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Yasmina Reza: 
Co on takiego robi. ten biedny Olmo? On po prostu siedzi na widowni i mówi, że słowa 
są dodatkiem do ciszy. To jest zdanie, które powiedziałam w pewnym wywiadzie · i tak 
myślę. Olmo Panero nie robi nic złego. Myślę, że autor jest dla aktora krępujący. Aktor 
odczuwa nieprzepartą chęć uwolnienia się od autora. 

Krystian Lupa: 
Czy to jest Twoje wspomnienie z okresu, kiedy byłaś aktorką? 

Yasmina Reza: 
Nie, wcale nie. Olmo Panero został stworzony dzięki odczuciom, jakie towarzyszą mi, 
gdy przyglądam się innym autorom. 
Mam wrażenie, że różnię się od tych dramaturgów, którzy uśmiechają się i kłaniają 
na premierach, albo którzy w momencie pisania sztuki cieszą się, że będzie czytana . 
Ja nigdy nie jestem zadowolona, wiecznie się niepokoję , mój tekst zawsze wydaje mi 
się niedoskonały. 

Krystian Lupa: 
Ważne są dla nas dwa momenty aktorskich wyznań w Twojej sztuce. Kiedy Mariana 
mówi: „pan był zadowolony, mimo że ja markowałem''. Jakby aktor był podrażniony, 
sprowokowany tym zadowoleniem. A drugi aktor, grający Fernana, mówi : „ze mną 
działo się coś niesamowitego, ja zacząłem się po prostu kurwić przed panem, żeby 
pokazać panu najwspanialszego Fernana". 

Yasmina Reza: 

Dla mnie paradoks aktora jest dokładnie w połowie drogi między tymi monologami. 
To dlatego autor przeszkadza. Bo aktor chce mu się podobać , szuka u niego aprobaty, 
a jednocześnie chciałby go odrzucić - bo to jest cena wolności aktora. Z prawdziwym 
autorem według mnie jest jak w miłości: nie chcemy być dobrze traktowani . Chcemy 
być źle traktowani. I ja chcę być źle traktowana przez aktorów. Ale przez aktorów, którzy 
mnie kochają, którzy są pełni dobroci. Paradoks autora i aktora jest tym samym 
paradoksem: żeby nas kochano i żeby nam zaprzeczano. 

Krystian Lupa: 
Twoje postaci mówią: „musimy grać tak, jak to zostało napisane". 

Yasmina Reza: 
Oni mówią tylko: „próbujemy sztukę hiszpańską". 

Krystian Lupa: 

Aktorka grająca Pilar mówi na przykład w monologu do krawcowej : „muszę grać taką 
postać, nie wiem, czy ją pokocham, ale przymierzam się w jakiś sposób". 

Yasmina Reza: 

Hm„. „nie wiem, czy będę lubić moją postać" - to jest pomysł Krystiana. Nie mam 
nic przeciwko temu, ale to nie jest moja teza. Jedyny, który krytykuje graną postać, 
to Mariana. W ostatnim monologu jest to ewidentne. 

Krystian Lupa: 

Fernan mówi: „gram tego dobrego, ale nudnego człowieka, a myślę, że w życiu nie jestem 
ani nudny, ani dobry". Nie chodzi mi o krytykę postaci. Raczej o to, czy aktorzy od samego 
początku spodziewają się wielkiej radości, sukcesu, przyjemności w tych postaciach, 
które mają zagrać. Mariana mówi : „grałem Rosjan, znacznie bardziej rozdartych"„. 

Yasmina Reza: 

Przebywając wśród wielkich aktorów, którzy dużo grają i którzy dysponują warsztatem 
artystycznym wysokiej próby, nabrałam przekonania, że miesza się im życie i sztuka, 
że dla nich nie ma z jednej strony · życia, a z drugiej . postaci. 
Czy gra się swoje życie? Ktoś kiedyś powiedział mi: .gram". A ja na to . czyli tak 
naprawdę, CO robisz? Odpowiedział mi: „gram bycie„." i dodał swoje znane nazwisko. 
I kiedy Fernan mówi: „pochlebiam sobie, że w życiu nie jestem ani dobry, ani nudny", 
(mówi „pochlebiam sobie"), paradoksem jest fakt, że to już jest tylko gra. Dla mnie 
Sztuka hiszpańska nie jest sztuką o teatrze i aktorach. To sztuka zadająca pytanie 
natury egzystencjalnej: gdzie byt? gdzie jego duch? 

Krystian Lupa: 

I to pytan ie egzystencjalne zostaje bardzo ostro postawione, kiedy się przyjrzeć 

fenomenowi teatru zdzierając niejako zasłonę przyzwyczajenia. Przyzwyczajenia do tego, 
co się dzieje między widownią i sceną. Próbujemy nieustannie atakować tę dziwną 
granicę i pokazywać, że są tu skrywane pewne prawdy, które w konwencjonalnym 
teatrze nigdy się nie obnażą . 

Yasmina Reza: 

Bardzo ciekawe. Nic dodać , nic ująć. 

Krystian Lupa: 

Chcę trochę opowiedzieć o mojej pracy. W monologach aktorzy są w jakimś stopniu 
zarażeni sztuką, którą mają do odegrania. W scenach dwójkowych stopień wejścia 
w realność jest jakby połow i czny, aktorzy dialogując ze sobą zaczynają wytwarzać 
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rzeczywistość Sztuki hiszpańskiej. I wreszcie jest kwintet, duża scena, która jest 
najbardziej zaawansowaną rzeczywistością Sztuki hiszpańskiej . Każdy z tych trzech 
poziomów tekstu ma inny charakter aktorski, inscenizacyjny. Na przykład na początku 
mamy stół taki jak na próbie, ordynarny, zupełnie inny niż będzie później; gramy przy 
roboczym świetle . Potem nagle pojawia się prawdziwe mieszkanie Pilar. 

Yasmina Reza : 

Prawdziwe? To zupełnie inaczej, niż u Luca Bondy* 

Krystian Lupa· 

Bardzo mnie interesuje rzeczywistość tego kwintetu. Jak teatr tę rzeczywistość 
wydźwiga. Wynurza. 

Yasmina Reza: 

Bardzo ciekawe. Kiedy myślę o świecie ze Sztuki hiszpańskiej (bez Sztuki bułgarskiej), 
dochodzę do wniosku, że nigdy nie napisałam sztuki brutalnej, trywialnej, w której 
nie ma żadnej refleksji, w której postaci nie są złożone, nie są zindywidualizowane -
to Olmo Panero napisał. Bo we wszystkich moich sztukach jest uzasadnienie intelektualne 
postaci - z wyjątkiem sztuki Olmo Panero, której cale wyrafinowanie pochodzi od aktorów, 
a zwłaszcza od Sztuki bułgarskiej. To jest dla mnie doświadczenie na trzech poziomach 
pisarstwa „ . I mam pomysł. Nie wiem czy to zrealizuję, ale mam ochotę napisać teraz 
„czystą" sztukę Olmo Panero - podpisać „Olmo Panero", a nie Yasmina Reza. Tak jakby 
to doświadczenie dało mi odwagę. 

Krys tian Lupa: 

Bo można powiedzieć, że Olmo Panero to nowotwór w Tobie, który ma swoją własną 
naturę. Dlatego pytałem o Olmo. Myślę, że jest pewna schizofrenia pomiędzy Twoim 
„ja" i „Olmo Panero" i że trzeba coś z tą schizofrenią zrobić. 

Yasmina Reza: 

Tak, tak, absolutnie. Ale nie powiedziałabym „mój nowotwór" - bo Olmo Panero jest dla mnie 
wartością pozytywną. Raczej jak serce, które bije niezależnie. Pozytywny przeszczep. 

Krystian Lupa: 

Też traktuję pozytywnie ów „nowotwór". Wiem jednak, że on jest wampiryczny, bo on - żąda. 

•Luc Bondy, razyser prapremierowego przedstawienia Sztuki hiSlp<lńskiej. 

Theatre de la Madeleine, Paryż, I 2004 r. 

Yasm ina Reza: 

Tak, żąda. I zdałam sobie sprawę, że będąc Olmo Panero miałam wolność, gwałtowność, 
która mi pozwoliła mów ić o matce. Nigdy dotąd tego nie zrobiłam. 
Po zobaczeniu sztuki, matka powiedziała mi, że postać Pilar to skóra zdarta z jej przyjaciółki 
Marty. A to przecież jest jej portret. 
Kiedy spytałam: „coś tam z Ciebie jest w Pilar?" - odparła: „tak, wzięłaś kilka moich 
zdań". Ja na to: „więcej!''. Odpowiedziała: „nie, nie, to nie ja, to wcale tak nie jest". 

Krystian Lu pa: 

To piękne. Nie wyprowadziłaś jej z blędu? Bardzo często moi przyjaciele też się nie 
odn aj dują w opowiadaniach, które piszę o nich. 

a mina Reza.: 

A tymczasem ci, o których nigdy nie myślel iśmy pisząc, odnajdują się w naszych tekstach. 

Krystian Lupa: 

Chcę powiedzieć o doświadczeniu Mai Komorowskiej z Pilar. 
Na początku naszej pracy postrzegała tę rolę jako z jednej strony rodzajową, z drugiej 
służebną. Dopiero próby na scenie zaczęły ujawniać ukryte pod banalnym dialogiem 
treści. Możemy sobie wyobrazić jak bardzo Pilar jest napięta podczas całego przyjęcia. 
Jest między miotem a kowadłem, pomiędzy swoimi córkami i Fernanem„. tym ogromnym 
pragnieniem, żeby to spotkanie nie skończyło się katastrofą. 

Yasmina Rcza: 

Dlatego to trudna rola, trzeba na wszystko zwracać uwagę. Jest odwrotnością 
roli poetki z Wymazywania. 

Krystian Lupa: 

Otóż to - tam postać wyraża się przez to, co mówi. A tutaj Maja na początku pracy 
prosiła wręcz, żebym dopisał jej jakiś monolog. Teraz już dostrzega, jak niesamowite 
są te banalne, pozornie błahe kwestie, które wygaduje Pilar. O tym, co powiedziały 
sąsiadki na temat wręczenia nagrody Nurii„ . 

Yasmina Reza: 

Kwestie pełne nostalgii, codziennych małych cierpień, zranień, irytacji„. 
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Krystian Lupa: 

I w żadnym wypadku nie wolno tego poszerzać, polepszać. To musi być takie biedne . 

Yasmina Reza: 

Absolutnie tak. To jest właśnie piękne, wzruszające w wątku Pilar, to jest to, co lubię 
w pisarstwie Olmo Panero. (śmiech) 

Krystian Lupa: 

Czuję, że ta sztuka jest Twoim rozliczeniem z przygodą z teatrem. Z przygodą aktorki 
i przygodą pisarza. I że te doświadczenia się nakładają, że posługujesz się aktorem jako 
medium refleksji. Aktor jest w centrum, od aktora pochodzi to patrzenie w głąb sztuki 
i na zewnątrz. Czyli w gruncie rzeczy można powiedzieć, że Sztuka hiszpańska to hołd 
dla aktorki, którą byłaś, jesteś, a z drugiej strony - podsumowanie mankamentów tego 
zawodu dostrzeżonych z zewnątrz. 

Yasmina Reza: 

To najinteligentniejsza myśl, jaką kiedykolwiek usłyszałam o tej sztuce. Zgadzam się 
w stu procentach I Jest to konflikt między tym, który myśli i tym, który jest, który działa. 
W ostatecznym rozrachunku to autor ma przewagę nad aktorem - to Szekspir zostaje, 
a nie aktor, który grał Hamleta. Niby tak, ale z innego punktu widzenia autor to papier; 
aktor działa w momencie, w którym żyjemy. 

Krystian Lupa: 

Właściwie można powiedzieć , że kiedy zaczęłaś pisać stałaś się kimś innym. A teraz 
paradoksalnie wróciłaś do bycia aktorem - pisząc . 

Yasmina Reza: 

Wstydzę się tego wyznania, ale muszę powiedzieć, że najbardziej w życiu cierp i ałam 

wtedy, gdy nie przyjęto mnie do Konserwatorium. Uważałam to za krańcową niesprawie
dliwość. Czy znasz Rogera Blin, Krystianie? Tego, który inscenizował Czekając na Godota? 
Był w komisji egzaminacyjnej i kiedy mnie nie przyjęli podał się do dymisji. Też uznał 
to za niesprawiedliwość. Jednak zostałam aktorką, a potem pisarką. Jako aktorka 
odniosłam średni sukces, a jako pisarka - ogromny, natychmiast. I przypadkowo, dwa 
lata temu, zagrałam na nowo - zastąpiłam aktorkę w Trzech wariacjach. I raptem wszyscy 
orzekli - ona jest nieprawdopodobna, ona jest - oh! - podziw! Wytypowano mnie 
do nagrody Moliera jako najlepszą aktorkę sezonu. To było dla mnie destabilizujące . 

Myślę, że Sztuka hiszpańska jest konsekwencją tego doświadczenia . Choć teraz już nie 
myślę o tym, żeby być aktorką, wiem, że wraz z tym zawodem utraciłam całą 

zmysłowość życia. Nie znoszę kondycji pisarza. Nie znoszę siedzieć i pisać. To ciekawe, 
że dostrzegłeś to nie znając mnie. Nikt inny tego nie zauważył. 

Krys tian Lupa: 

Zabawne, ale dopiero teraz zaczynamy w pełni pojmować tę sztukę. W pierwszej lekturze 
wydawało się, że monologi, jak to bywa, to wstawka liryczna, albo pewnego rodzaju 
efekt obcości . Teraz dopiero widzimy, że to są bardzo osobliwe byty. Wymagają osobliwego 
wypowiedzenia. Wobec kogo? Kim jest widz? Szukamy różnych możliwości , właściwej 

relacji między przestrzenią widowni i sceny, szukamy w sobie. Aktor grający Fernana 
podczas pierwszej sceny „bułgarskiej", siedzi na widowni, wśród publiczności . Siedzi 
tam, gdzie Olmo Panero patrzący na próbę Sztuki bułgarskiej. Jakby Fernan sprawdzał, 
co to znaczy siedzieć na widowni . 
Kiedy wchodzi na scenę , zaczyna mówić, że się płaszczy, że gra jakieś niestworzone 
rzeczy„. To jest bardzo agresywne i prowokujące ... i czyni to wobec miejsca, na którym 
w jego wyobraźni siedzi Panero. A w rzeczywistości w tym samym miejscu siedzi przecież 
publiczność. Można powiedzieć, że aktor de facto stoi przed publicznością. Mówi: „chcę, 
żeby pan mnie podziwiał, Olmo Pan ero", ale tak naprawdę wszystkie te gwałtowne 
gesty są wobec publiczności . Oczywiście można powiedzieć, „my nie gramy tego 
do publiczności. Tylko publ i czność przypadkowo jest w tym miejscu". (śmiech) 

Yasmina Reza: 

To jest wspaniały, błyskotliwy pomysł, nadzwyczajny, a agresja w kwestii „chcę, żeby 
mnie kochali ; jestem największym Fernanem wszechczasów ", jest absolutnie 
na miejscu. Miesza się tu uczucie nienawiści do siebie z pragnieniem, by być kochanym. 

Krystian Lupa: 

W teatrze zazwyczaj udaje się, że albo nie ma publ i cznośc i - albo, że jest publiczność.„ 

Yasmina Reza: 

Tak, masz rację: jeśli się zastanowić, ta sztuka jest trochę o odrzuceniu publiczności. 
Bardzo mocno uderzyła mnie w Wymazywaniu scena, kiedy siostry oglądają trumny. 
To trwało w nieskończoność , w ciszy, praktycznie bez ruchu, w najgłębszej częśc i sceny. 
Było w tym coś cudownego, i absolutnego - wyeliminowanie widza. Sytuacja zawieszona 
w czasoprzestrzeni poza sztuką . W tej scen ie nikt nie chciał uwodzić widza. Sztuka 
hiszpańska dotyka w Tobie czegoś, co już było Ci bliskie. 

Krystian Lupa: 

Mnie się wydaje, że jest w niej taki metr z Sevres, srebrny wzorzec dobrej sztuki. 
Wzorzec dla krytyków. 

Yasmina Reza: 

Tak, ale i nie, Krystianie . Nie boję się powiedzieć: „aktorzy są tchórzami", nie boję się 
skandalu. Nie jestem - jak by to powiedzieć„ . politycznie poprawna. Więc tutejsza krytyka 
oskarża mnie, że jestem reakcyjna, twierdzi, że Sztuka hiszpańska jest reakcyjna. 
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Krystian Lupa: 

A z czego oni to biorą? Bo każde środowisko ma te swoje smrodki„.dlaczego coś takiego 
tutaj się dzieje? 

Yasmina Reza: 

Przede wszystkim dlatego, że odnioslam sukces. Bardzo duży sukces - Tony Award 
w Nowym Jorku, Laurence Olivier Award w Londynie. A także - bo jestem bardzo 
bezczelna. Bardzo. Nigdy nie mówię tego, co trzeba powiedzieć, nie uginam się, 
nie dostosowuję się. Na przyklad nie chcialam podpisać się pod petycją pisarzy występują
cych o miejsce dla swoich spotkań. Zapytano mnie dlaczego - odpowiedzialam: pisarz 
jest sam. Nie ma przyjaciól, nie potrzebuje innych pisarzy. I od razu mam pięćdziesięciu 
nieprzyjaciól, mówią „jaka ona jest arogancka". 
Nie znoszę ludzi kultury, krytyków z Le Monde, z Liberation, to są mali ludzie, nigdy nie 
staralam się z nimi zaprzyjaźnić, spotykać. Mówią na przyklad Bondy 'emu (myśląc, 
że mu to sprawia przyjemność): „uwielbiam Twoją pracę, ale ta jej sztuka„.". 
Luc odpowiedział żonie bylego Ministra Kultury, Monice Lang: „Pani mnie obraża. 
Czy sądzi Pani, że mógłbym reżyserować sztukę, gdybym nie uważa!, że jest 
świetna?!". Ale zie recenzje są niebezpieczne, mogą ludzi zniechęcić do pójścia do 
teatru. I dlatego nie mogę być na nie całkiem obojętna. 

Krystian Lupa: 

Myślę, że trzeba zachować postawę jak najbardziej zradykalizowaną. 

Yasmina Reza: 

Tak, oczywiście! Nie zamierzam się zmienić! Wolę jednego Krystiana Lupę, który mnie 
ceni od dwudziestu dziennikarzy Le Monde, Liberation i czego tam jeszcze. 

Krystian Lupa: 

Nie można dać się upupić, i jeśli dojrzałość jest kompromisem, to trzeba od tego uciekać. 
Poza tym jest duże zamieszanie i w teatrze, i w dramaturgii. Wielu ludzi, którzy doskonale 
wiedzieli, co to znaczy dobra sztuka i dobre przedstawienie - jest zdezorientowanych. 
Pojawilo się pole do popisu dla rozmaitych frakcji, które uzurpują sobie nadal prawo 
do panowania nad kryteriami, a calkowicie stracili wenę. Mówię o sytuacji w polskim 
środowisku teatralnym. 

Yasmina Reza: 

Ach, to w Polsce jest podobnie? Krytycy nie tylko stracili „nosa", powiedziałabym: 
gorzej, zamknęli zawór wrażliwości. W Wiśniowym Sadzie jest zdanie, które mnie 
uderzyło. Pietia, nauczyciel syna Raniewskiej, mówi: „jesteśmy ponad milość". 

„Jesteśmy ponad milość", a oni są - ponad wrażliwość. Czyż to nie jest prawda? 

~-

Krystian Lupa: 
Świetnie na to odpowiada Raniewska. Bardzo często mamy do czynienia z inteligentami, 
którzy nie przeżywają właściwie nic . Ale udają , że przeżywają, wytwarzają sobie pozorne 
przestrzenie, gdzie można wszystko. 

Yasmina Reza: 

Cały monolog jest genialny. Na końcu ona mówi: „a co do mnie, to jestem poniżej milości''. 
Jakby się wykluczala poza nawias myśli z tego monologu. To jest to, co tak lubię u Czechowa. 
Nie można uznawać jednej prawdy. 
Uwielbiałam Wymazywanie zanim Cię, Krystianie, poznalam, a teraz jestem 
szczęśliwa, że spotkalam artystę, który kocha życie. Nie jesteś jak ci reżyserzy -
przeważająca większość - którzy tylko myślą, medytują i już nie wiedzą, co to jest życie. 
I patrzą na mnie z góry. 
Wiesz, tworząc Olmo Panero mniej niż kiedykolwiek szukałam swojego stylu, szukałam 
człowieka. Nie moglabym być Olmo Panero kilka lat temu. Nie śmiałabym. Teraz Olmo 
Panero już nie potrzebuje stylu, niczego nie potrzebuje, może iść prosto do człowieka . 

Krystian Lupa: 

Niezwykle rzadko zdarza się dramaturg, który czuje instynkt życia, dialogu. Rozumie, że dialog 
jest jak zwierzę, które chce żyć. Rozumie, że ludzie się ujawniają właśnie przez dialog. 

Yasmina Reza: 

W pierwszych swych sztukach pisałam zdanie, a potem na marginesie dodawalam: 
„śmieje się''. Żeby zrozumiano, że zdanie jest ironiczne. Pisałam o wiele więcej didaskaliów, 
bo gdzieś tam w głębi duszy bałam się. Teraz to się skończyło. 

Krystian Lupa: 
Prowadzę warsztaty z mlodymi dramaturgami . Byle na tych warsztatach paru młodych 
autorów, których uważa się za obiecujących oraz grupa młodych aktorów, jeszcze studen
tów właściwie, z Niemiec. Opowiedzialem im zdarzenie między mężczyzną a kobietą 
i poprosilem, żeby pisali dialogi. Wszyscy polscy stażyści kombinowali jakieś poezje, 
jakieś mądrzenie się, filozofię itd. A ci młodzi Niemcy napisali parę niesamowitych, 
zaskakujących tekstów. Zawsze powtarzam, że trzeba uslyszeć tego człowieka, którego 
się buduje. Niech on we mnie zacznie mówić. Sądzę, że Ty nie masz z tym kłopotu ... 

Nagrała, tłumaczyła i opracowała 
Anna Łabędzka 

Rozmowa została zredagowana 
na po trzeby programu 
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opowieści, skrzętnie usuwamy rusztowania - nie zauważając, że oddalamy 
się od pierwowzoru, który powstaje szybciej niż na scenie - pierwowzoru, 
który powstaje jak byt spi rytystyczny w naszej wspólnocie, w duszach 
i w ciałach aktorów. Opowiedzenie rzeczywistości unicestwia rzeczywi stość. 

Wszystkie formalne, językowe, narracyjne konwulsje XX-wiecznej literatury 
wywodzą się z intuicyjnego lub świadomego przeżycia tego paradoksu. 
Mam mocne poczucie (przynajmniej za takim poczuciem próbuję postępo
wać) , że monologi Rezy nie są literackimi wtrętami - rodzajem teatru 
w teatrze (jak usiłują to ująć krytycy paryskiej premiery), są one głębokimi 
interwencjami w kondycję bytu opowiadanej materii . Przytwierdzając 
ten byt do akto ra - w różnym , zmieniającym się, czy też ewoluującym 
stanie gotowości - odbiera go (ów byt opowiadanej rzeczywistości) zarówno 
literaturze, czyli sobie, czyli dramatowi w stadium literackim (staje się 
niemożliwy w tej formie), odbiera go również teatrowi w postaci dokonanego, 
poddanego opowiadanej historii spektaklu. Opowieść toczy się nie fabular
nie, lecz asocjacyjnie„. Chronologia powstawania spektaklu (zapisana 
wewnątrz dramatu) staj e si ę ważniejsza od chronologii opowiadanej 
historii. Bo chronologia powstawania jest śc i śle j i cieleśnie związana 
z prawdą naszego twórczego marzenia, czy - można to mniej sentymen
talnie wyrazić: naszej twórczej potencjalności. Dochodzimy do drugiego 
paradoksu. Materia rzeczywistości wybrana (kadrem autorki) do teatralnego 
ucieleśnienia staje się prawdziwsza, kiedy nie jest celem (bóstwem) 
centralnym. Wtórne życie rzeczywistości ujęte j (obrazowanej) w dziele 
sztuki, w akcie twórczym, musi być ściśle spojone, związane z rzeczywisto
ścią samego aktu - ja b łka Cezanne'a wywodzą swoj ą prawdę i dramat 
z dramatu malowania. Rzeczywistość Sztuki hiszpańskiej ulega przemianie 
w ogniu aktorskich bytów (bytów narzędzi, ale w gruncie rzeczy bytów 
centralnych - bo jedynie tych aktorskich bytów-monologów jest autorem 
Yasmina Reza, autorem całej reszty jest niejaki Olmo Panero)„. Z kondycji 
aktora-narzędzia-naczynia wynika optyka następuj ącego fragmentu rzeczy
wistości . Scena uwodzenia staje się obserwacją relacji aktorskiej i owego 
zapowiedzianego przez aktora grającego Fernana paradoksu srebrnej tacy. 
Obserwując scenę z tej perspektywy jesteśmy w stanie (paradoksalnie) 
głębiej wniknąć w mechanizm owego uwodzenia, a ulegając temu, zdawać 
by się mogło - marginalnemu, "bocznemu" humorowi - jesteśmy w stanie 

13 



Prawdziwa relacja jest bardzo intymna i tajemnicza. Kiedy proponuję aktorom 
realizm w tym względzie, aktorzy mnie nie rozumieją, a przecież aktorzy 
powinni rozumieć najlepiej - przecież rzecz toczy się na ich ciele. Reza, 
która przestała być aktorką (znamienny ostatni monolog Nurii na ten temat) 
prowokuje teraz rozmaite gesty (inicjujące deformację, pracę przemiany 
opowiadanej rzeczywistości)„. Jest mi bliska w tym względzie, że podobnie 
jak ja czuje potrzebę przemieniania opowiadanej rzeczywistości przemianą 
narracyjnego gruntu (pola, przestrzeni - sposobu, kształtu - żadne z tych 
określeń nie jest w pełni precyzyjne) i odwrotnie: deformowanie strumienia 
narracji i narratora - w wypadku teatru centralnego medium, i bohatera 
teatralnej narracji - aktora - przez poddawaną obserwacji, fikcyjnemu 
stawaniu się - rzeczywistoś ć. Jestem przekonany, że wnikanie w rzeczy
wistość przemieniającą się narracją jest głębsze, że to nie tylko ekspery
menty stylistyczne, lecz próby dotarcia do prawdy absolutnej - nie tylko 
opowiadanego fragmentu rzeczywistości, ale aktualnie stającego się aktu 
teatralnego stawania się, rodzenia - które (który) staje się nową, niezależną, 
autonomiczną przestrzenią doświadczenia PRAWDY. Więc reasumując -
na razie dość topornie - czy byt teatralny pozostaje w ciele aktora (choćby 
tylko przez czas okalający teatralny akt tworzenia - a pozostając w nim, 
jest niejako zaopatrzony w jego życie i jego energię szczęścia), czy też aktor 
oddaje go całkiem na zewnątrz, oddaje całkowicie opowiadanej rzeczywi
stości. Tak jak to na przykład dzieje się w filmie. Być może właśnie 
rytualność teatru jest owym POZOSTANIEM. Opowiadana rzeczywistość 
mieszka w aktorze i przez zmieszanie się z jego treściami dookolnymi, 
z jego życiem i jego asocjacjami - staje się psychodramą śniącego ciała -
a zatem przestrzenią wspólną, anektującą„. Jestem przekonany, że gesty 
odśrodkowe Rezy, nawracające do aktora, są jawnym, obnażonym poszuki
waniem prawdy powstającego aktu teatralnego, który jest przecież (tajemnie, 
cieleśnie) aktem poznawczym„. To jeszcze nie to, w drodze do teatru było 
to prostsze, było bardziej na wyciągnięcie ręki.„ Teraz znowu się zawikłałem„. 
Może trzeba jeszcze poczekać„. ( „.) 
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oś szali wagi prawdy, albo - jak kto woli lnie będzie wiele jaśniej) - jej najbar
dziej niepodważalnych kryteriów„. Niepodważalne kryteria prawdy -
cóż za groteska. Ale nagle taka oś prawdy staje się karuzelą„. I jest już 
coś zupełnie innego - fenomen istnienia, bezczelny fenomen istnienia, 
który jest czymś zgoła innym niż prawda„. a właściwie mija się z "prawdą" 
nie dotykając jej„. Bo prawda jest też tylko ową kategorią ludzkiej 
percepcji świata i percepcji percepcji i percepcji percepcji percepcji -
et cetera. Z boku lekko odsunięty od okna, żeby nie zasłaniał widoku, 
stoi stół z potrzebnymi przyborami do tej manipulacji, leżą w nieładzie„. 
ten nieporządek naszych twórczych poczynań trącających o metafizykę, 
a nasze ręce są umazane farbą„. Kilka krzeseł oczekuje na widzów. Nie 
jesteśmy w stanie zaprowadzić porządku w tych sprzętach„. Są intruzami„. 
ale widać tak musi być„. Widać jest jakiś związek między dziwnością 
a nieporadnością„. A potem.„ Tak„. przecież jednak teatr„. Ale jego wido
wnia rozłazi się w tę drugą widownię bastarda„. I solidne okno sceniczne, 
które już tyle przedstawień nosiło na swoich krawędziach rodzi w swoim 
wnętrzu okno bastarda„. Czyli okno sceny Konstantego! Ale mimo to nadal 
jesteśmy w plenerze! Las, łąka i jezioro. To plener wymodlony„. Wymodlony 
przez Konstantego, wymodlony przeze mnie, wymodlony przez aktorów„. 
Nasze bety, nasze egzemplarze, nasze codzienne kawy i herbaty. Nasz 
nieporządek„. Konstanty pracuje nad swoim jeziorem, my nad jeziorem 
Konstantego„. i ponownie jesteśmy w teatrze, w którym musimy zapomnieć, 
że to teatr, musimy zapomnieć że to teatr, żeby sobie o tym przypomnieć. 
Zapomnieć, żeby ocalić„. et cetera. Oni - aktorzy - ale i oni sami - twórcy 
(czyli Konstanty i Nina), ale i oni„. czyli ja.„ No nie za daleko na razie!„. Oni 
stają się mediami tej figury, jej magii złodziejskiej, owej niesamowitości, 
którą sami wyśniliśmy. Ulegają jej, zmieniają się, stają się jej sługami, 
niewolnikami wreszcie. Nina powiedziała na próbie, któregoś z ostatnich dni 
przed premierą: "najmocniejszym momentem twojego przedstawienia jest 
otwarcie kurtyny, potem jest coraz gorzej.„ a ja jestem niestety bohaterką 
i uczestniczką.„ główną uczestniczką tego spadku siły„. Jest to wina twojego 
tekstu, twojego tekstu zbyt wytężonego w ambicji„. może nawet nie ambicja„. 
Może to brak pokory marzyciela, może to nieumiejętność rezygnacji, brak 
słuchu na to wszystko, co nas ogranicza?„. Nie wiem, co prawda, gdzie 
zamknąć cudzysłów.„ bo to już dawno nie jest przecież kwestia Niny. Ale 

niech tak już pozostanie„. Dlaczego jeśli otwieramy cudzysłów, musimy go 
potem koniecznie zamknąć? A przecież też staje się śniącym ciałem tego 
tekstu„. i zahipnotyzowanym medium okna Konstantego. Teraz cisza 
wieczoru !kiedy zostali sami) staje się inną ciszą. Mrok za nie zasłoniętym 
oknem staje się niesamowitą ciemnością. Obecność kogoś - niesamowita, 
groźna i pociągająca. To Jakub. Jego kąpiel (codzienny nawyk) staje się 
profanacją„. Ciało ludzkiego zwierzęcia w wodzie „. Pamiętamy niesamo
witość nocnych kąpieli w morzu - i woda wampirycznie wchłaniająca 
światło . W wodzie stajesz się bardziej mieszkańcem ciemności niż na lądzie. 
Drzewo za oknem sceny staje się innym drzewem„. Tak - oni do tej pory 
pracowali za dnia, za dnia dłubali swoimi prymitywnymi narzędziami 
w niepojętości dzieła natury. I myślę sobie teraz, że po otwarciu kurtyny 
widzowie doznali jakiegoś osobliwego odczucia olśnienia, może zazdrosne 
było to uczucie olśnienia„ . może pełne lęku, że może się udać akt heretycki, 
coś czego nam się nie udało. Potem musi nastąpić odpór, bunt wobec 
buńczuczności, wobec braku taktu i braku gustu zbyt radykalnego 
marzyciela. A przecież ten brak taktu i brak gustu jest nieodłącznie 
związany z "nowym duchem" - dopiero po jakimś czasie oswajamy się 
z tym brakiem taktu i brakiem gustu, i przestajemy go dostrzegać . Bo czyż 
w ogóle istnieje takt i gust - jako coś bezwzględnego, coś obiektywnego, 
coś poza naszym przyzwyczajeniem? Ale zanim to nastąpi - my twórcy 
jesteśmy w mocy zaklęcia. Konstanty nie potrafi, nie umie w sobie znaleźć 
impulsu takiej decyzji, żeby zamknąć kurtynę . To tylko pretekst, 
że musimy czekać, aż pojawi się księżyc. Prawdą tej niemożności jest 
OBEZWŁADNIENIE! Zamyka kurtynę w ostatniej chwili, kiedy już zaczy
nają spływać widzowie jak krople z nieszczelnej widowni„. Granica 
między widownią i sceną rozciekła się. Bo uzurpatorskie okno Konstantego 
unieważnia wysłużone okno stalinowskiej budowli. Między oknem 
Konstantego, a oknem Teatru Dramatycznego jest przestrzeń łysa, 
przestrzeń niczyja.„ Człowiek przewraca się i zapomina kim jest, bo zaburzone 
są prawa grawitacji. Jak na obrazie Die Grenze Kubina„. Trzeba na 
nowo uczyć się aktorstwa, żeby sprostać tej ziemi niczyjej - ale wydaje 
się, że jest to grunt dla teatru, który może nadejdzie„. To też uzurpacja 
grzesząca brakiem taktu i gustu - oczywiście„. 
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przynajmniej ten jej kawałek Bogu i anektujemy go, zmieniamy w dzieło 
sztuki. Jest to w pewnym sensie gwałt, podobnie jak gwałtem były pewne 
wyobrażenia (bardziej idee) i ucieleśnienia surrealistów. Ale i cudem.„ 
Bo ta ukradziona Bogu przestrzeń zmienia się, ba - nie tylko ona sama 
się zmienia, nie tylko zmienia się ten skrawek ukradzionej Bogu natury, 
ale skrawek ten zmienia również tę przestrzeń pozostawioną Bogu, zmienia 
również tę przestrzeń dookolną. Jak osobliwy (magiczny, hipnotyczny) 
gest, przekręt wyobraźni zmienia naszą perspektywę. Wkrada się dziwność, 
niesamowitość - dziwność zaraźliwa, pociągająca za sobą dalsze konsek
wencje„. Taka dziwność może nagle obalić wszystko dotychczasowe, 
albo stworzyć nową, do tej pory niemożliwą (w nas) rzeczywistość. 
Wszystko staje się inne i przez swą inność prawdziwe. Bo prawda - czy 
prawda nie jest przypadkiem ruchem, czy prawda nie jest przypadkiem 
rewelacją, czyli zmianą? Jeśli coś trwa - to zanika i przestaje być prawdą. 
Potem, kiedy spektakl Konstantego (jako zbyt natrętne, zbyt naiwne, zbyt 
nieudolne ucieleśnienie idei) został odrzucony, zerwany - odepchnięty przez 
widzów, widzowie pozostali przez inercję - po ponownym odsłonięciu 
kurtyny - widzami aktu świętokradczego młodego twórcy i oddali się 
dalszemu ciągowi, bo kawałek natury ukradziony przez twórcę, żył 
swoim życiem, szumiał, kumkał i śpiewał, i migotliwie połyskiwał 
księżycem odbitym w wodzie (w tafli jeziora)„. I to staje się dla widza 
kontemplującego widzów, czyli dla Kaspara Friedricha - jeszcze większym 
cudem. „ Może dopiero kontemplujący kontemplujących zbiera z natury 
właściwą pieśń, słyszy mowę przestrzeni przez nasłuchiwanie wzruszenia 
i bezradności innej, siedzącej przed nim i przed pejzażem duszy? Możemy 
wyobrazić sobie taki obraz. Oto skadrowany scenicznym oknem (to okno 
winno być proste, wzruszająco bezradne, "domorosłe ", ale bez przesady, 
musi mieć dość siły magicznej, musi mieć w sobie potencję inicjującą 
magię przemiany perspektywy - przynajmniej na miarę owych słynnych 
"obrazów w obrazach" Magritte'a„. Więc jeszcze raz: Wyobraźmy sobie 
to okno, które staje się miejscem pracy, miejscem duchowych manipulacji, 
miejscem teatralnych prób, których alchemiczna bezczelność staje się 
rodzajem uświęcania i obdarzania mocą ludzkiej profanacji. Ludzkie 
uzurpacje, ludzkie nieporadne kradzieże boskich praw rządzących 
widzeniem świata, a więc i ustalenia punktu, gdzie przytwierdzona jest 
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jest kryzys trupy - ten kryzys jest w głębi opowiadania, jest zatopiony 
w opowiadaniu i w naszych przeczuciach ... To nie tak, że nagle mówimy: 
„Nie da się!". Rzecz w tym, że zawsze się da, jeśli się ktoś uprze, to zawsze 
się da - taka jest prawda - tylko wewnątrz pojawia się kryzys, wewnątrz 
teatralnej rzeczywistości, to teatralna rzeczywistość choruje, choć 
zrobiliśmy najlepiej - to, na co nas było stać „. Kryzys opowiadania 
Czajki jest jakimś kryzysem kosmicznym, kryzysem formy opowiadania, 
kryzysem fabuły, fabularności „. To w naszym przeczuciu, w naszym czuciu 
prawdy jest kryzys - ten kryzys Czajki jest jakimś złym snem, to jak we śnie 
- częstym śnie - że zaczęliśmy spektakl i spektakl nie może iść dalej i coś 
zamiera w aktorach - i nie wiadomo co dalej - i publiczność wychodzi i 
rozpada się strumień opowiadania ... Nie to, że ktoś woła: „Nie, nie - stop!" 
- nie jakiś pieprzony reżyser, nie jakiś demiurg - to ów cudowny nurt -
który się sam staje, ten instynkt życia rzeczywistości - tak, a nie inaczej 
powołany do życia. Ten organizm ma jakąś niewydolność krążenia. 
Nie oddaje tego człowieka, którego nagle w sobie zauważyliśmy ... 
Nie umiemy się połapać w tym kryzysie, zaczynamy się śmiać, jeśli nam 
ktoś dramatem opowiada zbyt naiwną historię (a wszystkie opowiadane 
historie są naiwne), ale jak nam ktoś nie opowiada historii, to nagle 
jesteśmy zdezorientowani, to nagle nie widzimy przestrzeni, nie widzimy 
sensu - rzecz wydaje nam się miałka. Wydaje się nam, że bez tradycyjnej 
historii (fabuły) nie będzie możliwe katharsis, nie będzie możliwy ów 
wyśniony, wymarzony, przeczuty - TEATRALNY RYTUAŁ... Ale może 
jest odwrotnie, może właśnie historia, zbyt bezczelnie (bo dziś trzeba 
być bezczelnym albo naiwnym, żeby opowiadać historię) opowiedziana 
historia niweczy rytuał. Okazuje się w środku sztuki, że można dopowie
dzieć do końca historię kosztem rytuału, zamiast rytuału, zamiast 
przemiany ... Mam przeczucie, że aby być wiernym prawdzie powstającego 
rytuału, czyli być wiernym prawdzie powstającej Utopii - trzeba zerwać 
z historią, historia sprowadza nas na manowce, trzeba się przeciwstawić 
historii - robią to na różne sposoby współcześni dramaturdzy (i z przeczucia, 
i za podszeptem mody). Robi to i Reza. Chciałbym jakoś wniknąć w 
zagadkę tego podszeptu. Potrzeba dekonstrukcji, rozwalania istniejących 

tekstów. Potrzeba UNICESTWIENIA ANEGDOTY „. Anegdota jest 
tradycyjnym błędem, anegdota odwodzi nas od prawdy ... Czlowiek 

opowiadający grzeszy - opowiada i chce zamknąć swoje opowiadanie 
wymuszonym przeżyciem przemiany, przeżyciem katharsis - a ono pojawia 
się wówczas, kiedy ofiarowujemy swoją nieskończoną historię - zabijając 

ją. Marzy mi się coś jak „ofiarowanie Czajki" - rytuał zabicia przedstawienia 
i ofiarowania go na ołtarzu naszych religijnych pragnień - które nazywają 
się „MY - LUDZIE TEATRU" ... Mam w marzeniu zdarzenie bardziej wstrzą
sające niż kolejne zagranie do końca Czajki - i aktorskie wypełnienie 
partytury Czechowa. Kiedy pokochamy postaci tej sztuki - bo są to postaci, 
które mamy zagrać - jest więc to miłość bądź co bądź trochę pragmatyczna 
- to oczywiście pragniemy, żeby żyły - przynajmniej w tych rozmiarach, 
które dał im autor, nie w mniejszych„. Chcemy, żeby żyły„. Ale dlaczego 
tylko w tych wymiarach, które dał im autor - dlaczego nie w większych, 
dlaczego nie gdzie indziej? ... No bo te inne przestrzenie są dla nas niewyob
rażalne ... Wydają się więc niemożliwe. A później - kiedy osiągamy tę 
przestrzeń daną nam przez autora - to przecież nie spełniamy właściwie 
tej miłości . Właściwie - najczęściej - jest to „coś zastępczego" - coś obok, 
coś, co się przemknie, coś, co się ześlizgnie ze stromego zbocza. Coś 
fragmentarycznego - potem się cieszymy, kiedy to fragmentaryczne 
zwycięstwo (które nie wiadomo czy jest zwycięstwem - bo przecież 
doszliśmy do końca, czy klęską - bo się rozminęliśmy z sednem) staje się 
naszym artystycznym sukcesem. Czy jednak sama ta miłość, to marzenie 
przed wypełnieniem roli nie jest czymś wartościowszym, czymś głębszym? 
Trzeba zatem je zabić, aby ukazać je w całej głębi. Trzeba odebrać 
ZAGRANIE... Swoją drogą dlaczego jesteście przekonani, że dogranie 
zapisanych przez Czechowa ról do końca jest większą aktorską przygodą 
niż ten rytuał - na razie całkowicie zakryty mgłą, który nazwaliśmy łąką. 
Skąd ta pewność, że pójście znaną ścieżką - jest lepsze? Pewność 
przyzwyczajenia! Wiem jedno: że trzeba sobie gwałtem odbierać tę pew
ność przyzwyczajenia, jeśli chcemy coś odkryć w sobie i w sztuce -
zwłaszcza w drugiej połowie życia. Już nawet wasze rozżalenie na 
pierwszej i drugiej próbie jest ciekawszą materią i ciekawszą energią 
niż standartowe zabieranie się do pracy, kiedy wszystko - to znaczy 
zapisana przez autora rola w egzemplarzu - jest czymś nie podważonym, 
zagwarantowanym i bezpiecznym ... 
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dyptyku, ale przecież już wcześniej, już na ostatniej próbie w Warszawie 
powstała ta idea dyptyku. Dwudniowego spektaklu - choćby pierwszy 
spektakl, spektakl Czajki miał trwać tylko półtorej godziny. Żeby oba 
spektakle były samoistnymi trwaniami - zderzonymi tylko ... i żeby kryzys 
pierwszego nie zionął wyrwą, raną po nie zaistniałym końcu, raną po 
dalszym ciągu„. Przecież opowiadanie trzeba zakończyć. Historię trzeba 
opowiedzieć do końca. Ale przecież sztuczny jest taki koniec historii, 
jest jakimś arbitralnym gestem autora - taki koniec. Nagle kompozytor 
zaczyna grzmieć w bębny: „KOŃCZĘ! PROSZĘ PAŃSTWA - KOŃCZĘ! ". 
NO - DOBRZE, ŻE KOŃCZYSZ, BO JUŻ JESTEŚMY ZMĘCZENI, ALE TAK 
SZCZERZE POWIEDZIAWSZY - TO DLACZEGO KOŃCZYSZ, NIE MAMY 
WRAŻENIA, ŻEBYŚ COŚ WIĘCEJ ZAŁATWIŁ, NIŻ TO ZAŁATWIŁEŚ 
PRZED PÓŁ GODZINĄ„. A kiedy koniec tych wersalików„. I jak długo 
można pisać wersalikami? Skoro napisałeś wersalikami trzy zdania, 
to dlaczego nie napisać czwartego? Może lepiej wcale nie zaczynać„. 
Po co zaczynaliśmy tę Czajkę ... No tak, w Petersburgu będę musiał ją 
skończyć, już są zazdrośni o aktorów z Petersburga, że będą mogli 
doprowadzić ... No tak - rzeczywiście, może chodzi o tę przemianę, jak 
tylko upora się autor z przemianą, jak tylko przeprawi się przez tragiczną 
katastrofę - to może kończyć„. A takie zdarzenie ludzkie bez przemiany 
- bez katastrofy - to co? To w ogóle nie nadaje się do opowiedzenia, do 
zagrania? ... Więc nagle przyjeżdża ta Zarieczna ... ale inni nie są tym 
zainteresowani, inni nie wchodzą w tę rolę, nie otaczają przyjazdu Zariecznej 
aktorskim partnerstwem .„ Miłość do Trigorina„. To wszystko jest 
w strzępach, w aktorskich monologach, w marzeniu ... w niespełnieniu .. . 
I komu to można mówić? Czy jest jakaś wspólnota, czy to chodzi o zespół 
- czy to naiwne rozróżnienie na zespół i sztukę - może tu być materią 
konfliktu - nowego konfliktu? Nie - bo aktor i postać jakoś się skleiły. 
Kryzys opowiadania to nie jest tylko i po prostu kryzys wystawiającego 
sztukę zespołu. Jak w musicalu - Wszyscy na scenę - gdzie zespół 
wystawiał tekst - ciężki pretensjonalny tekst nowoczesnego autora -
i była klapa, a potem nagle coś drgnęło w zespole, zespół to wziął w swoje 
ręce i zrobił rzecz lżejszą, strawniejszą dla ludzi, i mieli z tego własną 
radochę i odnosili sukcesy w miastach na wschodzi i zachodzie boskich 
Stanów i wreszcie odnieśli oszałamiający sukces na Broadwayu. To nie 
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Antoni Czechow z listów do Olgi Knipper: 

„Miła artystko, w Pani ostatnim liście wszystko jest wyolbrzymio
ne, to oczywiste: przecież gazety potraktowały pierwsze 
przedstawienie całkiem dobrodusznie. W każdym razie jedno 
lub dwa nieudane przedstawienia wcale nie są wystarczają
cym powodem do spuszczania nosa na kwintę i do bezsen
nych nocy. Sztuka, a zwłaszcza scena, to dziedzina, w której 
nie da się uniknąć potknięć. Będzie jeszcze w przyszłości wiele 
nieudanych dni i całych nieudanych sezonów, będą też grubsze 
nieporozumienia i głębokie rozczarowania - na wszystko trzeba 
być przygotowanym, spodziewać się tego i mimo wszystko 
uparcie, fanatycznie dążyć do celu." 

/4 X 1899 r„ Jałta/ 

,Jesteś piekielnie zimna, jak zresztą na aktorkę przystało. 
Nie gniewaj się milusiu, to tylko tak, na marginesie." 

/15 IX 1900 r„ Jałta/ 

„Osobiście żegnam się z teatrem na zawsze, nigdy już nie będę 
dla teatru pisał. Sztuki można pisać w Niemczech, w Szwecji, 
w Hiszpanii nawet, ale nie w Rosji, gdzie nie szanuje się drama
turgów, lecz depcze i nie wybacza się im zarówno sukcesów, 
jak i porażek. Zbesztano Cię po raz pierwszy w życiu, dlatego 
jesteś tak przewrażliwiona, ale z czasem wszystko się ułoży, 
przywykniesz." 

/1 1111901 r., Jałta/ 

cytaty z Listów Antoniego Czechowa. Tom 11, 

w przekładzi e Natalii Gałczyńskiej i Ałly Sarachanowej, 

Wydawnictwo Literackie, Kraków 1988 
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obsada: 

Irina Arkadina - Maja Komorowska 

Borys Trigorin - Piotr Skiba 

Konstanty Trieplew - Andrzej Szeremeta 

Piotr Sarin - Władysław Kowalski 

Nina Zarieczna - Marta Król 

Ilja Szamrajew - Piotr Bajor 

Paulina - Jadwiga Jankowska-Cieślak 

Masza - Agnieszka Roszkowska 

Eugeniusz Dorn - Wojciech Wysocki 

Siemion Miedwiedienko - Krzysztof Szekalski 

Postać przybłąkana - Agnieszka Wosińska 

Jakub - Jacek Wytrzymały 




	Niedokończony utwór Teatr Dramatyczny Warszawa 2004 18
	Niedokończony utwór Teatr Dramatyczny Warszawa 2004 17
	Niedokończony utwór Teatr Dramatyczny Warszawa 2004 16
	Niedokończony utwór Teatr Dramatyczny Warszawa 2004 15
	Niedokończony utwór Teatr Dramatyczny Warszawa 2004 14
	Niedokończony utwór Teatr Dramatyczny Warszawa 2004 13
	Niedokończony utwór Teatr Dramatyczny Warszawa 2004 12
	Niedokończony utwór Teatr Dramatyczny Warszawa 2004 11
	Niedokończony utwór Teatr Dramatyczny Warszawa 2004 10
	Niedokończony utwór Teatr Dramatyczny Warszawa 2004 9
	Niedokończony utwór Teatr Dramatyczny Warszawa 2004 8
	Niedokończony utwór Teatr Dramatyczny Warszawa 2004 7
	Niedokończony utwór Teatr Dramatyczny Warszawa 2004 6
	Niedokończony utwór Teatr Dramatyczny Warszawa 2004 5
	Niedokończony utwór Teatr Dramatyczny Warszawa 2004 4
	Niedokończony utwór Teatr Dramatyczny Warszawa 2004 3
	Niedokończony utwór Teatr Dramatyczny Warszawa 2004 2
	Niedokończony utwór Teatr Dramatyczny Warszawa 2004 1

