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WJ.ZJa bywa dziś głównym środ
kiem wyrazu, zdaje się wynikać 
z pewnego ogólnie odczuwanego 
- nie tylko w teatrze - kry
zysu posługiwania się myślą. 
Jest to próba przetrzymania tego 
kryzysu l zarazem świadectwo 
nadziei, że środkami pozasłowny-

Teatr Studio Galeria w Warszawie: 
OPIS WALKI Franza Kafki w prze
kladz!e Alfreda Kowalkowskiego 1 
Juliusza Kydryńskiego, Adaptacja, 
reżyseria, scenografia: Wojciech 
Zembrzuski. (fot. s. Okołowicz) 

ANDRZEJ 
ZUBOWSKI 

Scena robi wrażenie wnętrza 
potężnego sejfu. Złote blachy 
szczelnie zamy'kają czworokątne 
pudło. Umieszczona w połowie 

Teatr Wybrzeże w Gdańsku: MA
RIA STUART Fryderyka Schillera w 
przekladzie Witolda Wirpszy. Reżyse
ria: Ryszard Major, scenografia: Jan 
Banucha (fot. T. Link) 
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jest Józef Szajna. 

Trudność obcowania z jego 
dziełami wynika stąd, że - po
dobnie jak teatr radiowy wyma
ga wyobraźni wizualnej - Wy
magają one od widzów rozwinię
tej wyobraźni intelektualnej. 
Agresywna estetyka Witkacego 
czy Dantego szybko =uży, jeśli 
nie dopełnić jej własnym myśle
niem. Co też czynią uwiedzeni 
tym teatrem krytycy. A ci, co 
nie ulegli, nie mogą zaprzeczyć, 
że to, co Szajna pokazuje, draż
ni ich - więc działa. 

tości ty<:h niew'ie1kich lecz my
ślowo trudnych utworów, który
mi posłużył się Zembrzuski. 
Zresztą w tym przypadku byłoby 
próżną pedanterią porównywa
nie reali'zacji scenicznej z lite
rackim pierwowzorem; ich jako
ści :zbyt są sobie odlegle. 

w pierwszym !kawałku (Opis 
walki) mamy z początku dwóch 
aktorów ubranych w czarno-bia
łe trykoty. Jeden z nich trzyma 
maleń.kie lusterko a drugi duże. 
Mogłoby to oznaczać aluzję do 
sobowtóra, do przeglądania się 
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nie był wierny literze a nawet 
duchowi dzieła literackiego. Idąc 
do teatru „Studio" blędem bylo
by spodziewać się spotkania z 
literaturą w jej najbardziej 
choćby szczątkowej postaci. Ale 
ma się prawo liczyć na to, że 
wizja plastyc:zna będzie konsek
wentnie przemyślana, ciekawa i 
w miarę oryginalna. To, do czego 
pobudziły Zern:brzus:k.iego lektury 
Kafki, było niespójne, wtórne i 
nijakie. A Ka~a milczy - pew
nie mu wstyd. Ty'lko strzępy je
go zdań rozbryzgują się jak ka
wałki ciała na torturach. 

Graf Leicester nie wviedzie 
wysokości sceny platforma dzieli 
plan na dwie !kondygnacje. Na 
górnej, wokół różowego tronu 
w kształcie muszli rozegrane zo
staną sceny Elżbiety; w dole pa
rę snopków słomy służyć będzie 
Marii i przybywającym do jej 
więziennego pomieszczenia. Na 
innych więc kondygnacjach· tej 
samej złotej !klatki trzepotać się 
będą protagonistlki tragedii. Po 
bokach sceny obie kondygnacje 
łączą kręcone schody, po któ
rych można się drapać w górę i 
po których można„. toczyć się 
w dól. Zawsze jednak wew
nątrz tej samej klatki. 

Klatka jest złota i zimna. Pod-

kreślają to dwa krzaki blusz
czu, które zamykają obraz na 
obu prosceniach. Żywą zielenią 
wydobywają - przez kontrast 
- chłodny blask złotych ścian. 
Dwukondygnacyjną konstrukcją 
Jan Banucha uzyskuje dla Ma
rii Stuart kilka równoczesnych 
punktów odniesienia. Sygnalizu
je wyraźnie odwołanie się do el
żbietańskiej tradycji, której sko
jarzenie poprzez symulta
nizm - ze średniowieczem zda
je się szczególnie sposobne. Re
żyser rozgrywać będzie akcję 
równocześnie na obu planach -
niemą sceną na jednym :z po
ziomów uzupełniając dialog to-

czony na drugim. A jednocześnie 
pudło sceny nie przestaje być 
przede wszystkim - w nadrzęd
nym, metaforycznym sensie -
złotym sejfem czy klatką, w 
której kilkoro zatrzaśniętych 
szamoce się bez szans wyjścia. 
Kilkoro tych, dla których wszys
tko spełnić się musi tu i teraz. 

Po Teatrze osobnym Biało
szewskiego i Peipera Szóstej! 
szóstej!, wybór Marii Stuart ja
ko trzeciej pracy reżyserskiej 
Ryszarda Majora w Wybrzeżu 
może się wydać zaskoczeniem, 
zdrndą obranego kierunku. Jest 
odwrotnie: kształt inscenizacyjny 
Marii udowadnia spoistość zalo-



ień i ~nsekwencję Majora w 
realizowaniu ok.reślonego typu 
teatru - sceny wy,prowadzonej 
od formy i od a:ktorakiego dzia
łania, a mimo to - co szalenie 
istotne, co wręcz ipodstawowe -
nie zatrzymującej się pośród ig
raszelk formalnych. Jeżeli ich 
niebezpieczeństwo sygnalizował 
spektakl Białoszewskiego, to 
Szósta! szósta! rozwiewała je, 
zaś Maria Stuart "Zdecydowanie 
unaiocznia wy!kirystalizowane już 
i właściwe dla teatralnej poety
ki Majora prawidłowości. Zw.ie
lokrotnienle warstwy formalnej 
i doprowadzanie jej nieraz do 
postaci wręcz lkarylkaturalnej, do 
daleko posuniętej {leformacji -
nie rwiedizie do ipustego forma
lizmu, lecz ujawnia . struktural
ną slużebruość tej warstwy w 
procesie budowania znaków i 
znaczeń opow1esci scenicznej. 
Forma "Zdecydowanie służy tu 
znaczeniom. Wyprowadzona z a
nalizy teks'tu isemantyka formy 
jest wyrazista i zaskakująco 
przystaje do jego istotnych •Sen
sów. 

Nie ma polWIOdu oWiJac w 
bawełnę: Maria Stuart Schi!llera 
to tekst, preez !który ws.pólcze~
ny czytelnik :przedziera się me 
bez 'trudu i znużenia. Major ge
neraln1e zmazuje z dramatu ko
turn i retoryikę. Czyni to, ·nie 
pierwszy ~esztą, brutalnym o
krojeniem t~tu, a także - czy 
raczej przede iwsizystkim - po
przez ukształtowanie rzeczywis
tości sceniczmej. W syntetycznym 
wnętrzu toczy się akcja postaci 
nierealistY'czny'ch, wyraźnie 'kom
ponowanych. Cala, rzeczywistość 
zewnętrzna poddana wstaje da
leko posuniętej deformacj1i, by 
odsłonić i uwypuklić meczylwis
tość autentyczną ipod maską po
zorów - rzeczywistość zewnę
trzną, psychiczną. 

Generalne to założenie, trud
ne niezmier'nie w realizacji, re
zultat ostateczny uzależnia od 
aktorów. Ich sprawność w dzia
łaniach tech·nicznY'ch, a zara:
zem sztuka nie czynienia z tech
niki wartości samoi~tnej, warun
kuje ucieleśnienie zamyislu. Węz
łowa -scena spotkania Marii z 
Elżbietą odby;wa się na prosce
nium, przed złotą !kurtyną, tuż 
przy zielonych bluszczach - w 
miejscu więc, 'k!tóre ludzi wyr
waniem się bohaterek z błędne
go k·ręgu klatki. Maria Wandy 
Neumann zrzuca 'trzewiki, biega 
boso. Trzewi1~i o .czer'l\Vonych ob
casach - niepokojącym, jedy
nym bal."Wnym elemencie jej 
białego !kostium Z wilę El
żbieta Haliny Słojewski · odep
chnie S7!pi ą e uci i (nosi 
ona identyczne obuwie.„). Elż
bieta ściśnięta jest gorsetem, w 
którym coraz trudniej się jej u
trzymać. W narrustających ryt
mach dialogu, 1nie ;wadzą się 
drwie ikró'lowe - to lklócą się, 
pnzysiadają, lk.lepią z wścielkloś
cią po udach dwie roz.sierdzo.ne 
kobiety. W ł"ozstrzygającej sytu
ację protagonistek scenie podpi
sania przez Elżbietę rwyroku, 
Słojewska podczas dialogu z se
kretarzem (Jer,zy Dą'bkowsk!i) co
raz bardziej deformuje postać, 
porusza się zautomatyzowanym, 
koślawym ikJrdkiem, by wreszcie 
wgramolić się ~ tron, który o
braca się i zalkrywa królową. A 
tron ów ma !kształt mus:llli... 

Dzialające w zamkniętej prze
strzeni ipostacie bezustannie o
cierają się o siebie. Ich wzajem
ne relacje 'ksztartują rzeczywis
ty system 1I1apięć. Prawdziwą, 
a sprzecz;ną z !konwenansem 

Henryk Bista (Dudley), Jerzy Łapiński (Burleigh), Halina Słojewska (Elżbie
ta), Tadeusz Gwiazdowski (Talbot) 

Tadeusz Gwiazdowski (Talbot), Wanda Neumann (Maria); Henryk Bista (Du
dley), Halina Słojewska (Elżbieta) 

zewnętrznym, sy;tuację oddaje 
sposób rozegrania sceny Marii z 
Mortimerem (Andrzej Blumen
feld) z II akitu - na zbliże
niach, w intymnym kontakcie. 
Podobne znaczenia wyprowadza 
ukształtowanie pierwszego dia
logu Marii z Burleighem - peł
nego dystansu i zawieszeń star
cia zręc=ych polemistów-polity
ków. Dopiero po odejściu Marii, 
Burleigh Jerzego Lapiński.ego na 
moment daje upust skrywanej 
pod przylepionym uśmiechem 
pasji - w krzyku i kilku ostrych 
ruchach wykreśla rzeczywistą 
sytuację emocjonalną bohatera. 
Teraz będzie mógl dalej kłamać 
i kluczyć - widz ~ójdzie świa
dorny tropem _'tY'Ch TJl.ę.ancl.rów .. 

Inaczej rzecz prowadzi Leices
ter - Henryk Bista. Kłamstwo 
i supłanie intrygi ujawnia z lek
ka nieautentyc:zmym tonem poda
wania tekstu. I tylko od czasu 
do czasu ·zawieszenie, ćwierć
pauza - aktorski komentarz .do 
postaci i pointa dialogu. I pie
kielna zarazem precyzja w wy
ważeniu obydwóch planów. 

Zarysowany 1tu uklad napięć 
aktorskich ujawnia kręgi wy
prowadzanych z akcji uogólnień. 
Opozycja Elżbieta-Maria uzysku
je dwa równorzędne punkt.y od~ 
niesienia - za sprawą Bisty i 
Lapińsk~ego cala cZJwórka zam
kniętych w złotej klatce . 1os?~ 
wiedzie opowieść ·o podWÓJIIlOSCl 

prawdy o relatywizmie sądów ' 
i posta~. Odkonwencjonaliz~wa~ 
nie relacji między postaciami 
pozwala aktorom grać - po
nad zewnętrznymi ulkladami 
partnerów - wewnętrzne 1:1apię_
cia pomiędzy ich psychikami. 
Decyzja zastosowania w tym 
celu środków antyrealistycznego, 
formallilego budowa1nia ról, za
kłada ;naj;wyżs:zą sprawność te
chniczną akitorów. I - jak się 
okazało - mial Major pełne 

prawo zakładać t~ w .stosu~u 
do Słojewskiej, Bisty i Lapm
skiego. Ich sceny to wielkie tria 
popisu technicznego, w którym 
jednak technika nie stanowi pu
łapu sprawy, technika, która za
łożenia formalne potrafi prze
tworzyć aktorslko i - choć nie w 
planie realistycznym - psycho
logiczmie uzasadnić. Rezygnując 
z zewnętrznego !konwenansu, 
przy zdecydowanej deformacji, 
aktorzy demonstrują ukryty, 
psychiczny iksztalt swych bohate-
rów. . 

Rola Wandy Neumann r ·obi 
wrażenie, iż aktorka niezupeł
nie chciała ipogodzić się z za
łożoną ipr.zez reż)"Sera konwen
cją. Jej Marfa bardziej llliż do 
partnerów odwołuje się do wi
downi bardziej iw sobie i w 
przest~zeni poszukuje uzasadnie
nia sytuacji heroiny niż w ota~ 
czających ją postaciach. W pelm 
natomiast zgodny z ogólnym za
mysłem ,spektaklu Andrzej 
Blumenfeld talk dalece formali
zuje rolę Mortimera, że - przy 
prawdziwie sprawnym popisie 
a:krobatyc:lfilym i głosowym -
słowa i gesty rysują dwie od
mienne postaci. A więc żadnej ... 
Blumenfeld, dźwigając technicz
nie rolę, nie byl jeszcze w sta
nie techniki tej ipr.zenieść na 
plan wyższych, ema·ntycznych 
uzasadnień. Jeżeli jednak młody, 
rozpoczynający żywot teatralny 
aktor dopiero przed taką za
trzymuje się poprzecM.ą, :llilaczy 
to, że warto dlań gotować po
przeczki coraz wyższe. 

Wyrok podpisano. Losy boha
terów właściwie się już dopelni
ly. A tu Schiller iprzygotowal 
jeszcze morze monologów V ak
tu. Major wyrzuca niemal caly 
tekst i akt ostatni zamyka w ... 
siedmiu minutach. Nie ma ty
rad Marii, milczy Melvil. W go
dnej tej chwili zupełnej ciszy 
slużiki ubierają Marię na śmierć. 
Wanda Neumann stoi nierucho
ma z wyprostowanymi ramiona
mi; biel jej koszuli ostro zde
rro. się z czernią zarzucanej na 
nią sukni. Suknia przyikrywa 
krzyż zawieszony na piersiach 
skazanej - Maria 'sama staje 
się figurą krzyża. Wchodzi Lei
cester i Burleigh. Bis.ta dwor
skim gestem podaje Marii ra
mię. Na górnej 'kondygnacji 
stoi Elżbieta - Słojewska, przy
garbiona, o skrzywionej sylwet.
ce, z zaciśniętymi wargami, 
szarpiąc batystową chusteczkę ... 

Niemal bez slów 'kończy się ta 
opowieść. Jaik gdyby słowa 
zwiędły rw obliczu itragedi·i. I nie 
padnie nawet ów 1SłY'nny, będą
cy już prawie przysłowiem wers: 
Graf Leicester wyjechał do 

Francji". Bo graf Leicester nig
dzie nie wyjedzie. Zostanie u 
bdku Elżl:)iety. I nikt inny stąd 
nie odjedzie. Poza śmiercią dla 
nikogo bowiem nie ma wyjścia 
ze złotej klatki. Ani dla tych, 
któny przegrali, ani dla tych, 
którzy pozornie zwyciężyli. 

ANDRZEJ ŻUROWSKI 
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