
Ta przestrzeń jest 
przestrzenią poczel<alni 
........ 
ZAmąAugustynowicz. reży· 
senljącąwTeatrze Wybrzeże 
..wiśniowysad'" Antolliego 
Czechowa. rozmaWlaJaro
sław Zalesiński 

Clekawi mnie. claczeei> wybrała 
Pani przekład NWlśniowegosa
du'" Jerzego.Jarockiego. a nie 
Czeslawa .Jastrzębiec-Kozlow
sldego? 
Dla mnie przekład Jarockiego 
zawiera w sobie muzykę. To 
tłumaczenie piękne, zacho
wujące rytm. Wydaje mi się, 
że ten rytm oddaje coś, co jest 
istotą dramatu Czechowa. Jest 
w niego wpisana piękna zaba
wa językiem. Postaci zapisane 
przez Czechowa w pewnym 
momencie, nie mogąc myśleć, -
bo wypełnia ich zbyt wiele 
przeróżnych uczuć, wpadają 
w pułapkę tego języka. 
Bodeldanqąteswojeuczuda? 

I deldaml.ią swojeżyde? 
Nie, to raczej pułapka absur
du, z którego nie są w stanie 
się wydobyć. Oni nie myślą, 
co mówią, im „się-mówi". 
To znaczy? 
Przestrzeń tego dramatu jest 
przestrzenią poczekalni, po
czekalni na coś, co nastąpi. 
Nie wiemy, czym to będzie, 
dostępujemy jedynie prze
strzeni lęl{u, bardzo pierwot
nego, obecnego w bohaterach 
dramatu, ale którego nie po
trafią nazwać. Wobec tego lę
ku postaci próbują wypowie
dzieć swoje przeżycia, i robią 
to w swojej codzienności, bo 
to przecież najzwyklejsi lu
dzie. Ale okazuje się, że pu
łapka, w którą wpadają, jest 
pułapką absurdu, już nie sa
mego języka, ale absurdu rze
czywistości, którą ten ich ję
zyk tworzy. 
~Wprzeklił
dzle.Jaslrzęblec-Kozlowsldego. 

do którego się przyzwyaallem. 
w cldaskalach CZedlowpisze 
np.. żeSzarkJtawpewnym ~ 
mendepoprawla sprzączkę 
na rzerniel*' cllbelt6wld. Jest 
Panlwiema~Na
wetwtakkh detalach? 
W takich detalach nie, chociaż 
mamqmekonanie, że bardzo 
wiernie przeczytaliśmy tekst 
dramatu. Czytali,śmy oczywiś
cie także didaskalia, ale jed
nak odeszliśmy od akademi
ckiego podejścia do teatru, dla 
którego Czechow pisał. 
Conieoznaaanlewiemośd. 

• W roli Lubow Raniewskiej - Dorota Kołak. Przedstawienie uświetni jubileuszowy sezon Teatru 
Wybrzeże. Kolejne spektakle: 17, 18. 20, 21, 26, 27. 28 grudnia 

Każde Czytanie tekstu autora my czytać ten tekst sto lat to, co w tej chwili usuwa się 
dramatu jest pisaniem tekstu później i... ludziom spod nóg, to pewne 
na scenie. To tylko nasze czy- I? stałe punkty odniesienia, 
tanie tego autora, w związku I ten tekst rezonuje równie sil- w których mogli się dotych-
z tym nie ma tu miejsca dla nie, a może nawet okazuje się czas zadomowić. Czytanie 
drobiazgowego przyglądania bardziej dotkliwy, właśnie „Wiśniowego sadu" dzisiaj jest 
się sprzączce na pasku. dlatego, że istnieje pewna bardzo ważne. To bardzo 
Aletełnie~Pant równoległość pomiędzy tym współczesny tekst. 
swojej lnscenlzac:J. czasem, w którym Czechow 5ca1051alław #oldeł CZll!l11i 
Wydaje mi się, że to bardzo napisał „WlŚniowy sad", a na- 511p1owatma ialobępotym 
szlachetna mateńa. Nie cho- szą dzisiejszością. oddlodzątymśwlede? 
dzi o to, żeby niszczyć tkankę, Tarównaleglmtpolepnatym. Nie chciałabym scenografii 
którą trzeba przeczytać, tylko :le~takiejedenśwlatod- Marka Brauna nadawać ja-
trzeba ją przeczytać. chodzl.awjepml$cenadcho- kichś przymiotników. Tora-
Nlektórzytwleidzą. :le po Cze- cizi ms..nowydlobywab!r. ta- czej kolorystyka szkicu ołów-
chowateabysiępią poto, bY kkhjak topad*1. lalWOl)SZ. kiem niż pełnego obrazu. Pe-
wystawlatstosul*awo bez· prostaddkuplecwlłnb.,.,sa- łen obraz, z walorem i kolo-
pleczneeo. bounlwersah!(p>. du? rem, powinien powstać wwy-
~autora... Tak, nadchodzi czas „nowych obraźni widzów.• 
Czechow rezonuje w każdym obywateli", kupców wiśnio- Rozmawiał: 

czasie, jeżeli tylko czytać go wego sadu. A z drugiej strony JAROSŁAW ZALESIŃSKI 
przez czas, który się dzieje. 
Można nawet powiedzieć, że -to autor ogromnie czuły Premiera 
na czas. 
Czulynamsswojejepoklczy • Premiera .Wiśniowego sadu• (Lubow Raniewska). Katarzyna Z. 
naszep. w Teatrze Wybrzeże w piątek. 16 Michalska (Ania). Marta Herman 
Mam przekonanie, że istnieje grudnia. (Waria), Michał Kowalski (Leonid 
pewna równoległość pomię- Reżyseruje Anna Augustynowicz, Gajew), Marcin Miodek (Jermołaj 
dzy nami a czasem, kiedy ten scenografia -Marek Braun, kostiu- ł.opachin),Maciej Konopiński (Sie-
tekst powstał, czyli na pro- my- Wanda Kowalska. muzyka- mion Jepichodow). Agata 
gu XX wieku, gdzie zara- Jacek Wierzchowski. W spektaklu Bykowska (Duniasza). Krzysztof 
zem jego bohaterowie sądzie- występują m.in. : Dorota Kolak Gordon (Firs). 
dzicami wieku XIX. Próbuje-
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