznej. W teatrach Litwy (i nie tylko) reżyserował dotychczas 

około 20 spektakli, w tym też muzyczne i tv . Od roku 1992 jest dyrektorem 

naczelnym i artystycznym Rosyjskiego Teatru Dramatycznego Litwy - czyli 

Teatru na Pohulance. 

W wolnych chwilach pisze dramaty i scenariusze filmowe. Niekiedy we 

współpracy z innymi autorami. Niedawno oglądaliśmy na naszej scenie 

"Brzeg nieba", którego współautorem jest W. Asowski. "Wujaszek Wania" to 

druga z rzędu sztuka Czechowa reżyserowana przez L.M. Zaikauskasa w Lu

buskim Teatrze. W kwietniu 1995 roku odbyła się premiera "Niedźwiedzia" i 

"Oświadczyn". 

Podczas II Winobraniowych Spotkań Teatralnych, we wrześniu 1994, Ro

syjski Teatr Dramatyczny z Wilna zaprezentował zielonogórskiej publiczno

ści "Medeę" Eurypidesa w reżyserii L.M. Zaikauskasa. 

Bożena Kostrzewska 

jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uprawia rzeźbę 

i malarstwo. W ostatnich latach przygotowywała się do wielkiej autorskiej 

wystawy w ramach projektu "Figura" - wykonała cykl mebli antropomorficz

nych. Zajmuje się również architekturą wnętrz. Scenografia teatralna jest jej 

szczególną pasją . Sztuka "Wujaszek Wania" zapoczątkowała jej współpracę z 

Linasem Marijusem Zaikauskasem. B. Kostrzewska od chwili, gdy obejrzała 

jego "Brzeg nieba" pozostaje pod wrażeniem twórczości teatralnej litewskie

go reżysera. Obydwoje mają w planach kilka innych realizacji w Polsce i w 

świecie. 

• 

Kostancija Grazina Rameikaite 
ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Wilnie w roku 1961 uzyskując dy

plom z malarstwa sztalugowego. Przez 22 lata pracowała jako projektant ko

stiumów w Litewskim Studio-Filmie. Współpracowała jako kostiumolog z 

wieloma teatrami operowymi i dramatycznymi. Łącznie: 25 filmów (w tym 

także praca w Hollywood) oraz 30 spektakli operowych i dramatycznych. 

Wśród interesujących ludzi, z którymi pracowała, wymienia Barbarę Bryl

ską i Ludmiłę Gurczenko, Jamesa Folknera i Sheryll Lee (w filmie "Gineve

re"). Jest także projektantką mody. Na stałe mieszka w Wilnie. Ostatnio, wraz 

z córką Neriją Śniriene, pracuje jako "image maker" u V. Landsbergisa, który 

co prawda wyborów prezydenckich nie wygrał, ale został marszłkiem lite

wskiego Sejmu. Z wykształcenia V. Landsbergis jest muzykologiem (z tytu

łem profesora!). Znajomość obojga datuje się od 1980 roku, kiedy to pani 

Rameikaite zaprojektowała kostiumy do opery Motzarta "Don Giovani" a V. 

Landsbergis był recenzentem muzycznym. A wszystko to działo się w Teatrze 

Muzycznym w Kownie. Tam również poznała reżysera dzisiejszego spektaklu -

Linasa Marijusa Zaikauskasa. Zielonogórski "Wujaszek Wania" jest już jedenastą 

ich wspólną realizacją . Pani Grazina mówi, że Linas to jej teatralny chrzestny 

syn, z którym uwielbia pracować, który zaraża ją młodością. 

Bo Kostancija Grażina jest najbardziej urokliwą i chyba najmłodszą na 

świecie ... prababcią. 

.J 

Tadas Sumskas 

urodził się w 1954 r. Studia i aspirantura dyrygencka w St. Petersburgu. 

Obecnie - wykładowca w Akademii Muzycznej Litwy w Wilnie i dyrygent 

kilku znanych na całym świecie chórów; jest laureatem dwunastu międzyna

rodowych konkursów (m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Francji, USA, Pana

mie). Członek jury bardzo wielu międzynarodowych konkursów z dziedziny 

chóralistyki. Komponuje muzykę teatralną, współpracując z wybitnymi lite

wskimi reżyserami Emiuntasem Nekrośiusem ("Miłość i śmierć w Weronie", 

"Hamlet"), Rimasem Tuminasem i in. Dyryguje również zespołami wykonu

jącymi muzykę symfoniczną, stanowiącą oprawę spektakli teatralnych i fil
mów . 
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Teatr Zaikauskasa 

Linas Marijus Zaikauskas, kierownik artystyczny Rosyjskiego Teatru Dra

matycznego Litwy w Wilnie[ ... ] to właśnie jego przedstawienia są bodaj naj

częściej w Polsce prezentowane. Oglądali je, i to nie raz, widzowie 

Białegostoku, Zielonej Góry oraz Warszawy, w której w czerwcu tego roku 

pokazany został Bierieg nieba (Brzeg nieba) spółki autorskiej : Witalij Aso

wski i Linas Marijus Zaikauskas. Polską gościnność litewski reżyser odwzaje

mnia żywym zainteresowaniem naszym teatrem i kulturą. Chętnie podkreśla, 

że kieruje sceną na dawnej Pohulance, że to u niego odbyła się rosyjska pra

premiera Ślubu Gombrowicza (reżyseria Jacek Zembrzuski), że według sce

nariusza Wielopola Kantora zrobił u siebie Na otszibie mira (la opłotkami 

świata). Zaikauskas dyplom reżyserski uzyskał w ówczesnym leningradzkim 

Konserwatoium Muzycznym i debiutował w Kownie Piękną Heleną Offenba

cha; Zaikauskas, wkrótce po debiucie na scenie muzycznej, przeszedł do ko

wieńskiego Teatru Dramatycznego, potem do Poniewieża. W obu wypadkach 

przyszło mu współpracować z zespołami uformowanymi przez koryfeuszy te

atru litewskiego; w Kownie przez dwóch Jonasów: Jurasasa i Vaitkusa, w Po

niewieżu przez Juozasa Miltinisa. Podobnie stało się w Wilnie, gdy w sezonie 

1992/93 objął Rosyjski Teatr Dramatyczny. "Można powiedzieć - zwierzy się 

w jednej z rozmów - że moim przeznaczeniem jest scena akademicka". 

[ ... ] Na swoją reżyserską inaugurację wybrał Makbeta. Szekspirowska tra

gedia, zagrana we współczesnych kostiumach jako wielki dramat władzy i 

zdrady, podzieliła krytykę. Chwalono spektakl za otwarcie na problemy dwu

dziestego wieku i zarzucano reżyserowi postmodernistyczno-awangardowe 

wydziwianie. W gruncie rzeczy był to jednak ukłon w stronę tradycji. [ ... ] 

Medea, kolejna inscenizacja Zaikauskasa, skłoniła recenzentów, głównie ro

syjskich, do chwalenia reżysera za, najogólniej mówiąc, nowatorstwo. Chwa

lono go po pierwsze za to, że dał przedstawienie kameralne, po drugie z tego 

powodu, że scenę uczynił miejscem akcji i zarazem widownią, wreszcie po 

trzecie - ze względu na rozwiązania scenograficzne (N. Liwont), dzielące tę 

przestrzeń stalowymi barierami i zamykające aktorów w klatkach z drucianej 

siatki. Jeśli więc na tej podstawie mówić o nowatorstwie, to byłoby to w naj

lepszym razie nowatorstwo "drugiej świeżości". Tymczasem Medea - jak są

dzę - jest kolejnym świadectwem związków Zaikauskasa z litewską tradycją 

teatralną, z charakterystycznym dla niej zainteresowaniem (nie podzielanym 

bodaj jedynie przez Nekrosiusa) dramaturgią wielkich Skandynawów. 

Zaikauskas tragedię Eurypidesa przefiltrował przez Strindberga, starając się 

dowieść, że postępowaniem człowieka kierują tkwiące w nim mroczne siły, 

że sprężyny dramatu tkwią nie w ingerencji bogów czy nieuchronności fatum, 

lecz w antynomiach miłości i nienawiści, erotycznego pożądania i zemsty . Za 

tym wszystkim zdaje się jeszcze czaić przekonanie, że owe mroczne siły, kie

rujące człowiekiem nie determinują jego losu. O Medei (tak jak ją w przed

stawieniu interpretowała Walentina Łukjanienko) można powiedzieć, że jest 

osobą wolną, mającą jedynie świadomość konieczności. A to w Rosyjskim 

Teatrze Litwy ma swoją wymowę. Bez takiej świadomości wolny człowiek 

dobrowolnie nie wejdzie do klatki, sam zatrzaskując za sobą drzwi. 

O kolejnym spektaklu Zaikauskasa, 'Za opłotkami świata, jeden z litewskich 

krytyków napisał, że aktorom i widzom przybliża on teatr Kantora, zaś sam 

reżyser mówi, iż scenariusz Wielopola potraktował jak tekst "normalnej" 

sztuki, której własną wizję przedstawia na scenie. "Nigdy - powiedział - nie 

widziałem teatru Kantora, jakże więc mógłbym nawiązywać do jego estetyki. 

Jest to moja propozycja interpretacji scenariusza Wielopola. Zmiana tytułu 

jest istotnym elmentem owej interpretacji." Wielopole ma dla nas swoje ściśle 

określone miejsce na polskiej mapie i w polskim pejzażu kulturalnym. Bez 

większego trudu potrafimy też dokładnie określić historyczny czas akcji Kan

torowskiego przedstawienia. Zaikauskas odchodzi od takiej konkretności ob

razu. U niego rzecz dzieje się po prostu kiedyś. Gdzie? Wiemy jedynie, że za 

opłotkami świata. 

Oglądając wileński spektakl, przypominają się zapamiętane sytuacje, kwe

stie, rytm dialogu. Ale opowieści Zaikauskasa brak Kantorowskiej podmioto

wości. Czy jednak mogło być inaczej? Brak temu przedstawieniu choćby 

cienia Kantorowskiej liryki, zaś Kantorowski humor, pełen jakże ciepłej 

wyrozumiałości, zastąpiony został aktorskimi chwytami rodem z komedii ro

dzajowej. Można się na to zżymać, ale z drugiej strony (o, paradoksie!), jeśli 

aktorzy i widzowie mają tu do czynienia z jakimś przybliżeniem Kantora, to 

następuje ono właśnie dzięki rodzajowej grze oraz odwołaniom do rosyjskich 

stereotypów, czasem rekwizytów, jak na przykład prawosławne krzyżyki. I 

okazuje się, że dla wileńskiego widza i aktora opłotki świata mogą być w za

sięgu wzroku, a słowo "kiedyś" nie musi wcale oznaczać zamierzchłej prze

szłości. O wszystkim decyduje pamięć. 

Przedstawienie Zaikauskasa jest nie tyle (lub nie tylko) zbliżeniem się do 

Kantora, co zbliżeniem do umarłej historii, skazanej na śmierć przez ideologi

czne wykładnie interpretacji dziejów. W twórczej biografii reżysera zajmuje 

ono - jak mi się wydaje - ważne miejsce, rzucając pewne światło zarówno na 

następne jego spektakle, jak i wcześniejsze. Układa je w logiczny ciąg rozwa

żań o zakotwiczeniu człowieka w tradycji, historii i pamięci. 

Wystawiona w 1996 roku Godzina, w której nie wiedzieliśmy nic o sobie 

nawzajem Petera Handkego to znowu drążenie pamięci . Obrazy, które ukazu

je litewski reżyser trudno byłoby ujrzeć siedząc przy stoliku kawiarnianego 

ogródka w jakimś austriackim, niemieckim czy szwajcarskim miasteczku. 

Można natomiast z powodzeniem wyimaginować je sobie, spoglądając w 

Wilnie z okna lub z teatralnego tarasu na niewielki przed nim placyk i biegną

cą w dół dawną Pohulankę, a dziś ulicę Basanaviciusa. To, co wyimaginował 

sobie reżyser, układa się w przeplatające się sekwencje obrazów współczes

nych i historycznych; na dzień dzisiejszy nakładają się przebitki-reminiscen

cje na temat wydarzeń, które po wiadomej salwie Aurory przetoczyły się 

przez Europę Zaikauskasa. 

Jest rzeczą charakterystyczną, że litewski reżyser o współczesności nigdy 

nie mówi wprost. Zawsze ucieka się do metafory. Nie wystawił dotąd ani jed

nej sztuki w pełnym tego słowa znaczeniu współczesnej. Nawet Godzinę ... 

Petera Handkego chwytającą czas jakby na gorącym uczynku, bardzo mocno 

zakotwiczył w przeszłości. 

Akcja ostatniej, już tegorocznej premiery, Brzegu nieba (prezentowanej 
także w czerwcu w Teatrze Małym w Warszawie), sztuki inspirowanej twór-



czością Tonino Guerry, rozgrywa się w kilkanaście lat po zakończeniu pier

wszej wojny światowej w maleńkiej, zapomnianej przez Boga i ludzi włoskiej 
miejscowości Cantose, której nieliczni mieszkańcy na tym ich własnym brze

gu nieba czekają już tylko na wielką przeprawę[ ... ] 

W rozmowie z młodymi litewskimi reżyserami i krytykami teatralnymi , 

którą trzy lata temu przeprowadzałem dla Dialogu, jeden z jej uczestników 

nazwał pokolenie Vaitkusa Nekrosiusa i Tuminasa pokoleniem dysydentów, 
"których twórczość przyspieszyła erozję systemu politycznego". "To formacja 

- powiedział - zamknięta, nie ma ona spadkobierców ani kontynuatorów. Nie 

są potrzebni." Zabrzmiało to niczym wyrok skazujący, wydany także na Za

ikauskasa, który w tej rozmowie uczestniczył. Po pięciu jego przedstawie

niach na wileńskiej scenie widać jednak wyrainie, że odpowiada mu rola 

spadkobiercy, choć naraża go nieraz na ostracyzm.[ ... ] 

Wydaje się jednak, że przeznaczeniem Zaikauskasa jest nie tyle teatr akade

micki, co poetycki , przypowieściowy . W tym nasyconym metaforą teatrze li

tewski reżyser snuje swoją opowieść o przemijaniu i trwaniu, dowodząc przy 

tym, że przemija także postać teatru. Przemija i trwa. I czasem zachowuje się 

on tak, jakby starał się przekonać siebie i innych, że coś takjego jak teatr 

współczesny na dobrą sprawę w ogóle nie istnieje, że współczesność - trawe

stując Norwida - jedynie kształtem jest tradycji. 
Mariusz Zinowiec, Teatr Zaikauskasa 

Przedruk za: TEATR nr 9/ 1997 

Poprzednia realizacja L.M. Zaikauskasa w Teatrze Lubuskim: 
Antoni Czechow, "Oświadczyny" (1995). (Iwona Kotzur i Jerzy Glapa). 

For. W. Svnidr 

"Potem będzie wieczne życie" 

Z Unosem Marijusem Zaikauskasem 
rozmawia Małgorzata Kowalska-Masłowska 

- Cieszę się, że rozmawiamy po polsku. Czy to wpływ pańskich licznych 
kontaktów z naszym krajem? 

- Kiedy studiowałem w Leningradzie - Sankt Petersburgu, bardzo chciałem 
być reżyserem . Młodemu chłopakowi nikt nie dawał pracy w normalnym te
atrze, więc zebrałem kilku studiujących Polaków i wspólnie przy polskim 

konsulacie założyliśmy studio teatralne. Ze spektaklami - muzyczno-poetyc
kim, przedstawieniem według Becketta - jeździliśmy do Warszawy. Graliśmy 

po polsku. 

- Teraz jest pan dyrektorem Teatru na Pohulance, jedynego na Litwie, 
gdzie gra się po rosyjsku. 

- W innych krajach podobnie działających teatrów jest wiele. W Szwecji 
fiński, w Finlandii szwedzki, w Warszawie żydowski. Chcę w Wilnie zorga
nizować pierwszy na świecie festiwal teatralny mniejszości narodowych . Za
prosiłem do udziału teatry, o których wspomniałem, przyjedzie też zespół 

węgierski i cygański z Rumunii. 

- Jak będzie z odbiorem? 
- Wilno to bardzo teatralne miasto. Myślę, że publiczność będzie dobrze re-

agować, choć najważniejszy jest poziom i po prostu dobry spektakl. Zdarzyło 
się, że nawet Peter Brook, który był ostatnio na Litwie, z trudem zebrał dwie 
sale na swe przedstawienia. Nie jest tak ważne nazwisko twórcy - spektakl 
jest albo dobry, albo zły. Jeśli dobry, może być nawet z Jakucji. 

- Kiedy więc spektakl jest dobry? 
- To się czuje, wie. Dobry jest "Wujaszek Wania" Grzegorzewskiego. 

- A jakie będzie pańskie przedstawienie - również reżyseruje pan "Wujasz
ka Wanię" Czechowa. 

- Mój spektakl będzie inny. Bardzo dużo dyskutuję z Grzegorzewskim, w 
myślach oczywiście. On mnie zainspirował. Chcę się z nim zmierzyć, poka
zać swoją rację. Lubię robić spektakl inspirowany innym przedstawieniem, 

także filmem, myślą o sztuce. Tak zrobiłem Puszkina. To kolejna walka. Po

trzebuję czasem motywacji, która przychodzi z zewnątrz . Czechowa polubi
łem zupełnie niedawno. To autor specyficzny. Kiedy masz mniej niż 

trzydzieści lat - do Czechowa nie możesz podchodzić. Do niego dojrzewa się. 
Jesteś młody - nie myślisz o starości. Bo starość, jak i śmierć są abstrakcją dla 

młodego człowieka. 

- Jak pall myśli o śmierci i o starości? 
- Chyba tak, jak i bohaterowie Czechowa. Próbuję zrozumieć Astrowa. 

Zdecydował się, że kończy życie samobójstwem i na wszystko dookoła spo

gląda z dystansu . Boję się - oczywiście bardziej śmierci, bo starość ... Jedną 

nogą już jestem w niej . 

- Kokietuje pall. 
- Nie, nie kokietuję. Czuję się dojrzały. Czechow pozwala przez to przejść , 



uświadomić sobie. Nie pomaga zaś czuć się dobrze i zrozumieć śmierć i sta
rość. To nie jest rola sztuki. W tym może pomóc, moim zdaniem, tylko reli
gia. Jestem wierzący, ale rzadko praktykuję. Wstyd przyznać, bo jestem z 
bardzo religijnej rodziny. Mój ojciec chciał, bym został księdzem. Zwracam 
się do Boga w swoich własnych intymnych chwilach. Gdy zaczynam pracę , 
mówię, Boże - to dla ciebie. 

- Zatem "Wujaszek Wania" był konsekwencją pnemyśleń, wypadkową 
przeżyć. 

-Długo myślę o tym, co chcę zrobić. Trwa to nieraz kilka lat - psychiczne 
przygotowanie. Dwa lata pracowałem nad "Wujaszkiem Wanią" samodziel
nie. Z artystami zaczynam pracę, kiedy spektakl żyje w głowie od a do zet i o 
przedstawieniu wiem prawie wszystko. Miewam czarne dziury, ale zakładam, 
że nie może być ich więcej niż trzy. W tym nie ma przypadku. Teatr jest za
wsze sztuką kompromisu. Myślę, że 40 procent z idealnego wariantu to dużo . 
Najważniejsza jest materia aktorska. 

-Jak wygląda scenografia w "Wujaszku Wani"? 
- Scenografia nie będzie bogata. Wymyśliłem wielką klepsydrę. Chciałem , 

aby przez całą scenę lała się woda i pokazywane były godziny. To jest trudne. 
Lubię scenografię metaforyczną. Mam spojrzenie jak z mansardy. Kocham 
stare rzeczy, bibeloty. Konstruuję swoje dekoracje ze starych kredensów, sta
rych szaf, butelek. Z tego, co wyrzucono na mansardę. 

- Ale jest pan człowiekiem nowoczesnym. Na ulicy, z telefonem komórko
wym pny uchu, wygląda pan bardziej na biznesmena niż reżysera, kóry 
zszedł z mansardy. 

- Bardzo lubię komfort, dobry samochód, telefon - ale to jest użytkowe, po
trzebne. Komfort, który sprawia, że jest więcej czasu na myślenie o sztuce. 
Moje spektakle nie są współczesne. Podobał mi się artykuł w "Teatrze", gdzie 
Mariusz Zinowiec napisał, że Zaikauskas cały czas tworzy spektakle jakby z 
początku wieku. Nie uświadamiałem sobie tego, ale zgadzam się z tymi sło
wami. Spojrzenie jak z mansardy mam na teatr, który robię dzisiaj. Nie na ży
cie. 

- Co pan lubi w sztuce? 
- Picassa rozumiem mózgiem, ale nie przyjmuję sercem. Henri Rousseau 

natomiast przyjmuję sercem. Znaczyłoby to, że tego drugiego lubię bardziej 
niż pierwszego i chyba tak jest. 

Współczesnych autorów, dramatopisarzy jest na świecie mało i bodaj najle
psi tworzą w Niemczech, Austrii. Po Koltesie prawie nic nie dzieje się we 
Francji, prawie nic w Anglii, Rosji, Polsce. 

- Litewski teatr jest coraz bardziej znany w świecie. 
- Udało się przede wszystkim tym, którzy pokazali swoje spektakle na Za-

chodzie. Nasz największy reżyser Eimuntas Nekrosius być może dzisiaj nie 
byłby tak wielki, bo na Litwie krytycy cały czas go "bili". Tak się odbywało, 
dopóki jego spektaklu nie zobaczył Arthur Miller, zaprosił do Nowego Jorku i 
umożliwił pokazanie się w świecie. Teraz żaden krytyk litewski nie ośmieli 
się napisać inaczej niż dobrze. 

- Jaką krytykę ma pan u siebie? 
- Krytyka wszędzie jest zła. Na Litwie, w Polsce - lepiej, by krytyków w 

ogóle nie było . Ale to tylko marzenie. Krytykami powinni być teatrolodzy, 
muzykolodzy, którzy sztuką zajmują się profesjonalnie. Każdy reżyser, aktor 

chciałby mieć stosunki z prawdziwym tearologiem, bo dziś często krytyk jest 
po prostu licencjatem, który pisze recenzje i chce być, jak każdy dziennikarz, 
oryginalny i czytany. Dlatego z recenzji teatralnej częściej robi kryminał niż 
prawdziwą krytykę. Bo czytelnicy chcą przeczytać coś w formie kryminału 
niż na temat sztuki. Kryminał ciekawi, a sztuka nudzi . 

- Nie pnyjaźni się pan z krytykami? 
- Mam dobrych znajomych pomiędzy krytykami, ale jeśli chcę być z nimi 

w przyjacielskich stosunkach, nie mogę rozmawiać o teatrze. To wyklucza się 
wzajemnie. Możemy pozostać przyjaciółmi rozmawiając o literaturze, malar
stwie, tylko nie o teatrze. Moim największym przyjacielem jest człowiek, któ
rego nazywam swoim drugim ojcem - Michaił Bialik, profesor Akademii 
Teatralnej i Konserwatorium Muzycznego w Sankt Petersburgu, krytyk, który 
teraz współpracuje ze znanym reżyserem Lwem Dodinem. Kiedy byłem stu
dentem, profesor traktował mnie prawdziwie jak syna, tak zresztą do dziś m
nie nazywa. Jadłem w jego domu obiady, przyjeżdżałem się wykąpać, gdy w 
akademiku nie było wody. Zabierał mnie na zimowe wakacje do swojej daczy 
w Komarowie, tam gdzie żyła Achmatowa i petersburscy twórcy. I jestem mu 
za to bardzo wdzięczny. Gdyby nie on i jego poczucie teatru - wiele bym stra
cił, a na pewno tak dużo bym nie zyskał. Ta przyjaźń przetrwała . Zapraszam 
"drugiego ojca" na każdą swoją premierę . Często nie zgadzamy się, ale cho
ciaż wiem, że to, co mówi, bywa prawdą, umiem się przeciwstawić . Profesor 
jest zwolennikiem niemieckiego teatru, który dla mnie jest zbyt racjonalny. 
Za dużo w nim rozumu. A we mnie są emocje. Mój teatr jest bardziej metafo
ryczny. To cenna przyjaźń . Profesorem reżyserii w Akademii była na przy
kład bardzo piękna kobieta, którą lubiłem za to, że ciągle mnie krytykowała . I 
choć powtarzała, że coś robię źle, nie umiała powiedzieć, jak poprawiać i zro
bić dobrze . To pobudzało pytania - co i dlaczego źle . 

- Wraca pan do Wilna ... (rozmawiamy w połowie stycznia - MKM) 
- Przyjmujemy - na poziomie państwowym - teatr z Baszkirii. To duża abs-

trakcja dla polskiego czytelnika. Ten kraj, bardzo ciekawy, jeśli udałoby mu 
się odłączyć od Rosji - w Baszkirii mieszka jedynie 12 procent Baszkirów, re
szta to Rosjanie, Ukraińcy, Tatarzy - stałby się jeszcze jednym azjatyckim ty
grysem. Ze względu na ropę naftową. W Ufie, stolicy republiki, znajdują się 
cztery fabryki przetwarzające ropę, z czego trzy są największe w Europie. 

- W Wilnie podejmuje pan świetne, znane zespoły teatralne, teraz pracuje 
pan w niewielkiej Zielonej Góne. 

- Dyrektor Jan Tomaszewicz, odwiedzając siostrę w Wilnie, chciał zoba
czyć Teatr na Pohulance. Poznaliśmy się. Efektem były gościnne występy w 
Zielonej Górze, później rewizyta. Trudno było mi się przyzwyczaić do miasta 
w pierwszych dniach. Wszystkie drogi krzyżują się na deptaku. Nie mam te
lewizora, radia, nie czytam gazet, więc gdy nie mam prób, czuję się jak na 
wyspie. 

- Jacy są Polacy? 
- Tacy sami jak Litwini. W Polsce bywam tak często, że czuję się niczym w 

domu. Być może polscy mężczyźni są trochę bardziej wyrafinowani, całują 
kobiety w rękę. Tego na Litwie prawie już nie ma, bo Litwa bardzo prędko 
chce znaleźć się w Europie. 

- Czym jest dla pana teatr? 
- Moim życiem, nic innego nie umiem robić. Umiałbym żyć bez teatru, bo 

nie chcę mówić, że teatr jest najważniejszy. To wynika z tego, że to właśnie 



potrafię - reżyserować. Żywy teatr ma mięso, krew, wysokie ciśnienie. Taki 
teatr mi się podoba. To nie sport, gdzie panuje rywalizacja, kto pierwszy, dru
gi, ostatni . Krytycy zaś widzą sztukę w kategoriach sportowych. To bzdura. 
Jestem z rosyjskiej szkoły, gdzie wszystko zaczyna się od Stanisławskiego. 
To największy geniusz, dzięki któremu teatr doszedł do poziomu muzyki. A 
teatr jest nie tylko sztuką, jest także nauką. 

- Kim chciałby pan być, gdyby nie był pan reżyserem? 
- Studiowałem dyrygenturę. 

- Ale nie został pan dyrygentem. 
- Mój słuch nie jest absolutny, nie mogę sam intonować. Gram na fortepia-

nie. Ale teraz ... nie mam instrumentu w domu, nie mam też czasu. Zresztą -
marzenia się zmieniają - dzisiaj fascynuje mnie choreografia. 

- Skończy pan "Wujaszka Wanię" i co potem? Jak wygląda pański arty

styczny cykl. Przerwa, długo nic, czy też żyje pan innymi planami? 
- Zawsze żyję nie jednym spektaklem, ale kilkoma, często pięcioma innymi 

sztukami. Nawet dziesięć zajmuje myśli, chodzi po głowie. Rozmawiam ze 
swoimi myślami . 

- A o czym pan myśli? 
- A pani? 

- Noszę w sobie pomysły na opowiadania, ale jestem emocjonalnie roze
drgana i nie mogę znaleźć spokoju, by usiąść i napisać. 

- A ja myślę, że mam kryzys twórczy. Nadszedł moment, że straciłem 
ochotę na zrobienie tego, co już mogę zrobić. Bo jest zbyt łatwo. To wiem o 
kilku sztukach. Mogę je zrobić zaraz. Ale to nie jest walka, wyzwanie. Nie 
wiem, czy nadal mam ochotę robić to, o czym wcześniej myślałem. Nie boję 
się do tego przyznać. Mam chwile zwątpienia. Mam marzenia, ale nie wiem, 
czy właśnie o nie chodzi. 

- Jakie są pańskie plany po zielonogórskiej premierze? 
- Po "Wujaszku Wani" zrobię tego samego Czechowa "Trzy siostry", biało-

stocki teatr już mnie zaprosił, poza tym - wariacje według kilku różnych sztuk 
pod tytułem "Grajmy Czechowa". Jestem pod urokiem Szekspira - "Opowie
ści zimowej", "Burzy". Ciekawi mnie także, dlaczego nawet takiego genialne
go autora "zjad.ła" i wyrzuciła własna trupa teatralna, właśnie po napisaniu 
tych dwóch sztuk. 

- Czeka pan na olśnienie, zachwyt? 
- Tak. Ostatnio przestałem specjalnie szukać . Czytam rzeczy nie dramaty-

czne, ale powieści, opowiadania. 

- Ma pan na myśli litewską literaturę? 
- Litwa ma bardzo dobry teatr, ale nie ma ciekawych dramaturgów, bardzo 

dobrą poezję, ale nie ma prozy. Chciałbym zrobić sztukę o Brunonie Schulzu. 
Chyba to będę wystawiał u siebie na Litwie. Napisaliśmy tę sztukę wspólnie z 
wileńskim poetą Witalim Asowskim. Do końca nie jestem z niej zadowolony, 
więc jeszcze czekam. 

- Czy pana pracy towarzyszy potrzeba przesłania? Prowadzi pan dialog z 
publicznością? 

- Nie bardzo lubię o tym mówić, dopóki nie pojawi się spektakl. Mówię 

aktorom, co chcę osiągnąć, ale wiem, że intencje mogą być odebrane inaczej. 
Ostatni monolog Soni jest najważniejszą częścią "Wujaszka Wani" . I o tym 
powinna być sztuka. Teraz żyjemy, pracujemy, kłócimy się, stwarzamy pro
blemy. Dlaczego, jeśli później będzie tylko raj i piekło? Życie wieczne? Nie 
umiemy radować się tym podarunkiem Boga - własnym życiem . Psujemy je 
codziennie - wytrwale i z pasją. Aż do końca. O tym powinien być mój najno
wszy spektakl. Walczymy przeciw sobie, przeciw innym. Zamiast obudzić się 
i cieszyć życiem, powtarzać - dzięki Ci Boże za kolejny dzień. O tym chciał

bym rozmawiać z publicznością. 

- Jak aktorzy sprawdzają się na scenie? 
- Powiem tak - bardzo podoba mi się reguła niemieckich i austriackich te-

atrów - jeśli pracujesz w danym teatrze - możesz o nim mówić tylko dobrze. 

- Dziękuję za rozmowę. 

Sonia: 

Antoni Czechow, 
"Wujaszek Wania" 

Cói robić, trzeba iyć! Będziemy iyć, wujaszku Wania. Prze
iyjemy długi, długi szereg dni i nie kończących się wieczorów, 
będziemy cierpliwie znosić próby, jakie ześle nam los. Będzie
my pracować na innych i teraz ai do starości, bez odpoczynku, 

a kiedy przyjdzie nasza godzina, umrzemy pokornie i tam, za 
grobem powiemy, ieśmy cierpieli, ieśmy płakali, ze było nam 
gorzko. A Bóg ulituje się nad nami i ty, i ja, wujaszku, miły wu

jaszku, ujrzymy jasny, piękny, radosny świat, rozweselimy się, 

na obecne nasze nieszczęście spojrzymy z rozczuleniem, z 
uśmiechem i odpoczniemy. Wierzę, wujaszku, wierzę gorąco, 

iarliwie, odpoczniemy! 
Odpoczniemy! Usłyszymy chóry anielskie, ujrzymy niebo, 

całe w diamentach, ujrzymy jak wszystkie ziemskie zło, wszy

stkie nasze cierpienia rozpłyną się w miłosierdziu, które wypeł
ni sobą świat cały, a nasze iycie stanie się ciche, czułe jak 

pieszczota. Wierzę, wierzę ... Biedny, biedny wujaszku Wania, 
płaczesz .. . Nie zaznałeś w iyciu radości, ale poczekaj, wujasz
ku Wania, poczekaj. .. Odpoczniemy ... Odpoczniemy! 



( ... ) Ma pan spory dorobek artystyczny, dostrzegany w coraz peł
niejszy sposób także i u nas. Świeżym dowodem jest zamieszczona na 
łamach "Teatru" publikacja pod znamiennym tytułem "Teatr Za
ikauskasa ". W przyszłym roku minie 10 lat od pana scenicznego dy
plomu. Co z tego dziesięciolecia jest pana największą satysfakcją? 

- Wiem, czuję , że lubi mnie mój zespół. I chyba nawet - boję się te
go słowa - kocha. 

- Mówi pan: zespół. To znaczy, że udało się taki stworzyć? 
- Tak. Zespół ludzi, którzy dobrze się rozumieją. Który nie chce -

jak dzieje się dziś w wielu innych teatrach - dyrektora wyrzucić. Czu
ję jego akceptację, wsparcie, miłość nawet będąc tu, w Zielonej Gó
rze. Dzwonią do mnie codziennie ... Wie pani, ja praktycznie żyję w 
teatrze. Pracuję prawie po 24 godziny na dobę. Bez urlopu przez te 
pięć lat. Bo w wakacje mam na głowie remont i inne prozaiczne spra
wy. 

- Może jest pan pracoholikiem? Ponoć to nałóg równie groźny jak 
alkoholizm„. 

- Nie wiem, czy człowiek powinien się leczyć ze swojej miłości. Ja 
nie zamierzam. Jeśli kochasz, to z tego i coś wynika. 

- "O współczesności nigdy nie mówi wprost, zawsze ucieka się do 
metafory" - napisał o panu publicysta "Teatru". 

- Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale chyba wypadnie mi się 
zgodzić z panem Zinowcem. Miłość, nienawiść, dobro, zło są nieza
leżne od tego, czy prezydenta wybieramy akurat z lewicy czy prawi
cy . Wolę robić spektakle o tym niż o sprawach, którymi żyją gazety. 

- Zielonogórska i gorzowska publiczność zachwyciła się w ubie
głym roku "Brzegiem nieba", który podpisywał pan nie tylko jako 
reżyser, ale i jako współautor. Wcześniej oglądaliśmy niezwykłą 

"Medeę". Nie widzieliśmy, niestety, litewskiej wersji kantorowskiego 
"Wielopola". Ponoć nie widział pan żadnego spektaklu Kantora? 

- Nigdy . Dopiero po premierze mojego spektaklu "Za opłotkami 
świata" obejrzałem w Krakowie przedstawienie zapisane kamerą. 

Wcześniej widziałem jedynie zdjęcia. 

- Co mogło skłonić litewskiego twórcę do próby, która z polskiej 
perspektywy robi wrażenie świętokradczej? 

- Po prostu: zainteresował mnie scenariusz sztuki, który wpadł mi w 
ręce jak ... jedna z wielu sztuk. Pozwoliłem go sobie przerobić - spe
ktakl jest oparty na motywach scenariusza Kantora. 

- Był pan w Polsce z tym przedstawieniem? 
- Tak. Polscy krytycy strasznie się o nie kłócili. Jedni krzyczeli, że 

bez Kantora, bez Jego krzesła robić tego nie wolno. Inni - też zasko
czeni - reagbwali spokojniej. Bo dlaczego nie? Moliera i Szekspira też 
odważono się najpierw za granicą wystawić. Szczerze mówiąc, nie 
myślałem, że z tego wyjdzie taka straszna burza. Nawet pani Maria 
Kantor nakrzyczała na mnie przez telefon. Dopiero bracia Janiccy, 
obejrzawszy spektakl, załagodzili Ją trochę.( ... ) 

Danuta Piekarska, Z miłości się nie wyleczysz 
Przedruk za: Gazeta Lubuska 7-8.03.1998 

Kronika Lubuskiego Teatru 

• 21 grudnia 1997 r. odbyła się na Scenie im. St. Cynarskiego premiera 
"DZIADÓW" Adama Mickiewicza w reżyserii Adama Orzechowskiego i sce
nografii Krzysztofa Kochnowicza. Muzykę do spektaklu skomponował An
drzej Głowiński. W roli Gustawa - Cezary Wiśniewski , Konrada - Artur 
Beling. Na foyer Teatru - wystawa plakatów Eugeniusza GET Aa Stankiewi

cza z kolekcji BWA w Zielonej Górze. 

• 28 i 29 grudnia Restauracja "Nieboska Komedia" zorganizowała na naszej 
scenie prapremierę monodramu Dennisa Lumborga "Eddie E." w wykonaniu 
Piotra Machalicy. Planowano trzy spektakle, odbyły się dwa. Jeden odwołano 
"z powodu rzekomej bomby w teatrze" - jak doniosła nazajutrz "Gazeta Lu

buska". 

• Ostatnią premierą roku 
1997 w Lubuskim Teatrze był 
"Apetyt na czereśnie" Agnie
szki Osieckiej w reżyserii Pio
tra-Bogusława Jędrzejczaka i 
scenografii Ryszarda Kaji. 
Muzykę - wykonywaną w 

przedstawieniu "na żywo" na
pisali Maciej Małecki i Adam 
Sławiński . Aranżacją i przygo
towaniem wokalnym zajęła się 
Teresa Stokowska-Gajda a 
choreografią Kazimierz 
Knol. W rolach podróżnych, 

którzy ścigają swój sen o cze
reśniach, oglądamy Tatianę Kołodziejską i Andrzeja Nowaka. 

Premiera odbyła się 30 grudnia na Scenie im. St. Hebanowskiego. W Gale

rii TL - wystawa plakatu teatralnego Ryszarda Kaji . 

• 9 stycznia odbyło się w Teatrze spotkanie opłatkowe z udziałem Wojewo
dy Zielonogórskiego prof. Mariana Miłka. Podczas spotkania, w którym ucze
stniczyli również dr Andrzej Taczewski - dyrektor Wydziału Kultury, Sportu 
i Turystyki UW oraz inspektor Jerzy Duber, zasłużeni pracownicy Teatru: Je
rzy Lamenta, Jan Wysocki, Waldemar Trębacz i Edward Tuliszka, odznacze

ni zostali Srebrnymi Krzyżami Zasługi. 

• 18 stycznia gościliśmy Polski Teatr Tańca - Balet Poznański . W progra
mie: "Niebezpieczne związki" - z librettem na motywach powieści Choderlo
sa de Laclos, w choreografii Ewy Wycichowskiej, z muzyką J.S. Bacha i 
Erica Sati oraz "Ole con ole" w choreografii i opracowaniu muzycznym Bar

bary Kasprowicz. 

• 22 i 23 stycznia prawdziwe tłumy publiczności zgromadziła na widowni 
naszego Teatru Dorota Stalińska, prezentując monodram "ZGAGA czyli tra~ 
giczne skutki poplątania jedzenia z miłością". Spektakl, który jest w pełni au
torskim dziełem Doroty Stalińskiej (produkcja, scenariusz, reżyseria , 
scenografia, kostiumy i - wykonanie), oparty został na prozie Nory Ephron . 



• 1 lutego odbył się uroczysty benefis ..yyróżnionej tytułem Honorowego 
Obywatela Zielonej Góry, Janiny Ertnerowej. Była to 52 rocznica wystawie
nia na scenie zielonogórskiego Teatru Miejskiego sztuki pt. "Prawdziwe Obli
cze". J. Ertnerowa grała w niej wówczas rolę Matki. Jest także współautorem 
tekstu . Fragmenty "Prawdziwego Oblicza" zaprezentowała podczas benefisu 
Tatiana Kołodziejska, ze swoim synem. 

•W dniach 7 i 8 lutego zielonogórski "Apetyt na czereśnie" obejrzała publi
czność Kielc . 

• 13 lutego ponad 350 dzieci uczestniczyło w zorganizowanej przez PCK 
"choince". Teatr dał w prezencie salę na imprezę a zespół grający w "Kotach" 
W. Wolańskiego - gratisowe przedstawienie. 

Dzieciaki bawiły się znakomicie. 

• 21 lutego Stanisław Tym gościł na naszej scenie z monodramem "Kawa
łek szczęścia' 97". 

•Z serdecznym żalem pożegnaliśmy naszego pracownika - tragicznie zmar
łego Adama Zielonkę - teatralnego tapicera. Pogrzeb odbył się 26 lutego we 
wsi Kotowice. 

• 6 i 7 marca zielonogórska publiczność miała okazję ponownie obejrzeć 
"ZGAGĘ" w wykonaniu Doroty Stalińskiej. 

• 8 marca odbyła się na Scenie im. St. Hebanowskiego premiera "Podróży 
Koziołka Matołka" Kornela Makuszyńskiego, w reżyserii Arkadiusza Klucz
nika, scenografii Grażyny Skały, choreografii Juliana Hasieja, z muzyką Wło
dzimierza Szomańskiego. 

Na foyer - wystawa sztuki meksykańskiej ze zbiorów Zielonogórskiego 
Biura Wystaw Artystycznych. 

• I O marca nasz "Apetyt na czereśnie" zaprezentował się widowni Pozna
nia. 

Zdjęcia: Urszula Karpi1iska 
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