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W dorobku reżyserskim Lidii Zamkow 
jest to JUZ trzecia uptymistyczna w awu
u.i;iesto1eciu .. l:'lerwsza oyła na wyorzezu, 
aruga w Warszawie, tr.1.ecia i naJnowsza 
- J:>O raz pierwszy tu wystaw10na - w 
KraKowie. co ozi1acza to przywiązanie 
rezyserki, dynamiczneJ i znaneJ z meu
Jar.1.m10nycn inicjatyw, do dziei:a, Kt0re 
uawet w SWOJeJ OJć.i;yżnie Jest JUZ wie1ce 
czcigodną klasyką, a jego wystawienie 
Dywa zwykle teatralną uroczystością'! 

Ostatni, raz wiaz1aiam sztukę Wsiewo
łoaa Wiszniewskiego w leningraC1zkim 'l'e
atn.e rm. ł'uszkma. :Spektakl był sławny 
~og1ądalismy go takze w Polsce), jego re
zyser, Towstonogow, dostał Nagroaę Le
nma. To było wiaowisKo patetyczne o 
biało-czarnych racjach tych, co tworzyli 
rewolucJę, o krótkowzr.oczności i okru
cieństwie błądzących i o mądrości i sile 
partii. KobietarKomisarz prezentowała 
sprawiedliwą rację partii i jej świadomą, 
mądrą i bez1rnmpromisową taktykę; była 
silna, zdecydowana i heroiczna, reżyser 
nie pozwoli! jej nawet w spokoju umrzeć: 
smiertelnie ranną powiedli towarzysze na 
szczyt horyzontalnie wznoszącej się sce
ny, gdzie w postawie stojącej konała jak 
symbol sprawy, w której śmierć bohate
ra oznacza także zwycięstwo. Spektakl 
był nasycony patosem. Zwrócone ao pub
liczności słowa marynarzy-komentatorów 
mocno podkreślały ważk·ość historycznych 
wydarzeń, jakie się działy na scenie. 

Polskie wystawienia Optymistycznej 
były z natury batdziej skameralizowane i 
spokojne. Polscy aktorzy grają „rewolu
cję" bardziej poetycko i miękko, ich pa
tos bywa baraziej refleksyjny i ściszony; 
rewolucja w polskim wydaniu przypomi
na zwykle romantyczne powstanie nairo
dowe, w którym walka ugrupowań i po

_glądów nigdy nie bywała tak zasadnicza 
i nie prowadziła do tak ostatecznych kon
.fliktów. Ale Hanin w warszawskim przed
.stawieniu Zamkow miała jednak do
:świadczenia Kobiety-Komisarza z ostat
niej wojny z hitleryzmem, Swiderski de
monicznie uosabiał Prowodyra, zgodnie z 
wz,orami wroga klasowego w toczącej się 
walce klas, a komentujący rewolucyjną 
akcję mówili z ferworem i patosem, wła
ściwym owym latom. 

Spektakl w Teatrze im. Słowackiego 
urodził się w~osną 1965 r. w konstelacji 
repertuarowej, w której Optymistyczna 
najbliżej sąsiaduje z wystawioną tu nie
dawno Nocą listopadową. Uwspółcześniona 
koncepcja Zamkow zbliżyła obydwie re
wolucje, narodową i proletariacką, Można 
by powiedzieć, że w ostatniej Optymisty
cznej rewolucja wstała bardziej „spol
szczona" i uwspółcześniona. Bo nie jest 
to już owa heroiczna, skamieniała w hi
storycznym patosie, okrutna i mądra, 
sprawiedliwa i niemiłosierna rewolucja z 

' poprzednich wystawień . Rewolucję w 
spektaklu krakowskim robią żywi ludzie, 
pełni obciążeń i grzechów, błądzący i 
prostujący własne błędy w walce przeko
nań i racji, w próbie airgumentów i sił. 

Znamienną innowacją nowego spektak
lu jest Maria Kościałkowska; jej odmien
ność od dotąd przyjętego modelu Kobiet
Komisarzy jest w jakimś sensie kluczem 
do interpretacji spektaklu. tręosc1ał§owsKa 
jest krucha i słaba, smutna i raczeJ przy
gnębiona; nie ma pewności siebie ani si
ły, urody ani owej niezmąconej wiary w 
nieomylną mądrość partii, jakie zwykle 
miewały jej znamienite poprzedniczki. W 
pierwszej scenie trudno widzowi wprost 
uwierzyć, że tak łatwo poradziła sobie z 
ofensywą samców, kiedy pośród rozjuszo-

. nej zgrai staje, jakby spłoszona własnym 
czynem, nad trupem niedoszłego gwałci-

ciela. Stopniowo właśnie ta słabość zaczy
na się wydawać jej siłą. Wśród zdzicza
łych i krzepkich marynarzy, wśród grom
kich słów, ostrych i krwawych konflik
tów - ta niepokaźna kobiecina próbuje 
swoim ludzkim rozsądkiem, uczciwie i 
po prostu rozstrzygnąc niełatwe zatargi i 
w rewolucyjnym chaosie znajdować naj
słuszniejsze racje, stawiać na najwłaściw
sze karty. Nie ma w niej jeszcze śladu 
doktrynel'Stwa i zadufania późniejszych 
działaczy, którzy imieniem partii osłania
li często wątpliwej wartości prawdy. 
Partię identyfikuje Kościałkowska z włas
nym sumieniem i rozumem, jest odważna 
i zna się na ludziach; nie boi się wyro
ków szokujących: wyrok na Prowodyra 
anarchistów - „towarzyl!za", który sie
dział za sprawę, i zaufanie okazane car
skiemu oficerowi są w tej sztuce świa
dectwem taktyki niezbyt pospoiicie stoso
wanej, ~ościałkowska bierz.e te decyzje 
na własną ludzką . (kobiecą) odpowiedzial
ność. 

Nawet wielkie słowa, wypowiadane w 
imieniu rewolucji i partii, nabierają w 
jej interpretacji zwyczajnego brzmienia, 
jakby dotyczyły rzeczy całkowicie oczy
wistych. Majstersztykiem reżyserskim i 
aktorskim jest „duet" Kobiety-Komisarza 
z Aleksym (Herdegenem), zbuntowany~ 
induwidualistą, marynarzem myślącym i 

przekornym, duet, w którym 'polityka i 
miłość, agitacja i romans, finezyjnie ze 
sobą splecione, dały piękny, artystyczny 
rezultat: scenę zabarwioną liryczno-ko
micznym wdziękiem, w której nie wiado
mo kto ostatecznie zaagitował Alekse
go '_ Kobieta czy Komisarz. Niezgrabna, 
ubrana w skórzaną kurtę, jak od starego 
sołdata, zaznacza Kościałkowska swoją 
zażenowaną kobiecość ruchem rąk krzą
tających się wokół nietwarzowej „fryzu
ry", obciągających kurtkę albo „regulu
jących" spódnicę; z której w scenach bar-

dzie~ „pokojowych" wysuwa się biała 
bluzka. Ta Kobieta-Komisarz umiera tak 
po prostu, jak żyła . Wnosi ją storturowa
ną Aleksy, kładzie na ziemi, gdzie w oto
czeniu przyjaciół wypowiada ostatnie 
kwestie, i tu ją najbliżsi zostawili przy
krytą płaszczem, by wypełnić jej bojowy 
testament. 
Kościalkowskar·Komisarz ma pewne 

duchowe pokrewieństwo z Aleksym-Her
degenem. l on także wydaje się jakiś nie
tutejszy, sprowadzony tu zę świata ludzi 
indywidualnie myślących i czujących . 
Dziwnie się autorowi udał ten marynarz, 
który się do żadnej partii nie przyznaje, 
tylko grasuje po statku z „garmoszką", 
chodzi i patrzy, patrzy i widzi. Leszek 
Herdegen zagrał Aloszkę-harmonistę z tak 
widocznym dla tej roli upodobaniem i w 
sposób tak naturalny, jakby także pry
watnie był takim filozofującym cyganem 
„bradiagą". Jego bardzo ciepłe, swobodne 
aktorstwo, „chuligańsko" leniwe ruchy i 
nieco ironiczna zaduma nad dziwną histo
rią tego świata zabarwiły współczesnym 
kolorytem postać „wściekłego" indywidu
alisty z czasów największej rewolucji. 

Teatr im. Słowackiego w Krakow:e: „Tragedia optymistyczna" Wiszniewskiego. Ii:scenizacja 
i reżyseria: Lidia Zamkow, scenografia~ Kazimierz Wiśniak, Scena zbiorowa, na pierwszym pla
nie Ambroży Klimczak (Dziobaty); Karol P-Odgórski (Drugi Prowadzący), Stefa n Szrame1 
(Wainonen), Maria Kościalkowska (Kobieta - Kom.!sarz), Leszek Herdegen (Aleksy), Janusz Za
krzeński (Pierwszy Prowadzący), Mieczysław Jab!ońskl (Stary Marynarz); zdjęcie dolne: s : ena 
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Ówa romantyczna para, kościałkowska 
i H erdegen , stanowi ideowo-liryczny 
leitmotiv przedstawienia. Reszta jest 
tłem, niezmiernie kontrastowym - roz

. szalały żywioł rewolucji, groźna masa, 
której ruchami i czynami kieruje Prowo
tlyr anarchistó*. Zamkow nie zdemonizo
wała tym razem Prowodyra. Wiktor Sa
decki, podobnie jak 'Włodzimierz Saar 
(jako Chrypa), są przedstawicielami rewo
lucyjnego odłamu o innych zapatrywa
hiach i innej taktyce niż ta, którą pre
zentu je tu partia, uosobiona przez Kobie
tę-Komisarza. Upowszechnienie tych po
staci, odebranie im anarchistycznej cha
rakteryzacji, egzotycznych znamion epoki, 
miało zapewne w zamyśle Zamkow słu
żyć zbliżeniu perspektywy historii ; sek
ciarskie teorie i zbrodnicze wyczyny lu
dzi, nie zlokalizowanych w historycznej 
rzeczywistości, tracą swoją jednorazową, 
historyczną niepowtarzalność. 

Optymistyczna tragedia 1965 jest histo
rycznym epo&em, oglądanym ~ perspekty
wy znacznie późniejszych wydarzeń i 
przemyśleń. Trudna jest w niej walka o 
ideę, o jej sprawiedliwe pojmowanie, o 

li .fit z widowni 

Skandynawia 
a la minute 
( doko1iczenie) 

W jednej, sporej hali dwie maleńkie 
widownie, odwrócone do siebie „plecami" 
i dwie naprzeciw siebie usytuowane sce
ny, Można też zdjąć przegrodę i zmienić 
układ krzeseł, a wówczas powstanie jed
na widownia, trochę większa. Ale rów
nież nieduża: przeznaczeniem tego bu
dynku nie jest eksploatacja widowisk, 
lecz jedynie ich przygotowanie. Premiery 
i przedstawienia odbywają się gdzie in
dziej - ciągle gdzie indziej; bo mowa tu 
o norweskim państwowym teatrze objaz
dowym, który zasięgiem swego działania 
ogarnia cały kraj. 

Teatr ten bardzo mi zaimponował, choć 
nie zobaczyliśmy tam żadnego przedsta
wienia, a tylko mieliśmy możność zapoz
nać się z jego organizacją. Cóż, przedsta
wienia, jak wszędzie, są tam pewnie raz 
lepsze, raz gorsze - nie w tym rzecz; 
teatr zresztą ma nie tylko kilka własnych 
zespołów, ale zakupuje też od czasu do 
czasu całe spektakle, cieszące się powo
dzeniem w głównych teatrach Oslo. Pro
dukuje je więc albo zakupuje i puszcza 
w ruch, a właśnie ten ruch jest prawdzi
wie potężny i interesujący. Norwegia, jak 
wiadomo, to kraj stosunkowo wąski a za 
to bardzo długi, ciągnący się na daleką 
północ, aż poza koł9 podbiegunowe. I aż 
poza to koło, do arktycznych miasteczek 
portowych, dociera teatr z położonego na 
samym południu kraju Oslo. Własnymi 
autobusami albo koleją pokonuje setki 
kilometrów, z których stopniowo robią 
się tysiące; podróż trwa miesiąc, kilka 
miesięcy„. W dogodnych punktach zes
pół - mówiąc poetycko - „rozbija na
mioty", a mówiąc konkretnie, osiada w 
hotelu i bądż gra na miejscu, bądź roz
jeżdża po okolicy. A potem znów dalej 
i dalej. 

W ekskursjach swych dociera też ten 
teatr do niektórych miast Szwecji. W sa
mej Szwecji działa również teatr objazdo
wy, podobnie zorganizowany, ale nie zdą
żyliśmy się z nim zapoznać. Szwecja, jak 
pamiętamy, jest podobnie wąska i długa 
i problemy teatru objazdowego muszą 
przedstawiać się analogicznie. I analo
giczna jest też na pewno trasa teatru -
z produktywnego kulturalnie południa ku 
surowej, spragnionej kultury i rozrywki 
Północy. 

Zarówno ów północny kierunek jak 
niebywała długość tras to już specyfika 
skandynawska, której z naszymi warun-
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przenie.owanie iudzkich charakterów i po 
glądów, o narzucenie moralnej dyscypliny 
ludziom, zwiedzionym ogromem wolności, 
jaką niesie klimat rewolucji. Dwaj Pro
wadzący - Janusz Zakrzeński i Karol 
Podgórski - Wygłaszaj::i swój bardzo 
skrócony komentarz spokojnie i bez pato
su. Prezentują widowni węzłowe momen
ty zdarzeń, jak gdyby jej samej zostawia
jąc głębszą nad nimi refleksję. 

A mimo takiego przestawienia akcen
tów - a może właśnie dzięki owemu 
zbliżeniu spraw rewolucji do bardziej 
wswłczesnych doświadczeń - przedsta
w.ien\e ma dobrą temperaturę, jest gorą
ce. Zamkow mocno uwydatniła to wszy
stko, co jest w utworze dramatem i kon
fliktem, starcia jednostek i stojących za 
nimi gromad, ostro skontrastowała indy
widualne postawy, obyczaje, metody. 
Umiejętnie, z artystyczną sprawnością, 
dającą świetne teatralne efekty, pokiero
wała masami (a raczej występującą w 
roli mas kilkunastoosobową załogą okrę
tu), które w zależności od treści i dyna
miki sceny maleją i rosną, zmieniają kom
pozycję i rytm, natężenie uczuciowe i 

kami zestawiać nie sposób. Na szczęsc1e 
nie ma też potrzeby, możemy się tylko 
cieszyć, że w kolistych granicach nasze
go kraju sytuacja objazdowa teatrów 
układa się o wiele pomyślniej i że żadna 
sc.ena nie jest zmus.zona do tak ogrom
nych wysiłków. Nie są to przecież wysił
ki, bezpośrednio służące rozwojowi sztuki 
teatralnej; przeciwnie, jeśli brać pod 
uwagę interes „sztuki czystej", zbyt dużo 
tu utrudnień, aby pozostała ona całkiem 
czysta. Punkt ciężkości leży tu nie w sfe
rze twórczości, lecz w dziedzinie upow
szechnienia. 
Brałem w kraju udział w wielu dysku

sjach, poświęconych sprawom upow
szechnienia, i prawie nigdy nie · mogłem 
oprzeć się wrażeniu, że w traktowaniu 
tego problematu przeważa u nas jakaś 
dziewiętnastowieczna nuta. Ton szlachet
nego społecznikostwa, doceniającego waż
ność „kultury dla ludu", godzącego się 
z ideą, że naród oświecony lepszy jest od 
narodu nieoświeconego i że wobec tego 
dla realizacji pięknej idei trzeba po
nieść pewne ciężary. Serwituty te w ja
kiIUś sensie ciążą na wszystkich - upow
szechnienie zatem też powinno być spra
wą wszystkich. Sprawą honorową i wsku
tek tego niejednokrotnie trochę amator
ską. To znaczy taką, w której zapał nie
raz nadrabiać musi brak fachowości. 

Nie znam się dostatecznie na zagadnie
niach organizacyjnych, związanych z ob
jazdem teatralnym. Ale często na ten te
mat rozmawiałem z kierownikami na
szych scen i świadomy jestem ich roz
licznych kłopotów. Kiedy w norweskim 
teatrze objazdowym wypytywaliśmy dy
rektora Van der Lippe (wielkiego, nawia
sem mówiąc, entuzjastę polskiego teatru) 
o jego pracę, uderzyło mnie, jak wiele 
uwagi ten bardzo kulturalny i wykształ
cony, starsży już reżyser poświęcał spra
wom, nie leżącym bezpośrednio (albo le
żącym tylko częściowo) w jego gestii; 
sprawom zupełnie „nieartyst;tcznym", ale 
w rezultacie decydującym o artystycznym 
powodzeniu akcji objazdowej. Chodzi tu 
o jakość sal, w których się gra, i to za
równo jeśli chodzi o scenę, jak i o wi
downię, chodzi o jakość hoteli, w których 
się zespół zatrzymuje, o jakość jedzenia, 
które spożywa, jakość i rodzaj środków 
komunikacyjnych, którymi jeździ. O ile 
się mogłem zorientować, teatr przez długi 
czas prowadził politykę niegodzenia się 
w każdej z tych dziedzin na zbyt daleko 
idące kompromisy i mając potwierdzenie 
jej słuszności, taką też politykę prowadzi 
nadal. Od swoich „partnerów" w poszcze
gólnych miastach żąda i stara się otrzymać 
wszystko w możliwie najlepszym gatun
ku. Uważa też za konieczne zapewnienie 
aktorom najlepszych warunków mieszka
niowych i wyżywieniowych, jakimi tylko · 
dana miejscowość rozporządza, i gwaran-

hastr6j, są hałaśliwie .rozbujańe, by za 
chwilę zamrzeć w bezruchu, w zaskocze
niu pełnym oczekiwania. 

W pogoni za teatralnością Zamkow nie 
boi się jaskrawych efektów ekspresjoni
stycznego teatru. W zabawie tanecznej z 
rodzinami biorą udział biało odziane 
„dziewice" w jednakowych białych welo
nach. Białe dziewice w objęci.ach grzecz
nych marynarzy, tych samych, którzy 
przed chwilą wyrzucili za burtę dwoje 
niewinnych ludzi, tańczą w rytmie nie
zmiernie salonowym, niby na pańskim 
raucie. SYll)bolika? Zapewne. Cyniczni, 
zatwardziali w -Okrucieństwach wojny i 
rewolucji marynarze marzą o ni·ewinnychi 
dziewczynach obleczonych w tradycyjne 
welony, jak ze starych rodzinnvch portre
tów. 

Spektakl jest urodziwy, żarliwy i dy
skusyjny. To jego piękne zalety. Aktorzy 
mocno prowadzeni przez Kobietę-Reżysera: 
sprawnie wvwiązywali ~ię ze swoich nie
łatwych zadań. Scenografia Kazimierza 
Wiśniaka i muzyka Lucjana M. Kaszy
ckiego dobrze pomagały przedstawieniu. 

MARIA CZANERLE 

tuje im to w kontrakcie. Rzecz jasna, nie 
chodzi tu o hotele i restauracje dla mi
lionerów . (których zresztą w tych mia
steczkach raczej nie znajdziesz) - kal
kulacja jest możliwie oszczędna, ale 
uwzględniająca obopólne interesy: i teatru 
jako przedsiębiorstwa, i aktora. Wyda
ło mi się to jednak o wiele lepszym roz
wiązaniem, niż pozostawianie niektórych 
spraw w tak niejasnych ujęciach, że w 
praktyce nie obywa się bez apelowania 
od czasu do czasu do społecznego heroiz
mu artystów. Zdarzyło się nam przecież 
słyszeć kiedyś pochwałę objazdowych ak
torów, grających w salach, w których pa
nowała taka temperatura, iż publiczność' 
trzęsła się w grubych kożucJiach; a ak-· 
torki wychodziły na scenę w wieczoro-· 
wych szatkach... Piękne? Piękne, ale z. 
drugiej strony też może przejąć dresz-· 
cz em. 

Co prawda, od jakiegoś czasu bardzo się: 
u nas pod tym względem - generalnie: 
rzecz biorąc - poprawiło; ale wciąż jesz-· 
cze, kiedy zaczynamy mówić o upow-· 
szechnieniu, pojawia się w nas jakieś nie
pokojące uwielbienie dla takich rozwią
zań. Uznaniem dla dzielnych aktorów• 
przysłaniamy całkowicie okoliczność, że? 
dane miasto okazało nonsensowny, kary
godnie lekceważący stosunek do sztuki:. 
I że takie miasto zasłużyło sobie na to, . 
aby go teatru pozbawić. Ale nie tylko• 
takie; nie tylko to, które doprowadziło aż : 
do skandalicznego mrozu na sali (to już; 
przecież sytuacja wyjątkowa); każde, któ-· 
re nie zapewnia zespołowi teatralnemm 
warunków najprzyzwoitszych, na jakie je 
stać. 
Być może warunki, spowodowane gi

gantyczną rozległością tras objazdowego 
teatru w Norwegii, są takie, że po prostu 
mowy tam być nie może o rezygnowaniu 
z podstawowych zasad; groziłoby ono zu
pełnym spauperyzowaniem tego typu te;i.
tru. I bez tego pojawia się tyle trudności 
nieoczekiwanych ... Na okładce numeru 
specjalnego „Le theatre dans le monde", 
poświęconego teatrowi norwerskiemu, 
widnieje piękna fotografia teatralnego 
autobusu z napisem „Vildanden" (to po 
prostu „Dzika kaczka" Ibsena), pchanego 
w pustyni śnieżnej przez zespół aktorski. 
Musi być coś w tym, że właśnie to zdję
cie dano na okładkę; a oczywiście jest to• 
zdjęcie z teatru, o którym tu mówimy. 

Na pewno - im bardziej surowa jest; 
przyroda, tym ściślej ustalać trzeba, co do 
kogo należy przy współpracy różnych 
czynników kompetencyjnych. Ustalać i 
skrupulatnie pilnować. Myślę jednak, że 
i w naszym klimacie, w którym „połud
niowa" natura powoduje niejakie rozle
niwienie, moglibyśmy z pożytkiem poroz
myślać o fachowych aspektach organiza
cji różnych prac upowszechnieniowych. 

e. c. 


