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ważkie intelektua.lnie, muślowo, co

ta-

nowi przewodni element utworu taralam się przenieść w inny czas, n ie 1ro niąc niczego z najistotniejszych wa~t o
śd dziela.

BEZ EMO :J1·
NIE ,MA
•
TWORCZ SCI
Lidla Zamkow j ·st koblelą wsucbstroo ną :
.reiy. er t.eatralny i telewizyjny, aktorka,
scenarzystka i adaptatorka w jednej osobie.
Nic, co teatralne, nie jesi :tcJ obce: ant dyrektorska
prze złość, ani Inscenizatorska
fantazja, ani t alent aktorski. Lączy i jednoczy ło wszystko w s obie ta ruchliwa ko·
bl4!ta. w gronie przyjaciół ·z wana Lidką.
Znana li. gwałtowności, niepohamowanego
temp ramentu, niosąca w sobie burzę l zawieruchę, sklaniajl\ca do m.yśleola i zadumy.
~iepokój i ruch SĄ żywiołem tej niezwyklej artystki. J>robna, o stale rozwichrzonej
cz.uprynlc, tio-wym nieco schrypnletym, a wyrazistym głosem. Pa.ni 'Zamkow ,usiłuje wy ~
tłumaczyć mi swoje zaintere owanie epjką •••

.....-.. Jeszcze
w
szkole pasjonowala
mnie historia. Byl to przedmiot, w którym celowałam. 1 od tamtych czasów
pozostalo mi zamilowanie do przeszlo,ści. Mnie; może dziejów wielkich formacji społecznych, narodów cz·y ras
tie żywa pasja, gorące zainteresowanie
czlowiekiem wpi.sanynt w historię. Dtatego wolę pamiętniki niż traktaty, prywatne listy niż noty dyplomatyczne;
liryczny dokument swego czasu niż
epicki.
Od takiej postawy prosta. droga wie:izie ku moim zainteresowaniom teat'Yalnym czy teatr·a lno-telewizyjnythv Zaczęlo się przed laty od „Traged·t t:-'dptymistycznej" Wiszniewskiego, aż do.s.zlam do „Slawy i chwały" Iwaszkiewicza. Po drodze byl i „Cichy Don"

Szolochowa,
i
, Zmartwychwstanie"
Tołstoja, i ,,!Matka Courage" Brechta p<Jetyckie
nterpretacje historii. Nie
dokumenty pok, ale właśnie liryka, w
których ujaw nia się człowiek umieszczony u; siqoim czasie, przez ten czas
uformowanyi, a równocześnie kszt altujący go.
Jaroslaw Iwaszkiewicz sam powiedział, że u aża „Sławę i chwalę" za
poemat. W · stocie jest to wspomnienie
o klasie i .Po <.oleniu, które odeszło. Których dzieje
ro La są skończone, zamknię te. Autor, traktuje historię subiektywnie.
Pr ~ywoluje jej świadectwo
wtedy, gdy zdarzenia. wypadki odegraly ·istotn rolę nie w ksztaitowaniu
tosów świat ' lub naroclu. lecz jego bohatera. Jest o więc bardziej użytkowa
nie historii, korzystanie z niej niż jej
opisywanie.
0

I

- Akcja po ·ie ·ci Jarosława Iwaszkiewi<".Za. którą zre izowala Panl, obejmuje dlugJ
okres. ;poaął . i dziej(mr Jt-j bohaterów się 
gaj:\ JaC pr.zed l. W ojną swiatową, koniec zaś
roz1erywa si~ 1 ż. po U wojnie. Jak Pani so·
bit> z tym rad · w spt•ktakJu telt>Wizy,jnym?

- Przede szystkim „Sława i chwaia" jest seri em, I to serialem czteroodcin.kowym. Poza tym nie sposób /
zaprzeczyć
trzeba bylo dokonać pewnych .$krótó
Skrótów anegdoty, a nie
idei utworu. )puszczam. np. okres odeski, ale wszy t ko t.o, co w nim bardziej

Telewizja należy do tych wyją ~'w
wych gatunków sztuk widowiskow~1ch,
które pozwalają przekazać proces rn. yś-.
lenia. W teatrze, tak ongiś za chwa. ~1ne
„m.ono!ogi
wewnętrzne",
dawnie/;sze
„na stronie", wszystkie próby odd nia
widzowi toku myśli bohatera rozbi ialy
się o przestrzeń. widowni i. scen
o
setki ludzi siedzących w fotelac . 'Io,
co in tymne i osobfate, stawało się n raz
publiczne. Częst o też najambitni ·sze
zamiary okazywały się w tej konw· .ićJi
nieporozumieniem.
Sam teatr,
·ego
struktura. i charakter nie sprzyjały odkrywaniu przed widownią myśl ».ia.
Podobnie rozmiary obrazu kine ' 1. to~
graficznego i spoleczny (duża w· ownia) odbiór sztuki filmowej stano. vily
istotną
przeszkodę
w przekazy miu
myśli ludzkiej na ekranie. Myś
przegrywa w kinie z działaniem.
piero telewizja, która jest równacz
najbardziej masowym, wielomil , 1towym rodzajem sztuki i najbar :ziej
ekskluzywnym zarazem, gdyż odb :tramy spektakl. w zaciszu domowy ,, w
ścislej gromad9e zazwyczaj blt_ 1<:ich
sobie ludzi, otóż dopiero telewizja
wala na intymne, osobiste ukazy
myślenia ludzki{!go( Tu widać ja
dloni, ż e myślenie jest funkcją g
i pelnq dynamiki, w niczym nie '.~ tę, pującą najbardziej efektownym dz ala- niom. Tu dopiero w ca'tej krasie potwierdza się kartezjańskie „myślę, w ięc
jestem".
Anna Seniuk (Hanna Wolska) i Leszek Herdegen (Janusz Myszyński) w „S la •ie i
chwale" J, Iwaszkiewicza
Fot. R. Pieńk 1wski

- Cz}' -tworzywo dla tego. t:o nazywa. Pani
przekazywaniem myślenia
widowni, jest
szczególnie obfite w powieści Iwaszkiewicza?

-

Oczywiście. Wlaśnie u
bohaterów wynikają z

niego dziaich postaw
myślowych, intelek tualnych. W końcu
„Sława i chwała" jest dla mnie krótką
historią
polskiej wspólczesnej myśli
politycznej w latach 1914-1945. Sądzę,
ie ·i z tej prz·y czyny rok XXX-lecia
Pdlski Ludowej jest szczególnie odpo- '
wiedni, by spojrzeć wstecz, także w
sferze koncepcji politycznych ,Slawa i
chwala" wydaje mi się szczególnie bogatym materiałem dla przeprowadzenia
takiego ·rozliczenia.
łania

-

Jest to

więc

dramat postaw?

- Do pewnego stopnia, aczkolwiek
nie przestaje on być również liryczną
historią pokolenia. Powiem · otwarcie,
że zaan gażowanie się w
historię, w
sprawę ludzkich postaw jest dla ·
mnie, jako reżysera - niezbędne. Bez
tego, bez stosunku emocjonalnego do
konkretnej sztuki, konkretnej pozycji
·r epertuaru - nie umiem reżyserować.
Gdy
t_
e go zabraknie, nie wychodzą
mi przedstawienia.

nir

_ - Nie lęka się Pani własnych emocji? Tego. że .zabarwią one Pani dzieło kolorami z
innej palety? Odcieniem. Pani
patii i animozji'!

ym-

-
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tego, ;że czlowiek lęka się
reakcji, skoro brak ich . oznacza otępialość intelektualną i uczuciową
śmierć. Myślę, że bez emocji nie można
tworzyć, nawet jeżeli emocje są zdolne
wyprowadzić nas na manowce. N a leży
nad emocjami 'panować, kierować ni- .J.
mi, a n'ie być przez nie kierowanym. l
Już bardzo dawno, przed wiekami, napisano: lepiej być zimnym lub gorącym
niż letnim. W życiu i sztuce, w każdej
sytuacji. Wydaje mi się, że bohaterowie, ~ którymi pracuję, bohaterowie
Iwaszkiewicza, byli zaangażowani, nie
zawsze po właściwej stronie, ale nie pozostawali letni. A ci, którzy zrozumieli
wlasną letniość, umieli wydać jej wal-

Cóż

własnych

własnych

kę, choćby ceną zwycięstwa miała być

wlasna zguba.
- A co pokaże nam
i chwale'•'!
·

Pani

po

„Sławie

- .,Matkę Courage" Brechta w telewizji kat owickiej i nieco później tegoż
autora „Strach i nędzę Ill Rzeszy" na
.~cenie Teatru Studio w Warszawie . . . .
- A więc do spotkania przed telewizorami.

Rozmowę przeprowa~~ii /
ANDRZEJ HAUSBRA/

