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I jeśliś odważny, to w iluzoryczny sposób 

Pokażę ci to, com słyszał i widział, 

Czegom w życiu doświadczył. I przed tobą tu 

Zmartwychwstanie przeszłość i istoty przejdą 

Nie odróżnialne od stworzonych przez nie ciał. 
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Interesuje mnie wyłącznie sens, przekaz 
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Pana sztuka iest wieloznaczna. Zacznijmy od tytułu. Samo słowo .ilu

zje" i motto zaczerpnięte z Corneille'a podpowiadają, że mamy do czy

nienia z sytuacją teatralną. Słowo .iluzja" może oznaczać, że nasze po

strzeganie rzeczyw1stośc1 nie odpowiada faktom . Inaczej rzecz się ma 

z iluzją w teatrze: gdy widz powinien uwierzyć w to, co widzi na scenie. 

Ale może tego nie należy wyjaśniać w programie, jak Pan myśli? 

Sądzę, że nie należy tłumaczyć sensu spektaklu w pro
gramie. Lepiej będzie , gdy sama sztuka rozwieje wszelkie 
wątpliwości. 

Zatem przechodzę do następnej kwestii. Dlaczego zajął się Pan 

dramatem? Domyślam się, że JUŻ wiele razy odpowiadał Pan na to 

pytanie. 

Zdarzało się, że odpowiadałem, ale mogę odpowiedzieć 
jeszcze raz. Pierwszą sztuką, która - jakby to ująć - za
istniała w świec ie, były Sny. Napisałem ją w 1998 roku, 
mieszkałem wtedy na Syberii, w Irkucku. Miałem tam 
swój mały teatr „Przestrzeń gry". To było sześciu aktorów. 
Poza tym nie posiadaliśmy niczego, żadnych pomiesz
czeń. Wtedy jeszcze nie istniał w Rosji nowy dramat, 
współczesna dramaturg ia pogrążyła się w całkowitej za
paści, prawdę mówiąc, w ogóle jej n ie było. Istniało po
kolenie starszych dramaturgów, mam na myśli Ludmiłę 

Pietruszewską, Wiktora Rozowa, ale nowi jeszcze się nie 
pojawili. Żyłem w takim miejscu, gdzie heroina była na 
porządku dziennym. To był okropny czas, rok '98. Wielu 
m oich kolegów z klasy zmarło z powodu hero iny, na AIDS. 
Bardzo chciałem, aby teatr reagował na w ydarzenia wo
kół nas. Takie sztuki jednak nie powstawały. Nie miałem 
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zamiaru zostać dramaturgiem, ale chciałem zrobić spek
takl, który mówiłby o heroinie, o śmierci, o t ym, co dzieje 

się z moimi przyjaciółmi . Wtedy napisałem sztukę. Pisa

łem Ją nie po to, aby Inni Ją wystawiali, lecz po to, aby sa
m emu zagrać w niej wspólnie z moimi aktorami. Potem 
ze zdziwieniem odkryłem, że grają Ją także inne teatry. 
Nabrałem ochoty, aby zrobić kolejny spektakl i wymyśli

łem dla siebie sztukę pod tytułem Ml, sto, gdzie Ja. Na
stępne były W. lentynkl, które powstały na zamówienie 
reżysera Klriłła Slerlebrlennlkowa. Pomyślałem, że na

dal będę zajmował się teatrem. Wyjechałem do Moskwy. 
Napisałem Tlen, kt óry odniósł duży sukces i wpłynął na 

moje życie I moją karierę. 

Miałam okazję widzieć ten spektakl w Toruniu na festiwalu KONTAKT, 

gdzie w 2003 roku otrzymał główną nagrodę. 

Tak, pokazywaliśmy go między innymi w Toruniu. Tlen 
zdobył popularność , spektakl obejrzeli w idzowie w róż
nych krajach I wtedy poczułem, że ja mogę coś napisać, 

a Inni są w stanie to wystawić I zagrać . 

O ile dobrze rozumiem, dotąd pisał Pan sztuki tylko dla siebie. 

Wyłącznie dla siebie. 

Czyli, na początku nie chciał Pan być dramaturgiem? 

Nie, chciałem być reżyserem. Obecnie paradoks kryje się 

w tym, że nie czuję się już reżyserem, zrozumiałem, że nie 
jest em prawdziwym reżyserem. 
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Naprawdę? 

Teatr jako taki nie bardzo mnie zajmuje. Interesuje mnie 

wyłącznie sens, przekaz. Idę najkrótszą z dróg, nie przy

wiązuję w agi do festiwali, istotne jest dla mnie to, abym 

w mieście, w którym się znajduję, mógł porozmawiać z wi

dzem. To nie w ystarczy, aby zostać reżyserem wielkiego 

formatu, ponieważ na festiwalach oceniana jest jeszcze 

reżyseria. Zrozumiałem, że jestem dramaturgiem, który 

czasem nakręci film, a czasem w ystawi spektakl. 

Nigdy nie zamierzał Pan wystawić utworu czyiegoś autorstwa? 

Zrobiłem to. Wyszedł z t ego nawet niezły spektakl. To 

była sztuka Olgi Much iny Ju. Wystawiłem ją ze studentami 

w Irkucku. To był udany projekt, mam dobre wspomnienia. 

Niedawno odkryłem dla sieb ie Ibsena. Problem polega na 

tym, że ja, jako widz, nie bardzo dziś wierzę w inscenizacje 

dzieł niewspółczesnych. Jeżeli ktoś podejmuje takie wy

zwanie, to zazwyczaj bardzo mocno ingeruje w t ekst sztu

ki, przerabia ją na własny użytek. Kiedy oglądamy Szek

spira w reżyserii współczesnego reżysera, najczęściej 

dochodzimy do wniosku, że ma to lutny związek z Szekspi 

rem. Reżyser sam staJe się dramatopisarzem i istotne jest 

wyłącznie to, co sam wymyślił . 

Jakiś związek z Szekspirem może to ma, ale odległy. 

Bardzo odległy. We mnie natomiast silnie zakorzenione jest 

pojęcie dramatopisarza. Nie chciałbym wprowadzać zmian do 

cudzych tekstów. Łatwiej przychodzi mi napisanie własnych. 
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To bardzo interesujące, co Pan mówi, pon ieważ reżyserom często za

rzuca się, że nadużywają cudzych sztuk, co rodzi problem autorstwa. 

Temat nie jest nowy, dyskusje trwają chyba od stu lat. To dotyczyło 

już Meyerholda, który przerabiał klasyczne dramaty i tworzył własne 

ich warianty. 

Tylko, że z utworami współczesnymi rzecz jest bardziej 

skomplikowana. Klasykę wszyscy znają, dlatego łatwiej 

ją przerabiać . Jeże li natomiast zechce Pani zmienić moją 

sztukę, to musi Pani pamiętać, że Jest ona nieznana, nowa. 

Mimo wszystko będzie Pani musiała opowiedzieć jej fa

bułę. Wspomnę o pewnym p rzypadku, który uważam za 

nonsens. Teatr Rozmaitości w Warszawie wystawił Tlen, 

w którym bohaterowie mówią swoimi słowami. Nie wi

działem tego spektaklu, ale dla mnie jest to dziwne, po

nieważ sens Tlenu nie kryje się w tym, o czym on jest, ale 

właśnie w formie, w konkretnym tekście. Ale m oze to był 
dobry spektakl, n ie wiem. 

Uprzedził Pan moje pytanie. Kiedy ogląda Pan swo1e teksty w cu 

dzych mscenizac1ach, to jakie ma Pan odczucia, co Pan o tym myśl i? 

Czy próbuje Pan w jakiś sposób narzuc i ć reżyserowi swój sposób 

postrzegania danego utworu? 

Narzucić na pewno nie mogę. 

A czy w jakiś sposób stara się Pan ograniczyć możliwość manipulacji 

tekstem przez innego reżysera? 

Staram się nie oglądać tych spektakli. Z jednym wyjąt

kiem. Mam przyjaciela, nazywa się Galin Stojew (Stoev), 
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z pochodzenia Jest Bułgarem. Obecnie ma status gwiaz

dy we Francji. Galin wystawia wszystkie m oje sztuki, 

dwukrotnie wyreżyserował Tlen, teraz wystawił Taniec 

„Delhi" w paryskim Narodowym Teatrze La Colllne. To je

dyny reżyser, do którego Jeżdżę, ponieważ udaje m u się 

odgadnąć mój zamysł. Nawet, Jeżeli coś nie spodoba ml 

się w samym spektaklu, to mam przekonanie, że on do

skonale rozumie strukturę mojej sztuki. Na przykład, Jego 

Sny oraz Jedna z inscen izacji Tlenu -to rzeczy o wiele lep 

sze od tych, które sam zrobiłem . Mam na myśli bułgarsk i 

Tlen, który zrobił na mnie wie kle wrażenie, francuski po
dobał mi się mniej. Pozostałych spektakli raczej nie oglą

dam, nie jeżdżę na nie. 

Czyli występuje Pan w teatrze jako dramatopisarz, który sam wysta

wia swoje sztuki ... 

Tak, wyłącznie w t aki sposób. 

.. .i nie umieszcza Pan w tekście żadnych warunków dla innych reży

serów. 

Jest jeden warunek. Rzecz w tym, że moją sztukę bardzo 

trudno wystawić na normalnej scenie. Proponuję teatr 

o odmiennym charakterze. Wszystkie m oje utwory za

kładają szczególny kont akt z odbiorcą. Nieodzowny jest 

prawdziwy, bezpośredni dialog między aktorem a widzem. 

To rzecz najważniejsza. Dziś teatr jeszcze nie działa w tym 

systemie, dopiero powoli zaczyna odnajdować w nim swo

je miejsce. Jestem przekonany, że Thomas Ostermeier nie 
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byłby w stanie wystawić mojej sztuki. On nie rozumie tych 
w zajemnych relacji między widzem a aktorem. Jego teatr 

Jest ml obcy. A on na pewno nie zrozumie t ego, co Ja chcę 
powiedzieć. Celowo wymieniam nazwisko Osterm eiera, 
jako artysty ukształtowanego, który udowodnił swoją 

wartość, pon ieważ nie twierdzę, że ja Jestem lepszy, a on 

gorszy. Mówię o tym, że są to różne teatry. W moich sztu
kach jest ukryty ten specjalny sposób komunikacji z w i

dzem. Obawiam się, że reżyserów czeka niepowodzenie, 
Jeśli nie zrozumieją tego sposobu, a z reguły nie rozumieją. 

Tych kilka spektakli, które zdarzyło mi się obejrzeć, było 
przedsięwzięciami nieudanymi. Chciałbym powiedzieć 

t ym ludziom, że niepowodzenie nie wynika z tego, że bra

kuje Im t alentu, przyczyną jest struktura mojego utworu. 

To, co Pan mówi, dotyczy podejścia reżysera do tekstu, ale chyba też 

odnosi się do pracy z aktorami? 

W moich sztukach Jest jeden główny bohater - sam w y
konaw ca, który spotkał się z widzami, aby opowiedzieć 

Im historię. Nawet Taniec „Delhi" nie jest sztuką, którą po 
prostu się ogląda, przyjmując zewnętrzną wobec niej po
stawę. Zresztą spektakl Taniec „Delhi" nie wyszedł m i. 

W Warszawie? A mi się podobat. 

Uważam jednak, że nie był udany. Jako reżyser nie poradzi

łem sobie z własną koncepcją, nie byłem w stanie wytłu
maczyć aktorom - przynajmniej niektórym z nich - spo

sobu gry. Z punktu widzenia reżysera, jest to niewątpliwie 
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niepowodzenie. Generalnie rzecz biorąc, trudno Jest mi 
wyjaśnić moją metodę w przestrzeni, w której zazwyczaj 

tak się nie gra. Uważam, że wszystko zależy tu od reżyse

ra, a ja nie umiałem znaleźć odpowiednie) drogi. 

Kiedy czytam Pana tekst, nie mam wątpliwości , że wymaga on spe

cjalnego wykonania i że to nie ma absolutnie nic wspólnego z teatrem 

psychologicznym, z kategoriami postaci czy roli. To zupełnie coś in

nego. Zapewne inaczej rzecz się ma, kiedy sam Pan występuje na 

scen ie lub grają z Panem aktorzy, których Pan zna i ma Pan już do

świadczenie wspólnej pracy z nimi. A co s ię dzieje w momencie, gdy 

trafia Pan do takiego miejsca, jak Stary Teatr? 

Tak stało się dopiero drugi raz w moim życiu. 

Dopiero drugi raz? 

Tak. Prawdę mówiąc, zawsze bałem się t eatru i nie lubi
łem go. Kiedy otrzymywałem propozycje, odmawiałem. 

Nie chciałem wystawiać w teatrach repertuarowych, wo

lałem pracować w swoim małym teatrze - w moskiewskiej 
„Praktyce". A dlaczego zdecydowałem się na Stary Teatr? 
Pewnego razu pomyślałem: czyżby t en system był tylko 

dla ludzi młodych? Jestem przekonany, że nie. Dlatego, 
że ten sposób istnienia aktora na scenie, o którym mówię, 

reprezentował na przykład Tadeusz Łomnicki. Jeżeli oglą
dała Pani Lipiec, to w zasadzie jest to tamten teatr, tam
ten sposób wykonania. Tacy aktorzy jak na przykład Anna 

Dymna czy Krzysztof Globisz nie są zwykłymi aktorami, 

zasługują na miano prawdziwych artystów. Myślę, że moja 
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koncepcja w pełni harmonizuje z ich naturą. Teraz, kiedy 

pracujemy na próbach, nie wiem jeszcze, Jak będzie wyglą

dał spektakl. Jestem przygotowany na wszystko, również 

na niepowodzenie. Aczkolwiek, zauważam, że mol aktorzy 

są ciekawi metody, którą Im proponuję, a ja z kolei uczę się 
dzięki nim tego, by w sposób precyzyjny i konkret ny formu

łować swoje uwagi i stawiać aktorskie zadania. A prawdę 

mówiąc, trochę ml tej umiejętności brakuje. Tut aj każdego 

dnia zdobywam nową wiedzę I jeszcze mi za to płacą! To 

wspaniale, ze mogę uczyć się u czwórki t ak wspaniałych 

aktorów. Zdecydowałem, ze w swoim życiu warto przejść 

również taką drogę. Nawet, Jeśli nic z tego nie w yjdzie •.. Ale 
przecież musi coś wyjść, pracujemy rzetelnie, na pewno 

coś nam się uda. 

Jest Pan w Polsce znany jako przedstawiciel nowego rosyjskiego 

teatru. Często kojarzy się Pana z Teatrem.doc. Jednak mimo iż wy

stawiał Pan w tym teatrze, to przecież Pana twórczość nie wpisuje 

się w koncepcję tzw. teatru dokumentalnego. Chciałabym zapytać, 

czym się Pan inspiru1e? Czy istnieją 1ak1eś obszary sztuki, które sta

nowią ważny kontekst dla Pana poszukiwań? Kiedy og lądałam Taniec 

Delhi , odniostam wrażenie, że w tekstach, które aktorzy wypowia

dają na scenie, słyszę echa dialogów filmowych, że ten spektakl od

syła mnie do starych fi lmów radzieckich, do melodramatów. 

Ma Pani rację, film jest tam obecny. 

W Iluzjach również to się słyszy, prawda? Jaką ro l ę petni w tym przy

padku kino? Jest Pan przecież również reżyserem filmowym. 
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Jeśli chodzi o ważne dla mnie konteksty, to po pierw
sze, muszę wspomnieć o Jewgieniju Griszkowcu. Kiedy 

po raz pierwszy w 1999 roku obejrzałem jego monodram 

Jak zjadłem psa, wywarł on na mnie kolosalne wrażenie; 

wcześniej niczego podobnego w teatrze nie przeżyłem. 

W dodatku wrażenie to miało podwójną siłę: zobaczyłem 
bowiem t o, co sam chc iałem robić . To zawsze bardzo moc

no trafia do człowieka. Siedziałem, oglądałem spektakl 

i płakałem . Przyczyną nie była treść sztuki, lecz fakt, że 

widzę na własne oczy to, nad czym myślałem w Irkucku 
I nie byłem w stanie tego zrealizować. Było ml przykro, że 

wrócę do Irkucka i nie będę miał możliwości dokończe

nia pracy, bo to, co chciałem robić, już zostało zrobione. 

A z drugiej strony, bardzo się cieszyłem, że Żenia Griszko

wlec tego dokonał. Dużo z nim rozmawiałem, też o tym, 
że filmy typu Lecą turawle i Inne melodramaty oddziałują 

na nas i są oznaką tęsknoty za odrodzeniem się gatunku. 
U nas nie ma gat unku, jako reżyser natrafiam w tym miej

scu na próżnię. W te) chwili nie wiem, Jak nakręcić film. 
Dlat ego, że - w moim rozumieniu - kino powinno być ga
tunkowe. A gatunek występuje tylko w Ameryce. W Rosji 

straciliśmy gatunek razem ze społeczeństwem. U nas n ie 

ma społeczeństwa - stabilnego, jednolitego, imperialne

go, które mieliśmy za czasów Związku Radzieckiego. Ame
ryka charakteryzuje się właśnie takim imperialnym spo

łeczeństwem. W Polsce, w okresie powojennym również 
istniało kino gatunkowe. Teraz t ego nie ma. TWorzymy tzw. 

kino art-house'owe lub naśladujemy Amerykę, co nam wy

chodzi, w moim odczuciu, kiepsko i wygląda niepoważnie. 
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Gatunek Jest t ym, co mogę pokazać , tym, za czym jako re
żyser mogę się ukryć i coś za jego pośrednictwem wyrazić. 

To konstrukcja, której osobiście bardzo potrzebuję. Dlate

go zwracam się w stronę bohaterów amerykańskich. 

Mówimy o ostatniej Pana sztuce, gdzie bohaterowie są właśnie Ame

rykanami. 

Tak. Chociaż to nie Jest moja ostatnia sztuka. Napisałem 
sztukę również dla Teatru Rozmaitości, ale nie wiadomo, 

kiedy ten spektakl zostanie wystawiony. Tam również 

spot kamy Amerykanów. To świetna sztuka, bardzo mi się 
podoba, moja ulubiona. Nosi tytuł DreamWorks, jak stu

dio filmowe. 

Można by pomyśleć, że decydując się w lluz1acH na Amerykanów, 

buduje Pan jakiś dystans. Tylko nie jestem pewna, czy rzeczywiście 

chodzi o dystans. a jeżeli tak, to między czym a czym? Może idea po

lega na tym, aby pomóc aktorowi nie utożsamić się z daną postacią? 

Bohat erami tej sztuki nie są Amerykanie. Bohaterami są 
wykonawcy. Oni opowiadają o Amerykanach. !Bohaterem 
sztuki będzie Anna Dymna, która w yjdzie na scenę jako ona 

sama i opowie nam tę historię. A spektakl będzie o t ym, 

dlaczego nam to opowiada. W jakim celu o t ym mówi? To 

będzie Istotą spektaklu. 

Dziś mówiłam studentom o Jewgieniju Wachtangowie, między innymi 

o iego Ks1ę2rnczce Turandot. W spektaklu tym reżyser zastosował, po 

pierwsze, podwójnych chwyt „teatru w teatrze", a po drugie zbudo-
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wał relację między sceną a widownią na podobnej zasadzie, o jakiej 

Pan mówi. Aktorzy wychodzi li na scenę, jako osoby prywatne: Cecylia 

Mansurowa, Jurij Zawadski, Anna Oroczko, Boris Zachawa itd. Wy

chodzili do publiczności i na oczach widzów przebierali się, ale nie 

za postacie z Księzniczki Turandot. Stawali się aktorami wędrownej 

t rupy włoskiej, która dopiero przedstawi sztukę Gozziego Księżniczka 

Turandot (śmiech). Zabawne. Jak Pan myśl i, czy cel był inny? 

Cel był ten sam. Swoją drogą, studiowałem w Szkole Te

atralnej im. Szczukina przy Teatrze im. Wachtangowa 

i w pełni czuję się „wachtangowcem". 

Nie wiedz iałam . Czyli nie bez powodu o tym wspomniałam? 

Gdyby Jew gienij Wachtangow żył, istniałby dla mnie na tej 

samej płaszczyźnie, co Griszkowiec. Wydaje mi się, że re

alizm fantastyczny, o którym on mówił, jest właśnie tym, 

czym ja się zajmuję. Teraz ja, Wania Wyrypajew, coś wam 

pokażę. A wy widzicie, że to ja wam to pokazuję. A po co 

chcę wam to pokazać? Po to, żeby powiedzieć o czymś 

jeszcze. Teatr jest rodzajem dialogu między nam i. Inna 

rzecz, że pojęcie „ja" na scenie uległo obecnie transfor

macji. W rozumieniu Wachtangowa aktor mimo wszystko 

jeszcze grał, dzisiaj „ja" na scenie - to naprawdę „ ja". Ro

zumienie „ja" związane jest z czasem . 

Oczywiśc ie, Stan isławski , na przykład, w odniesieniu do aktora mógł 

zrob ić dokładn i tyle, ile zrobił, ponieważ w jego czasach rozumienie 

człowieka było inne. W przestrzeni społecznej istniało tabu i mocne 

bariery. 
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Tak, i to co było dla niego realizmem, dla nas teraz już nie 

jest. 

Ciekawe, że wspomniał Pan Griszkowca. Ja również o nim myślałam, 

kiedy og lądałam lub czytałam Pańskie sztuki. Usłyszałam o Grisz

kowcu mniej więcej w tym samym czasie, co Pan, gdzieś około roku 

1999-2000. Był on odkryciem nie tylko dla Pana, pamiętam tę nie

spotykaną, burzliwą reakcję widzów w Rosji, wszyscy bez wyjątku 

byli zachwycen i. Spotkałam wówczas Lwa Rubinsztejna, który jako 

konceptualista do teatru nie chodził. Zartern zapytałam go: "A jak 

Pan postrzega dzisiejszy teatr?". A on na to: „A teatr jeszcze istnie

je?". A po chwili dodał: „Chwileczkę, widziałem jedną genialną rzecz. 

Oglądałem Griszkowca w monologu Jak ?Jadłem psa i to było fan

tastyczne, dlatego, że on był na scenie i nie grał". Zatem wrażen ie 

braku gry było czymś, co wywołało powszechny entuzjazm. 

Ważne, jak to rozumieć i jaką wynieść z tego lekcję. Wyda
je mi się, że znawcy sztuki jeszcze tego nie zrozumiełi. Mó

wimy o Griszkowcu. W rzeczywistości on grał. To była rola, 

bynajmniej nie w złym sensie tego słowa, że coś udawał. 

I nie był to naturalizm. Griszkowiec po prostu był obecny. 
Ważna była jego obecność. Kiedy mówił: „Teraz wyjdę", 

„Za chwilę wrócę" - mówię tu o jego spektaklu - to wra

cał n iby jako on sam. Ale to była jednak rola, on stworzył 

postać: człowieka w okularach. Żenia nie musiał nosić 

okularów; byłem zaskoczony, k iedy dowiedziatem się, że 

ma dobry wzrok. To postać , którą on wymyślił tak, jak wy

myślił siebie Charlie Chaplin. Miliony ludzi myślały, że on 

wygląda, jak w filmach i w taki sposób chodzi po ulicach. 
A przecież był zupełnie innym człowiek1iem. Kiedy mówi-
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my o nowym teatrze, to wydaje ml się, że nowy teatr jest 
właśnie t ym. Pod pojęciem teatru współczesnego zazwy
czaj rozumie się realia. Współczesny, czyli taki, w którym 
mowa jest o narkotykach, w którym pojawiają się ekrany 
plazmowe, w którym podejmowane są aktualne tematy. 
Ja natomiast jestem zdania, że współczesność kryje się 
w sposobie kontaktu. To rozumieli Stanisławski, Brecht 
itd. Dziś, kiedy mamy do dyspozycji YouTUbe, Facebook, 
czyli szybkie sposoby łączności, młody widz szuka naj
krótszej drogi ... Lew Rublnsztejn m ówi, że nie chce, aby 
ktoś przed nim grał. Ale rzecz nie w tym, żeby nie grać, 
tylko w tym, żeby wiedzieć, kto przede mną gra. Tymcza

sem teatr ciągle f unkcjonuje tak: Ja gram I chcę żebyście 
uwierzyli w to, co gram. Ja w to nie wierzę, nie jest em już 
w stanie przeżywać czegoś razem z Hamletem, chcę prze
żywać razem z aktorem, który z jakiegoś powodu zamierza 
opowiedzieć mi o Hamlecie. I to właśnie interesuje mnie 

w teatrze. 

Myśl ę , że na tym możemy zakończyć naszą rozmowę. Dziękuję Panu. 

spisał i p rzełożył Dariusz Gancarz 

fragment Iluzji komicznej Corneille'a 

w przekładzie Stanisława Hebanowskiego i Witolda Turdzy 





Juliusz ChrzQstowski Na pierwszej próbie usłyszeliśmy, że reżysera 
i autora tekstu bardziej interesuje to, co chce 
powiedzieć widzowi niz spektakl. W jakimś 
sensie to dość awangardowy teatr. Ale to 
dość specyficzna awangarda, ktora nie po
lega na skandalizowaniu. U Wyrypaiewa pro
wokacja polega na tym, że wychodzi czwo
ro aktorów, którzy - znajdując się gdzieś na 
grarncy prywatnosci i roli - podejmują dialog 
z widownią, czyli monologuja. Nie utrzymują 
w ogóle kontaktu z partnerami na scenie, tyl

ko starają się nawiązać kontakt z widzem. To 
dosyć zaskakujące zadanie aktorskie i bardzo 
trudne, bo nieustannie łapiemy się na tym, ze 
byśmy chcieli jakiegoś kontaktu między soba, 
coś byśmy chcieli zagrać, a tego nam nie wol
no, bo chodzi przede wszystkun o kontakt 

wzrokowy z widzem. 



Dyskusyjną wydaje mi się kwestia, czy w te
atrze w ogól da się oddzielić to .co?" robi

my, od tego "jak?". Jeżeli bowiem w jakimś 
momencie mojego monologu otrzymuję od 
rezysera uwagę: .To bardzo ważne, abyś byt 
świadomy, jaki przekaz dociera teraz do pu
bliczności?", to mnie, Jako aktorowi, od razu 
otwiera się w gtowie furtka, za którą stoi py
tanie: .Ale 1ak to zrobić, jakiego użyć środ 

ka?". I teraz, w połowie naszej pracy, jesteśmy 
w sytuacji, że czasem znajdujemy te środki, 

a czasami jeszcze nie. 

Reżyser tłumaczy nam, że bohaterami sztuki 
nie są Danny, Sandra, Albert i Margaret, tylko 
osoby, które wychodzą na scenę i mówią do 
widza. I to jest dla nas - i potem także dla pu
bliczności - podstawowy klucz do zrozumienia 
sztuki. Zda1emy sobie sprawę, że balansujemy 
na c1enk1ej granicy, bo przecież, gdy w pierw
szej osobie mówię monolog Danny'ego, to co
kolwiek bym nie robił, to w jakimś stopniu utoż
samiam się z bohaterem Aktor chce wszystko 
przefiltrować przez siebie, tego nas przec1ez 
uczono w szkole. Natomiast w przypadku tej 
pracy chodzi o to, by zachować dystans, zeby 
zostawić jakieś .powietrze", cały czas przypo
minać widzowi, że ja, Juliusz Chrząstowski, nie 
gram Danny·ego, tylko o nim opowiadam. że 
najważniejszy jest nie Danny, tylko jego słowa, 

dlaczego tak a nie inaczej mówił o miłości . 

Toczymy walkę o to, aby ten sens docierał" do 
widza. To o tyle trudne zadanie, że na razie na 
widowni iest tylko reżyser. O tym, czy wszyst
ko funk jonuje tak, Jak on to wymyślił. czy te 
wszy tkie trybiki zadziałają. dowiemy się, gdy 
na idowni zas1ąda w1dzow1e. 

Wyrypajew często prosi nas, abyśmy starali 
się wyobrazic sobie, jak dana scena wygląda
łaby w kadrze filmowym. To trop, który otwiera 
wyobraźnię w dobrym kierunku. Poprosił nas 

tez, abyśmy sobie stworzyl i dream cast, zło
żony z konkretnych aktorów, którzy mieliby za
grać w wymyślonym przez nas filmie pt. Iluzje. 
Tekst sztuki JUZ w pierwszej lekturze bardzo 
silnie podziałał na moJą wyobrażrnę, urucho
mił wspomnienia, skłonił do przemyślen, jacy 
jesteśmy, gdy mamy 20, a potem 35 lat, i jak 
projektujemy sobie, jacy będziemy w wieku 65 
lat? Bardzo osobiście filtruję te historie przez 
siebie, nie w iem, na ile to jest ważne dla efek

tu końcowego, dla skutecznośc i metody Wy
rypajewa, która jest w jakimś stopniu zbieżna 
z V-effektem Brechta. Reżyser nieustannie 

uczula nas, że najważniejsze jest nawiązanie 
bezpośredniego kontaktu z widownią. 

Przy pierwszej lekturze miałem wątpliwośc i , 

czy trzeba używać aż tylu słów, ale coraz 
wyraźniej uświadamiam sobie, że jest w tym 

metoda, że ten potok stów, pełen powtórzen, 
ma swoją melodię, rytm. To bardzo świadomy 
zabieg estetyczny. 







Krz sztof Globisz Myślę, że to, co proponuje w swym teatrze 
Iwan Wyrypajew, jest związane z bardzo 
długą tradycją teatral ną, przychodzi na myśl 
Brecht i jego efekt obcości. Jak wiadomo, 
pojawia się on wtedy, gdy aktor jak gdyby 
relacjonuje to, co się zdarzyło. Najprościej 
objaśnia to przykład podany przez samego 
Brechta - gdy byliśmy świadkam i Jakiegoś 

wypadku i opowiadamy, co się zdarzyło, cy
tując jednocześnie w pierwszej osobie wypo

wiedzi jego uczestników Równocześnie gram 
tego człowieka i zachowuję dystans. W przy
padku naszego spektaklu - nie iestem posta

cią, tylko mówię o niej. 

Reżyser trochę broni się przed Brechtem. Dzi
siaj na próbie powołał się na przykład matki, 

która ukrywa się przed niegrzecznym dziec
kiem za rogiem ulicy, żeby dać mu nauczkę, 
a jednocześnie cały czas nad nim czuwa. 



Ja Jednak, próbując dojść do tego, czego 
oczekuje ode mnie reżyser, podążam teatr 1-
nymi śladam i i napotykam Brechta. Ale rów
nocześnie i Wachtangowa i jego .przypadek 
udziwnienia", który - mówiąc w skrócie - po
lega na tym, aby nie przeżywać postaci (jak 
u Stanisławskiego), ale pokazać: .Zobaczcie 
jak mógłbym to przezyć". To subtelna różni
ca i trzeba kunsztu, aby to było prawdziwe, 
przejmujące dla widza, aby nie odczuł w tym 
udawania. Efekt, który chcemy uzyskać, moż
na porównać do najwyższej klasy kabaretu, 
w którym aktorzy odgrywają postaci, widz się 
wobec tego dystansuje, śmiej się, bo wie, 
ze to nie dotyczy tych ludzi na scenie, a jed
nocześnie rodzi się w nim refleksja, bo to, 
o czym oni opowiadają, jest tragiczne. Taki ro

dzaj smutnego kabaretu to kierunek, w którym 
zmierzamy. Bo tragiczny nie znaczy nieśmiesz

ny. Sprawy, o których opowiadamy są przej
mujące, ale widz ich nie przeżywa, zdobywa 
się na dystans, a jednocześnie zastanawia się: 
.w jakim celu mi to opowiedziano?". To kar
kołomne zadanie, bo nie wolno nam w zaden 
sposób utożsamić s i ę z postaciami, o których 
opowiadamy. Próbujemy zagrać pewne po
stawy, nie role. 

W jednej z ostatnich sztuk Bergmana Puszy 
się i miota, bardzo zabawnej, ekipa filmow
ców przyjeżdża na wieś, gdzie okazuje s ię, 

że nie ma prądu. Nie mogą wyświetlić filmu, 
muszą go więc opowiedzieć. Iluzje t rochę 
przypominaj ą taką sytuację - wysiadła wizja, 
więc musimy w wersj i audio odtworzyć film . 
Od nas zależy, co powstanie w wyobraźn i wi
dzów. 

Klimat naszego przedstawienia przypomina mi 
coś w rodzaju próby ironizowania na tematy 
tak poważne, jak na przykład poruszane w fil 
mie Filadelfia. Spec1alnie przywołuję film mó
wiący o innych problemach niż nasz spektakl, 

bo chodzi mi nie o temat, ale o aurę smutku 
1 przygnębienia (związaną w tym przypadku 
z AIDS), która jest tak przytłaczająca, że aż bli
ska wyśmiania. Tragedia tych ludzi jest praw

dopodobnie dużo mocniejsza niż to, co oglą
damy w fi lmie, który nas wzrusza, ociera się 
o patos, budzi szlachetne współczucie. Jed

nak gdybyśmy się naprawdę znalezli w domu 
osoby chorej na AIDS, nasze odczucia byłyby 
zupełnie inne. Są dwa światy - świat filmu, ze 
świetnymi rolami i muzyką, coś co nas uwznio
śla, patrzymy sobie na skomplikowany pro
blem i go rozważamy, ale on dla nas w gruncie 
rzeczy nie istnieje. I istnieje świat rzeczywisty, 
dużo brutalniejszy niż w kinie, świat w którym 
chory gnije, brzydko pachnie, trzeba go pod
nieść, umyć, pomóc mu się załatwić - i mieć 

siły, żeby to wytrzymać 

Ten spektakl zbudowany jest przede wszyst
kim na tekście, dlatego muszę każde wyra
zen 1e zbadać, wgryźć się w jego sens, zro
zumieć, po co w danym momencie pojawia 
się konkretne słowo. Bo czuję, że jest ono 
niezbędne. Od czasu pracy z Jarockim, Wy

rypajew to pierwszy rezyser, który tak pięknie 
torturuje analizą t kstu. I niczym się łatwo nie 
zadowala. Nie mówi wprost, że coś jest niedo
bre, bo jest człowiekiem taktownym, ale czuję, 
że to jeszcze nie to. Od dawna już nie praco
wałem z reżyserem, który odrzuca to, co jest 

akceptowalne. 



Katarz}'na 
Gnie ko ska 
Bardzo się cieszę, że spotkałam reżysera, z ktorym praca spr wia mi 
taką przywmnosć. Podcz s prób mamy możliwość rozmowy o bar z 
waznych sprawach, o pP.wnych ideach w posób czysty, rzadko dzisiaj 
spotykany Wchodzimy w sytuację in ymnej rozmowy, podczas której 
poruszamy tematy, które są istotne i dla nas, i - mam nadzieję - dla 

widza. To dla mnie ardzo osobi te doznanie. I niebywała radoś 
obcowania z k imś. kto nie zuka teatraln eh rozw1ązan w brutalny. 
pokrętny sposób. Tutaj - takie odnoszf' wraze i - przekaz J• · t czy
sty i jasny To bardzo odświezaJące m·nanie. d.:1 ~ i pracy z wanem 
Wyryp J wem w 1ak1ms sensie odzysk. ł im wiart; w pi kno swiata. 
Udato mu s i ę zaszczepi we rnn1 · prze v1.1Jcze 1 . -:_ · lud.·1 o ą 

zysto jasno myślec. No chyba n..iJ ~ totrnu1sze dla n ni do w ad1..ze
nie na tym e ap1e prob, w 1ak1m s1 obecnie znajdujemy. 



Chcąc rozwiac nasze wątpliwości związane 
z formą spektaklu, reżyser przekonuje nas, 
że nagie słowa mają szansę dotrzeć do wi
dza. Odchodzi on od koncepcji wcielania się 
w postać, bo ma przeświadczenie, że same 
słowa mogą uruchamiać w widzach określone 
uczucia. W porównaniu z moimi poprzednimi 

doświadczeniami, na przykład u Lupy czy Ja
rockiego, to zupełnie inny rodzaj teatru, który 
oczywiście sprawia nam ogromną trudność. 

Zadanie polega na tym, aby nie uruchamiać 
emocji, ale podawać słowa, które pozostawią 
widza w pewnym zawieszeniu. I może skłonią 
do pewnych przewartościowań? 

Ten brak interpretacji słów bohatera to dla 

mnie zupełnie nowe podejście do pracy w te
atrze. Nie musimy tych słów odgrywać, wręcz 

przeciwnie - mamy je powiedzieć Jak na1pro 
scieJ. Na tym polega istota teatru Wyrypajewa 
- poprzez odpowiednie wypowiedzenie tek
stu przekazujemy pewną ideę świata . Myślę, 

że ten rodzai teatr pozostaje w całkowitej 
harmonii z charakterem autora i reżysera, 1ego 
prostotą i jasnym sposobem myślenia. Wyry
pajew Jako artysta teatru nie szuka zła w świe 

cie, ma oczywiście świadomość, że ono ist

nieje, lecz przy1muje ten fakt ze spokojem, a w 
swoim my I mu życiu 1 o teatrze szuka naj
prostszych rozw1ązan. 

Wyrypaiew nie ocenia opisywanych przez 
s1eb1e postaci, ale jednocześnie chce posta-

1e widzom pytania: "J k zachowallbyscie się 
w takieJ sytuacji? Czy takie zdarzenie czegos 
wam ni przypomina? Czy n·e powinmscie 
sobie czegos przemyslecr Ż c 1 nas za k -
kuje, zasam1 zbyt emocjonalnie podchodzimy 

do pewnych rzeczy, a może tak naprawdę ży

cie jest prostsze i trzeba to przyjąć? 

Podczas prob spektaklu Iluzje reżyser pod
suwa nam pewne filmowe skojarzenia, chcąc 
zasugerować aurę, jaką - 1ego zdaniem - po
winna mieć ta opowieść, chodzi o pewien 
sposób ukazania upływu czasu, w którym 

jakieś rzeczy się zdarzają, dotykając i kształ

tując bohater . Mówiliśmy o Godz;nach Ste

phena Daldry'ego czy Melancholii Larsa von 

Triera. 

Jednak w pracy nad tym przedstawieniem 
ważniejsze są dla mnie uczucia, które budzi 
sam tekst Fascynuje mnie ten rodzaj emocjo
nalności, który niosą zarówno opisywane zda

rzenia, jak i sposób pracy reżysera. Dla mnie 
to taka pigułk czystej świadomości - mojej 
własnej, wypływającej z tekstu oraz sugestii 
rezysera - którą serwujemy widzowi. I on musi 
sobie jakoś z tym poradzić. Każdy w swój wła
sny, indywidualny sposób. 

Marny trzy cele: zbudować słowami filmowe 
kadry, które mają pojawic się w wyobraźni 
widzów, oddać swój własny stosunek do teJ 
histori i i w efekcie - przekazać pewną myśl, 

któr· widz powinien odebrać. o karkołomne 

ale fascynuiące zadanie. 
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R~syjscy reżyserzy w Starym Teatrze 

Stary Teatr w swojej powojennej historii często sięgał po rosyjską i radziecką dramaturgię 
z wielkimi inscenizacjami Andrzeja Wajdy, Jerzego Jarockiego i Krystiana Lupy na czele. Nie 
często natomiast gościliśmy z przedstawieniami w Rosji, podobnie jak nasi sąsiedzi u nas. 
W 1969 roku dyrektor Zygmunt Hiibner zaprezentował zespół po raz pierwszy w Moskwie. 
Stary Teatr pokazał Sędziów, Klątwę Wyspiańskiego i Fantazego Słowackiego w reżyserii Kon
rada Swinarskiego oraz Moją córeczkę Różewicza w reżyserii Jerzego Jarockiego. Dwadzieścia 
lat później dyrektor Stanisław Radwan przywiózł do Moskwy na IV Festiwal Dramaturgii Pol
skiej Zbrodnię i karę wg Dostojewskiego w reżyserii Andrzeja Wajdy i Portret Mrożka w reży
serii Jerzego Jarockiego. W roku 1994 prezentowaliśmy w Moskwie kolejne przedstawienie Je
rzego Jarockiego Ślub Gombrowicza. Natomiast Krystian Lupa w 2003 roku pokazał Kalkwerk 
Bernharda podczas XII Festiwalu Unii Teatrów Europy w St. Petersburgu, a w 2008 Zaratustrę 
wg Nietzschego w Centrum Meyerholda w Moskwie. Ostatnio w 2010 roku prezentowaliśmy 
w dalekim Omsku Wertera wg Goethego w reżyserii Michała Borczucha. 
Twórca teatru laboratoryjnego Lew Dodin ze swoim zespołem gościł w Starym Teatrze w 2005 
roku z Wujaszkiem Wanią Czechowa. Artysta opowiedział o swoich artystycznych wyborach 
podczas spotkania z krakowską publicznością w ramach cyklu „Goście Starego Teatru". 
Zespół Starego Teatru współpracował dwukrotnie z rosyjskimi reżyserami: w 1987 roku Sta
nisław Nosowicz wyreżyserował Dzwony Giennadija Mamlina - współczesnego radzieckiego 
dramaturga, zaś w roku 1989 Roman Kozak z moskiewskiego Teatru-Studio „Człowiek" przy
gotował polską prapremierę Urodzin Smirnowej opozycyjnej autorki Ludmiły Pietruszewskiej 
oraz zaprezentował spektakl swojego teatru Cinzano tej samej autorki. 

Giennadij Mamlin Dzwony 
premiera 6 lutego 1987 

Na scenie Starego Teatru, w Piwnicy „Przy Sławkowskiej 14" odbyła się premiera sztuki Dzwony 
radzieckiego dramaturga Giennadija Mamłina. Tekst sztuki z typu gatunku utworów psychologicz
no-kameralnych, o akcentach melodramatycznych. Interesujące studium namiętności i egoizmu, 
a także coraz częstsze w literaturze radzieckiej zamyślenie nad życiem i śmiercią, bezradnością 
człowieka wobec niej. Jest to sztuka na dwie role, świetnie wykonana przez Annę Dymną i Ryszar-

da Łukowskiego. Wiera - oscyluje od ironicznego rozbawienia po akcenty tragiczne. Chmarow 
- Łukowskiego ma w sobie elementy brutalne pomieszane z czułością i delikatnością . W chwili 
nieszczęścia pojmuje, że sztuka (reżyseria filmowa), która była dla niego najważniejsza - najważ

niejszą nie jest. Liczy się przede wszystkim życie, jego prawda. Reżyseria i scenografia (bardzo 
pomysłowa) jest dziełem Stanisława Nosowicza. Dzwony spolszczył Jerzy Koenig. 

Bronisław Mamoń „Tygodnik Powszechny" nr 9/1987 

Ludmiła Pietruszewska Urodziny Smirnowej 
prapremiera polska 31 grudnia 1989 

Pietruszewska mówi po polsku, część jej rodziny pochodzi z okolic Krakowa. Tłumaczyła na ro
syjski sztuki Sławomira Mrożka i Tadeusza Różewicza. Ale najpierw była dziennikarką. W latach 
60. zaczęła pisać opowiadania i sztuki teatralne. Ostatnio w Pradze wystawiono jej Trzy kobiety 
w błękitnym. Znana jest też jej sztuka Uroki muzyki. Najczęściej jednak gra się Cinzano i Urodziny 
Smirnowej. Kontakty z Polską były dla Pietruszewskiej w czasach głębokiego socjalizmu bardzo 
ważne. Polska stanowiła dla niej okno na świat. Była zapaloną czytelniczką „Przekroju'', dostawała 
podziemne wydawnictwa, ukazujące się w Polsce.( ... ) 
W Cinzano spotykają się trzej kumple, którzy w piątek wieczór mają swoje święto. Piją siedem 
butelek cinzano, bo akurat to wino „rzucili" do sklepu i rozmawiają o swoim nieudanym życiu. 

Bohaterkami Urodzin Smirnowej natomiast są ich kobiety, które na początku nie chcą się przy-

znać do prawdy o swoim życiu, udają przed sobą, że są kochane, wspaniałe i szczęśliwe. Dopiero 
alkohol pozwala im się otworzyć. Okazuje się, że są samotne i niekochane, że mają szare życie. Dla 
mnie to są trzy siostry z dramatu Czechowa, które spotykają się w Moskwie na przełomie lat 70. 
i 80., by porozmawiać o swoich problemach. Jedna z nich ma męża alkoholika, nie ma mieszkania, 
następna sama wychowuje dziecko. Smirnowa ciągle rozpamiętuje zrobioną przed laty skrobankę. 

Z wywiadu z Andre Hiibnerem-Ochodlo „Gazeta Wyborcza" 10 sierpnia 1997 

Roman Kozak, reżyser przedstawienia napisał w programie: „Cały czas uczono nas w szkołach, 
uniwersytetach, że jedynym prawdziwym odbiciem rzeczywistości jest socjalistyczny realizm. Wy
daje mi się, że to wszystko co mamy i do czego doszliśmy, to jest socjalistyczny absurd. Dzisiaj to 
już gatunek teatralny, który może pomóc zobaczyć i usłyszeć nasze męczące i radosne życie bez 
fabuły." ( ... ) 
Urodziny Smirnowej grane były początkowo razem ze sztuką Cinzano pokazywaną w Krakowie 
przez Teatr „Człowieka''. Spektakl Cinzano miał swoją premierę w Moskwie i zdążył już zyskać tak
że uznanie publiczności kilku krajów Europy. Krytyka zgodnie chwaliła brawurową grę młodych 

aktorów. Krakowska obsada Urodzin Smirnowej również zasługuje na uznanie. Nie jest łatwo w tej 
sztuce bez fabuły utrzymać na scenie właściwe tempo. A jednak trzem aktorkom (Urszula Kiebzak, 
Beata Rybotycka, Magda Jarosz) udaje się to dzięki inteligencji i dobremu opanowaniu warsztatu. 

Grzegorz Koniarz „Gazeta Krakowska'' 17 stycznia 1990 

Opracowała: Elżbieta Bińczycka 
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