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NIECH NA SCENIE WSZYSTKO BĘDZIE
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szTARBOWSKJ - Czechow komentując zakończenie: Heddy Gab/er
Ibsena stwierdził. że prawdziwy dramac zacząłby się dopiero wtedy.
gdyby w finak nic doszło do samobójstwa. ale hohaterowic musiclihy
nadal żyć wspólnie.
PAWEL

PAwn 1.\'SAK - To jest niezwykłe u Czechowa, że on pbzc o >ytuacjach
codziennych. zwyczajnych. w których rozgrywa się dramat. To wydaje
się proste:. ale w gruncie rzeczy jest bardzo oryginalne. Bo on mówi:
.Macie om swoje życic i żyjcie". Każdy z nas ma malutki odcinek
czasu. który jest mu dany z wieczności - nieogarniętej i nicskończo·
nt'j. To od nas zależy, co z tym wycinkiem czasu zrobimy. Kaidy musi
swój odcinek zagospodarować. Z jednej strony to jest prozaiczne.
bo oczywiście każdy z nas je. pije, kocha, cierpi, umiera. Z drugiej
strony jest w tym pewna w:mioslość, ho ten nasz wycinek jest wiecznością. nasiąjedyna możliwością, nic więcej nie dostaliśmy. jesteśmy
wrzuceni w coś. co nie ma zasad i nie ma kszcaltu, musimy co sami

zagospodarować.
~

- Kiedy pierwszy raz powiedziałeś mi, że będziesz chciał realizować
sad, zupełnie mnie m sparaliżowało. bo pośród paru innych
utworów to są szczyty dramaturgii. Utwór uznawany za najdo~konalszy
w dorobku Czechowa. jest coś paraliżującego w podejmowaniu takich
V:'iśniawy

rytulów, widokrornie już wyscawianych. Żeby ich wystawianie mialo
sens, potrzebują odpowiedniego momrnru. Czy móglbyśjakoś nazwać
swoją potrzebę mierzenia się z cym dramatem właśnie ccraz?
Po raz pierwszy Wifoiowy sad reżyserowałem w 1997 roku
w Lublinie i wtedy bardzo mnie przeją! ten dramat 1. punktu wid1.cnia
Łopachina. Skońc1.yłem studia reżyserskie, zacząłem dorosłe życic.
miakm dwoje dzieci, du tego doszedł bardzo doniosły moment
zmiany ustrojowej i miałem poczu<:ic, że jest oto Łopachin. który
próbuje nadać kszc:iłt temu światu i wiiąć sprawy w swoje ręce. Było
wicie pir;knych i wspanialych rzeczy, ale przyszedł moment przemiany
i trzeba poukladać świar od nowa, bez względu na scmymcmy.
pozbierać to wszystko. żeby ko!cjnt: pokolt:nia mogly żyć w dobrze
funkcjonującym kraju. Łopachin był dla mnie takim młodym
człowiekiem. który próbuje się przebić przez te wszystkie sentymenty,
rzeczy i sprawy, ktl>rc~ ohumarły. On próbuje ratuwać to wszystko.
co wiqże się on. ywiścic z czynieniem krzywdy i decyzjami, które
są trudne.„
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s1.c:rnrami w tym d:t.iwnym labiryncie? Czy rzeczywiście doraźne suk·
ccsy budują przyszłość? Czy sensu świata nic buduje jednak myślenie
wyrwane z doraźności? Wiśniowy su.d pozwala pokazać te dwa sposoby
myślenia. jest 1:.opachin, który jest dorobkiewiczem, człowiekiem, dla
którego historia rozpoczęła się wczoraj. Dzięki temu on ma ogromną
sili;. bo może powiedzieć: .Wywalamy to wszystko! Wyrzucamy ce scare
rupiecie. robimy po mojemu". A z drugiej strony są ludzie, którzy już
wielukromie co przeszli, jak stare rodziny, które pamii;tają o wiciu
rewolucjach, wiciu swoich nieszczęściach i wiedzą, że cak naprawdr,;
trzeba się zatrzymać i patrzeć na !O wszystko w szerszej pcrspckrywic,
bo doświadczenie pokoleń się nawarstwiło i jest jakiś rodzaj ku mu·
!owania pamięci. Łopachin dziala doraźnie. Raniewska i (iajew, którzy może nawet nie magazynują dóbr materialnych, ale przechowują
piękne przeżycia, wizje, czy trwale poczucie sensu istnienia.

P.s. - Mówi się, że Czechow, podobnie jak Szekspir, to nie tylko
dramatopisarze:. ale tei ludzie. którzy mieli tak zwany .wgląd", a ich
dramaturgia działa jak buddyjskie sutry. Kryje sii; w niej głęboka
świadomość duchowa.

_2:!?: - „.takim Balcerowiczem był ten twój Łopachin.

W momencie, gdy ktośjesc osobą wierzącą. wierzy. ie za karbi
sobie łaskę i życic wieczne, pod warunkiem, że br,;dzie żyl według pew·
nych przykazań. Żyje ze świadomością, że jesr crybikiem w wielkiej
mas;i;ynic wszechświata. ale ta maszyna jest pełna harmonii. U Czechowa jcsr to dużo trudniej ze, bardziej bezwzględne - jesteś sam,
dosrajesz kawałek czę ' ci wiecznosci. bardzo określony czas i tylko
od ciebie zależy. co z rym zrobisz. żadne przykazania. żadne kodeksy
ci w tym nie pomogą. Każdej z chwil, krórc sit; przeżywa musimy
nadać jakiś sens. I tu jest wizjonerstwo Czechowa. Człowiek jest
samotny wobec wartości, wobec sensu, o ogromnej odpowiedzialności za każdą rzecz, kcóra robi. ale odpowiedzialności, która nic jest
podbudowana wic:lkimi słowami, czy nawctjakąś wielką myślą. Każdy
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__.!'.:!:: - Może Bak:c:rowiczcm. Tak sobie wtedy myślalcm, że musi zaboleć. ale pucem będzie dobrze. Od tego czasu min~lo prawic szesnaście
lat i mam wrażenie, żt• wszyscy mamy rodzaj refleksji na ccmat tego,
gdzie doszliśmy myśląc w ten sposób. Ze tworzenie nowych porząd 
ków ma w sohie zawszc coś absurdalnego. Mam.,., domu drewniane
biurko. które zostało wyrzucone z jakiegoś ministerstwa - stare,
przedwojenne biurko, bardzo zniszczone. wyrzucono je po to. żeby
kupić jakieś nowe. plastikowe. albo z plyty pilśniowej. I po tym czasie
widzimy. że ce nowe rzeczy stały si" podobne do tych srnrych, a nawet
gorsze, że si" rozpadają. To jcsc niby drobna rzecz. ale ona przekłada
się na coś szerszego. prowokuje pytanie: Czy warto si~ ścigać ze:
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z nas przeżywa drohnc chwile i z tego
wychodzi z tego coś wielkiego.

si~·

nasze

życic składa.

Czasami

~

-

Interesowały cię narosłe

interpretacje: tego utworu?

___!._L. - Aż cak wielu tych interpretacji nic było. Była oczywiście pierwsza
~

- A czego chciałbyś

się

uscrzec realizujac cen ucwór?

~-Tak naprawdę to w~zystko zatrąca o

bana I. Tojesc wic:lka pułapka .
Bo jest przeczucie wielkości i wagi tego wszystkiego. ale jedyne
co mamy. ro jakid drobne sprawy i jeśli te drobne chwile maja być
przeżyte w sposi>b nict:ndzknny. pojawia si\: pycanie, jak to pokazać.
jak znaleźć środki aktorskie. To wszystko jest na pograniczu
prozaiczności i rodzajowości, cojesc niebczpiccrne.

~

- Bo wpycha w ca ni sentymentalizm?

~

- Dokładnie.jak wszystkie małe zdarzenia.

interpretacja Konstantina Stanisławskiego, na która zżymał się sam
Czechow. że są tam klimaty, pauzy, wszystko jest smutne i powolne.
W czasach komunizmu mocną interpretacją bylo wpisyw:inie tego
w mit polskiej inteligencji i opowieści o przeszłości. Po odzyskaniu
wolności wł:iściwie żadnej mocnej interpretacji tego utworu nic było,
więc akurat pod tym względem nic ma z czym walczyć i do czego się
odnosić. jest coś takiego jak powierzchowne zasady grania Czechowa,
dziś już trudne do przyjęcia.
~

- jest w cym utworze przeczucie rewolucji,
który odchodzi.

opowieść

o

porządku.

Ten temat dziś jest dla mnie kluczowy" Czechow wyczul
klimac rewolucji i zapisał śmierć starego świata . Poza cym, on sam
piszac cen utwór byl już śmicrcdnic chory i wiedzial że umrze. Więc
była to wprost opowieść o końcu świata i jednocześnie końcu jego
własnego świata. Ale też przeczucie, że idzie nowy czas, w którym
dominować br,:da nowi ludzie. Jest mowa o robomik:ich. którzy nic
maja. a chcieliby mieć, którzy przyjdą i zahiorą ... jest Gajew, który
jest przcdscawicielcm porządku feudalnego. t.opachin. który jest
przedstawicielem kapitalizmu i scudenc, który jest przedstawicielem
nadchodzącego socjalizmu. Dziś wygląda co niby inaczej, ale tci mamy
jakieś dojmujące poczucie narastającej nienawiści do kapitalizmu.
którym niedawno sic; wszyscy zachłyscywałi, gdy rekiny finansjery
szly do przodu, a inni liczyli, że mogą do nich doskoczyć. Nagle głos
podnoszą ci, którzy du ccgo koryta sir,: nie dopchali.
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P.s. - Kiedy

zaczyn:ile~

próby. mówiłeś, że \Viśnioi.:y sad jest twoim
zdaniem najlucwicjszym utworem Czechowa.
P.L. - Uważam cak nadal. co nie znaay. że wit:działc:m, jak to zrcalizn---;;ić na sccnk. O tyle jest co najłatwiejszy utwór C:zcchowa. bojcsc idealnie skomponowany. Przebieg zdarzeń się zaz\:bia . Tu jest bardzo proste
- pierwszy akcjcst o cym, że grozi ~przedaż wiśniowego sadu, drugi jest
o cym. że wifoiowy sad prawdorwdobnic hc;tlzie sprzedany, trzeci akt
jest n tym. że wiśniowy sad jest sprzedawany. a czwarty akc - że został
sprzedany. Cała ca historia i historia poszczególnych ludzi opowiedziana
jest w sposób bardzo prosty, co daje ogląd całej sytuacji. Z drugiej strony
jest to niezwykłe trudne, bo trzeba opowicd1.icć o tym, co wydar1:a sic;
c:mocjonalnie pod tymi wszy tkimi prostymi zdarzeniami. To wielkie wyzwani<.: dla aktorów. Dużo zależy od nich, od ich osobowości,
bo praca sprowadzona jest do szczególów, drobnych rzeczy. relacji.

~

- W jakim stopniu n:n egzystencjalny, uniwersalny Czechow moż1:
na Ruch Oburzonych czy ruchy typu .Occupy"?

być odpowiedzią

10 +11

Współczesny świat też
przewidzieć

skali

buzuje do tego stopnia,

że

nic jesteśmy w stanic

wydarzeń .

Mfiwisz o tak zwanych bogatych krajach. gdzie co stalo się
w ostatnich latach szczególnie namacalne i jest jakiś moment narastającej
biedy i przesilenia, alt przecież są jcsiczc kraje Trzeciego Świata,
gdzie ludzie cicq1ią glód. Student m(1wi. k z każdej galązki i każdej
wiśni w sadzie widać cierpiących ludzi, kt6rych praca zostala włożona
w utrzymanie tego sadu. I dlatego nic można bezkarnie nasycal: sit,:
pi\:kncm . Jcdnm:zcśnic tci. nic chciałbym myśleć o Wifoi11wym .1·mht
zupclnic doraźnie, ho co jest tak jak 7. utworem muzyki klasycznej co wszystko opowiada nam wiele o wspólczcsnym świecie, ale też mówi
wicie więcej i nit- chciałbym tego pr1egapić czy przyslonić. ł.atwo w ten
sposób stracić dostęp do tej gli;hokicj świadomości duchowej, o której
była mowa wczt'Śnicj.

___!± -
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