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W TEATRZE LIDII ZAMKOW

Dziesięciolec;ie

1960-1970

wzh9gaciło

ar tystyczną

. biografię Lidii Zamków o
sześć realizacji z kręgu literatury rosyjskiej i radzieckiej.* Żadna z tych pozycji nie weszła na scenę z przypadkoweg_o
- wyboru. Wszystkie (nawet najsłabS,zy artystycznie Cichy Don) dały jef ókazję do
niebłahycł} odkryć problemowyć~ , i teatralnych. Rozpatrywa·n e na tle posŹu'Kiwan, osiągnięć i porażek -polskiego teatru
ostatniego dziesięciolec;iia zaĆhowały
jef_inscenizacje ..,odrębne i własne oblicze
da1'€kie ·-:o
- d obiegowych mód, choć nigdy
nie .poz-ostawały one w tyle za nowymi

i

reaMstyczno-obycżajowo~patet~'.:,Ciny.

styl
'-- stanisławszczyzną . . T?k było już ·w inscenizacjach, które Zamkow prezentowała prźed
Fokiem 195'f. Swój żyWy-, agresywny, kontrowersyjny-_ 1i wciąż · odnawiający· się
teatr Zamkow-· buduje nie tylko -poprzez
poszukiwania formalne, lecz opiei:a go na
odważnie stawianej problematy<;e filozpficznej , mor alnej, politycznej lub spółę<!z 
nej, rzadziej obyczajowej, choć :i te] nie
unika. Obyczajowość nabiera u ·n iej zresztą często charakteru karykatury .i groteski.
. _Sięgając tjo literatury rosyjs].{!ej,,_ i rą-~ . ~~~
obezwładniony

sfałszowaną

t~n_dencj ami i przemfa~ am! współczesnej
:;~e~y. . . „ -- " . :;,:-" ..... ~ ~-. ~~ ". "'°~:.. .- ~·~~ ~~lq,E!J; 'Z1nit'a"m "'iw~""tr~t"'~tr~~o~~

· ,;_· -z.amkow; dakonując "'świadcn,neg~, \ vy$ o- ~ :ne~ . {a wciąż";.; ~ mało ''przel;>ada~ 1 , zb~t ,
ru interesując_ich ją u twoTóv{ z najwięk- s,t·zad~o . ę~sp~oato~~ne „na ~CenJ1.~) . złoza
. s,zej i najbogatszej literatury słowiańskiej myśli ~1loz~f~c~n~J 'l m?ral~eJ. -D~1ęki tym .
(którą zna wyśmienicie -i darzy wyjątko0Q.kryc1om, . JeJ msce~1zacJe wyprzedzały
w ym , szacunkiem) zawsze starała się moccz~s:to aktu~lną publicysty}t~, lub s~ano- t
no ·-osadzać te utwory w teatrze, któiy wiły w •o gole głos odos.ob~1ony. Gdy . V.: \
sama wypracowywała, nadając im własne roi;~ ~960 · pokazałą...,. sw~ h1sto:ryczny JUZ ~,
piętno i styl. Czytała je tak, jak wymadZ1s1aJ spektakl_~a dn!':_;-_wielu ~~yty
~ał tego czas, odmierzany zegarem sceków zna~azło . ~1ę w - trudneJ . sytuacJ1 •. Po
nicznych potrźeb i aktualności. Litera tu- prostu nie · byli przygotowani do oąb1oru '
ra •;.;, rosyjska i ·. radziecka w jej teatr~e takiego .. G?rki_ego.. Niektórzy ąosłownie
. nigdy nie _zawh;,ła w próżni, ani też w zuP'Zeraz1h się,. ze ~ezyserka wydob!la tam
żytych, błędnych, a nierzadko koniunktuz ~ak pr~eJmUJącą brutalnoś~1~ tra.ralnych interpretacjach, na których clą- ged1ę ~udzk1ego l?su. Zar:u-cono JeJ, czym
~ żył uproszczony, doktrynalny schematyzm
pręd~eJ, .ode:wame sztuki od społe~znego
tła, hkw1dacJę klas·o wego pochodzema postaci i wyobcowanie ich z historycznych.
ram carskiego ustroju. Jeden ·z "krytyków
* ~ N·a dni e M._ Gorkiego, Teatr
Kameralny,
oskarżył reżyserkę wręcrz' „ o brak wiary
Kraków, 1960 ; Sen F. D ost ojewskiego, Tea tr
..,„ człowieka". Wypisano mnóstwo bzdur "f)
Kameralny, Kfa k ów, 1963; C i chy Don M. S zoi głupstw, mierząc w Zamkow zarzutem,
łochowa, Stary Teatr, Kraków, 1964; Tragedia
zdawałoby się najsilniejszym:'" że · czyta
optymistyczna w. Wiszniewskiego, Teatr im.
Gorkiego poprzez Sartre'a
J. Słowackiego, l!H15 {poprzednie realizacje:
';['eatr Wybrzeże, 1954 i Teatr Wojska PolskieKrakowskie N a dnie w sposób niejakif- g~ w Wa rszawie , Hl55); Zmartwychwstanie L.
kliniczny obnażyło słabości naszej kryty- ~
Tołstoja, Teatr im. St. Wyśpiańskiego, Katoki. Co gomza, udowodniło, że nie było
wice, 1969; Sceny z miasta powiatowego (Barwówczas klimatu do podjęcia nowej probbarzyńc y) M. Gorkiego, Tea\1" im . J. Słowac
lematyki _filozoficznej, tak fascynującej
kiego, Krak-ów , 1970 (p oprzednia _realizac ja:
w scenicznych tekstach Gorkiego. -OdejTeatr Wy br zeż e , Hl $3 ) .
ście Zamkow w 1960 roku od Gorkiego -
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.uznawanego · .powszech'Illie za piśarza.~ nafem, wię<Y"zwolniona jest od udzielania odturalistyczno-rodzajowego,
zaszokowało -powiedzi. Wolno jej nat omiast z _czego
korzysta - stawiać drastyczne, ostatecztych wszystkich, którzy nie potrafili dojrzeć w jego -.utworach ogromnego ładunne, czy „przeklęte" - problemy. Problemy
ku intelelftualnego. świetnie pokazał ten wykraczająice zresztą daleko poza ramy
problem Zygmunt Greń, dowodząc, że potocznlie rozumianego „egzystencjalizmu".
przecież j:uż polscy modernistyczni krytycy · >:.. Człowiek i jego los. Uwikłanie i osaczeautora Mieszczan:
~i nie jednostki przez historię, Problem wolfności a kon'ieczność ·historyczna. Czło~fek
Dostrzegali elementy, które dziś moglibyśmy .ta presja. mnian społecznych i ustrojowych.
nazwać nowym terminem: elementy dramatu
'·Zagadnienie odpowiedzialności . moralnej
egzystencjalilego, bardzo głęboko i mocno
i politycznej, konflikt norm moralnych,
wiążące
wewnętrzną 'konstrukcję
utworów
czy wreszcie pytania o ,s ens życia i cenę
tego pisarza •.
godności ludzkiej, to ;zaledwie kilk-a ha·seł wywoławczych kolejnych. inscenizacji
DopieTo właśnie inscen1iizacja Zamkow Lidii Zamkow. Ale te hasła- wywoławcze
- to zaTazem metoda wybor u. Zamkow
potwierdziła "słuszność stanowiska pierwszych polskich egzegetów Gorkiego. Tym jest konsekwentna"' w swoich wypowie·dziach -0 ludziach i świecie. Nie gr a tek-niemniej z , tak często podkreślanym egzystów, tylko problemy, które ją zafascynostencjaHzmem Zamkow sprawa jest jednak ciągle zagmatwana. Wyj aśnijrny· więc wały. A wybiera - przecież zaiwyi~zaj sytuacje skrajne, prawdziwie ~ kónfliktowe
!hoże trochę szerzej postawę reżyserki
i dramatyczne w pełnym znaczeniu tego
i jej stosunek do świata przedstawionego
siowa.
w dziełach, które inscenizuje. Trzeba powiedzieć otwarcie, że- zabierała głos wśróci
Bywa też ona bezwzględna w swojej
:intelektualnego zam:iesiza111ia wypełnionewiwisekcji ludzkiego wnętrza i obnaża
- go krzykliwością modnych, a jakże ma-. n~u ludzkich ·słabości. W Na dnie, obnaze-ło_ · pogłębfonych
ęgzystencjalistycznych
nie losu. człowieJrn przeprowadziła w spoprowokacji i efekciarskięh -edpi~ywań. z sób tak: przejmujący, że- Beckettowslcie
. _Sartre'a. ·Camusa i Kafki. Watfo_ również
„~yste'; s ytuacj-e.J'n iigJYqy '- wy dac się wo-~ I>fiYPOnin.·Tec, -=-te-wraso1wie=-crop1e~rrcr-· befr-tegu · załedw li~imelekt:ualrrą.-.,.k~~ak:o:.~ ~
roku 1960 wystąpiono u nas z marksis- ·cją. „Wszystko zlazło ... został goły czło;;.
towską pr6bą krytyki rozwiązań problewiek ... " mówi w tej szituce Bubnow, i to
matyki jednostki ludzkiej (ale nie samej zdanie najlepiej określa inscenizację Zam~~
.
problematyki), proponowanej przez współ
czesny egzystencjalizm. Sen Dostojewskiego ujawn,ił inną ce chę
jej teatru umiejętność
demaskacji.
~ Zamkow nie startowała na fali mody;
problematyka jednostki ludzk1iej intereso- Skondensowana w adaptacji Zamkow _a :f..:
mosfera
małomiasteczkowych
.zawiści, wa1'a ją od dawna. I t.o wyróżnli. ało ją
zdecydowanie spośród innych reżyserów. podło~Ci i bezwzglę_dności, ,. .:zyi.skała
W swej wieloletniej karierze sceni'Cznej miar syntezy ludzkiego ókrucieństwa ,
które nie"' cofuie -się przed brutalpym de~
zawsze tropiła i śledziła miejsce i rolę
jednostki w . świecie, zdając sobie śwtiet taniem wszystkiego: przyjaźni, miłości,
nie sprawę z tego, . że wybory moralne pobłażanią, solidarności, koleżeństwa. Postać · Księcia obdarzyła Zamkow niejako
są źródłem konfliktów,· a więc stanowią
podstawowy materiał dla teatru. Cały funkcją probierza postaw moralnych .. Drateatr Zamkow j est świadomie 'budowany pieżna chęć zdobycia go dla siebie,- wał
z konfliktów; ws,zystko nastawione jest ka o jego w,zględy, bezwstydne prowokow nim na demonstrowanie sprzeczności., wanie. miłosnych uniesień u „tego trupa
na sprężynach" - wszystko to -stało się
spięć, bunt ów i walki człowieka o · uzasadnienie swojego indywidualnego bytu, przyczyną opadnięcia masek: .obłudy, dobrego wychowania, wyuczonych manier,
o znalezienie .sobie m tejsca w społeczeń
nabytej ogłady niesamowitego, psystwie i śwli.ecie. Jest w tym Zamkow na
pewno bliska problematyce egzystencjal- chicznego strip tease'u mieszkanek upiornego miasteczka, które z opowiadania
nej; uprawia ją z pasją, bardzo serio i z
upaTtą
dociekliwością.
Oczywiści e ,
nie Pośtojewskiego przeniosła Zamkow na
scenę.
_
stara się jej r·ozwiązywać. Nie jest :fiilozoW Cich-ym Donie /i w Tragedii optymistycznej starała się
odnaleźć
przede
* Z. Greń, W sprawie Gorkiego w: Wejście wszystkim indywidualny dramat czfowiena scenę . Wydawnictwo Poznańskie, 1968.
ka i poszukiwanie przez . bohaterów włas-
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Osią powieści staje się postrzeganie świata
nego miejsca w ' Skomplikow,anej rzeczypr zez Katiuszę Masłową. (...) · Czechow był
wistości; interesowały ją wybory postaw
zdania, że w ZmartwychwŚtantu najm~iej
i ich K:on_frontacja z historią. W Tragedii
in.!: eresująca jest historia Katiuszyc nató!lliast
optymistycznej nie tylko patos dziejowej
ciekawe wszystko to, co - widzi N1echludów.
prawdy _i zwycięskięi rewoliucji, lecz
Ale Niechludow _ widzi to, co-" chce pokazac
czysto ludzkie, psychologiczne i moralne
Tołstoj, krzyżując jego los z losem JSatiurozterki wynikające i miłości marynaszy. Swiat Niech-ludowa oświetla Katiusza,
rza anarch~sty do Kobiety-Komisarza staświatło to jest bezlitosne. Niechlu_dow i ota-ły się podstawą !inscenizacji. - To, co u
c:zający go ludzie - -to cienie. (.. :) .Test rzeWiszniewskiego stanowi patetyczny opis
czą
niemożliwą,
aby ·Tołstoj
wymyślił
historycznych 'wydarzeń, Zamkow wykozmartwychwstanie dla Niee:tiludowa. •
rzystała jak;<:> groźne, surowe ii prawdzJjwe
tło, w które ~ wpisała przejmujący dramat "-· A'leksego i Kobiety-Komisarza. W
Ze znanej trylogii tematycznej Gorkiejej Tragedii optymistycznej , na pierw- go , Letnicy - (1904), Dzieci slońca i Barba;.
szym planie znaleź li ,się ludzie, ktQrzy rzyńcy (1905) Zamkow zajęła - się dwutworzyli rewólucję, ale jednoczesnie przekrotnie Barbarzyńcami.· Dramaty z tego
żywali
osobiste, jednostkowe- tragedie,
cy klu są tradycyjni e określane j~o ,;antyinteligenckie". Dla ·-historyków literatury
cierpienia; ' ból, rozterki i nieszczęścia, po- termin"to może _i' przydatny. Dla teazostające, z pozoru, na marginesie toczących się wokół przefllian ~ dzie)owych.
tru - zgoła mylący r zbędny. " Jakże łatwo
bowiem zdjąć tę etykietkę z trylogii Gorz kolei Grigodj Melechow ;z Cichego kiego
- aby doszukać się dużo głębszych
Donu w ujęciu Zamkow uosabia klęskę
i powszechnych~ niepokojów d lęków luczłoWieka, który chciał być pod ~każdym
dzi,~ którzy rozmyślają o swym losie,'~ drę
względem wolny- i - niezależny. Ale Cz.y czą się -nawzajem, pytają· o śens " 'Żyd~
/ można zdobyć wolność wbrew historii?
Zan_ikow_ odpowiada na to.: pytanie bardzo i ·c el świata.
gorzko. Ostatęczny wybór Melechowa jest
Zamkow, nadając Barbarzyńcom tytuł
okupiony cierpieniem i klęską.
z podtytułu - Sceny z miasta powiatowe-

~ -- ~~~o~~j~0~~~~~~!~i:j~~~~= ~~Lm~;~~I4~~~cf~~~~~"~ -~
.

{;howowi poprzez wyobcowanie_ jego boha- m~~a~o~~ł' m?del'- _p~a~~weg? ,- miatera z wielkiego -fresku rewolucji dążyła ~ - st~~-~„ :v.-egetuJ~cego, . Jak ,, powiada ,,, w
Zamkow, j·a}{ to ,sama~·przy pewnej okazji
Bą._rba~zynca7~_ -C::zerkun:, ,;n~ tYD'.1 obsza;;.
- napisała, do stworzenia „metafory, mies~- rze beznadzie3n~J _nudy , m.1asteczką,;: bę-:
cząc_ej w sobie wszystkiie współczesne - dącego , kłę~o'YISkiem lu~1 dręczony~
ucieczki poszukiwania i zmagania".
kompleksami 1 tęsknotami, których me
d
' ·
.
mogą spełnić. Nie darmo mąż Dµńkiny
A aptac~ę Zmartwychwstania .zagrała mówi tam: „budują drogi, a człowiek nie
Z~~ow , ~ak'? sztukę 0 MasłoweJ ~. Ja~o... ma gdzie dść ... " W całym dramacie zresztą
wie ą . anahzę. . procesu . odzysk1wama - aż się roi od podobnych, pełnych ironii
przez ?1ą lud~I~J god~O~Cl. _
i sarlrnzmU aforystycznych wypowiecfai.
Czy.Jednak 'Y1zła s~emczna Zmartwy~hMa się· ~ieraz wrażenie, że- to współczes
wstania, -w ktoreJ. głowną bohaterką Jest
ne inkrustacje wykonane z nieuczesanych
Masłowa, dokonuJącą ost,ait ecznego, bezmyśli Leca.
litosnego rozrachunku z sobą· _i z Rosją W ~scenach z miasta ' powiatowego uru:
7-- jest pełnoprawna wobec -intencji Tołstoja? ,
chomiła - Zamkow
cudaczny .;.- korowód
~Czy można po~ azać , Zmartwychwstanie
widziane oczyma - Maslowej - nie Nie- pPowincjonalnych nieudaczników , -wciąż
drepczących w bezmyślnej, n~rastaj"ącęj
- chludowa?
·
ł
nudzie, przerywanej pijaństwem; mordoRżadko się , zdarza, aby Zamkow kobiciem, tępą . zabawą, - sentymentalnymi
rzystała z rad i ustaleń historyków lite'rojeniami, śliskimi flirtami. ..
-ratury. Ufa bardziej własnej intuicji i po-·,
I znowu, n1e po raz- pie.r wszy- w swotrzebom współczesnego teatrą Ale tym
razem znalazła _ nieoczekiwanegg- spr,z,y- 't ich inscenizacjach ·Zamków pokazała tu
złą mi:łość, dramaty niekoi:hanych. Podmierzeńca w osobie - "nie ~ byle kogo, bo
Wiktor a SzkłO'\vskiego, _ którego intęrore stawa jej spektaklu, to--- problem wyobcotal'ja Zmartwychwstania może być świet wanria i samotnoścf. -Samotności w zabanym komentarzem do jej tea tralnej koncepcji (o ile nie była ona w ogóle inśpi~
„• w. Szkłowski Lew T,oJstoj. PIW, 1967.
racją dla reżyserki). Szkł9wski pisze:
r
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wie, przy -w ódce, wśród dowcipów:_- i po- I epika w stylu Brechta, cyrk i clownada,
zornej nonszalancji. Nawet przybysze · elementy- opery i musical... Nie cofa się
owi „barbarzyńcy" _;;. są u niej tylko poprzed żadną prowokacją, która może oka- . ._
zornie siilni, brutalni wobec innych i wozać się . współczesnym teatrem.
?ee:_ ży~ia~ Wew~ątrz są wypal:ni, puści " Ale z - tym wszystkim, pracuje <prze. 1 rowme samotm. Chcą kochać, mtensy~cież Zamkow nad swoimi scenariuszami
~e - egzystować, a rn.szczą innych, sobie
teatralnymi bardzo systematyczńie, używa
gie przynosząc ocalema.
s.tale tych samycp ulubionych i wypraco-- ·Sceny z miasta _,,pow-i atowego to jednak, wanych schematów, które z kolei wypeł
w . - przeciwieństwie qo innych prac Zamnią. ową sceniczną różnorodno~ ~ią. W jej kow,. już me dr_a mat j_ednostek, a_le epicka
teatrze, mimo natłoRu pomysłów, panuje
opowieść o losach e:biorowości. Korowód
rygor i porządek. Obowiązuje pewien
postaci, typów, charakterów, · historia: estetyczny i filozoficzny ład. -~
oparta :~a - kontrapU:n~~e . postaw lt~dzi,
Najwyraźriiej widać powstawanie Jej
t:>~ch, kto~y. przegpa1i , i mn:ych, ktorzy
koncepcji _inscenizaeyjnych, gdy sporządza
~e ~h~ą ZY,"cia Pr:z~grac. Studm:n samot--'-- użyjrriy terminu filmowego - scenonośc1 i zbiorowosci, marazmu i „barbapisy swoich widowisk. Jest wówczas .~
rz!ński~~o~', . g~ałtownego. - ~ążenia
do
począwszy od warstwy ]ęzykowej, aż po
aflrmacJl zycia i samych sr1eb1e.
ostateczny kształt - spektaklu -;---~ ich jedyTeatr Lidii Zamkow tworzy niezwykła nym twórcą: tłumaczem:, ;adaptatorem
agresywność, szukanie wszędzie aktualnej,
i reżyserem. Sen, Cichy Don, i Zmartwychwspółczesnej
problematyki, , nadawanie wstanie - to właśnie takiie, Użyjmy zn-0spektaklóm publicystycznego niemal cha- wu terminu filmowego - ,,. „autorski.e..,,
rakteru. Ale styl, to riie tylko poszukiwarealizacje.
_
nia aktuali:iych temaitów do zagrania.
Znakomitym przykładem umiejętności
Trzeba jeszcze riadać _ im nośny ks.ztałt
adaptacyjnych Zamkow był Sen. Ze sła
sceniczny. U Zamkow kształt
najczęśbego ·opowiadania (tak zwanej małej ~po
<Ciej pęczniejący---·9d pomysłó\\i .J'='_błyskotli- ~ wieści) ,_Dostojew~kiego ..; stworzyła· _ ona
wych rozwJąiań ins&enizacyjnych," --pełni -·~ tekst, ktoiY stal - stę_ -śWj~tllcym_ ma~eliia~
„~........:,~_ ....._~.-aie-~1:uu.e -filn~cj~~,..sł:-iżebfl<k-.--~-Z&:S.ęm -._ł~ \~~P::a!~łJ?i~ ~~~~we~'.'.~" ŻJ!:~~oją„"'jns~
nawet zbyt efekciarsko 1 nachalme eksmzac~ę DostoJews iego oparra-zatn-K'e~-
,ponuje główne zamysły reżysera. Bierze
na doświadczeniach z realizacji Diirrensię to może stąd, że Zarnkow z uporem
matta, którego Wizytę starszej pani już
usiłuje zad:fować jednorodność i klarowod kilku -łat miała w swoim dorobku:t?-Ość p~~blematyki, którą ~~mo~struje:
Wizytę.~. ·odczy~la ona „jako bajkę
-Z~by . tę · _prob~ematyk.ę „narzucić wido~m
okrutną i mądrą", z wyraźnie moraliza-;..
- ~zywa _ o~~ 1 naduzywa bą.rdzo ~1elu
torsko potraktowanym epilogi.em. 'Fo_r ma
i bardzo roznyc~ środków zebi:an~ch i wy-bajki pojawiła się u Zamkow 1zresztą: oo
branych, czasem tr~hę bez~a?rne, ~ b?:dajże po raz pierwszy właśnie . przy ~i
gatęgo arsenału wspołczesne3 mscemzacJI.
zycie... UnowocześJiiony schefu.a,t baj_ki
Zamkow nie dobiera specjalnyich .środ- przetransponowany ,.,.. w teatr utnownpŚ9!
ków do określonycłi typów literatury. i metafory poetyckiej stosówała pótein
Najczęściej riie różnicuje i nie indywiduWiele raiy , podporządkol'vując mu literacalizuje dramatów według foh specyfikii, ki materiał niejednej swojej ins·c enizacji':'
tradycji, klimatu, estetyk... Jak już
Sen Dostójewskiegb stał!!>wi 'typowy
wspomniałem, każdy tekst jest przeoież ._ przykład tej właśnie metódy. Adaptując
poddawany przez nią presji aktualnych go, Zamkow oczyś,ciła tekst z n9_dmięrne
i>otr,zeb. Styl przedstawieni'a wynika u
go melodramatyzmu .(usunęła ro.in. wątek
niej przede wszystkim z nadrzędnej kon- - Wasi - Ziny). Pozostawiła jedynie wąte!_
cepcj[ tematycznej ii problemowej. Srodki
Marii Moskalewej i mordasowskich pą:'ń
formalne natomiast są pełną asymilacją walczących o względy Księcia._Ale najka-pitalriiejszym pomysłem było tam potrak,b ogatej · różnorodności estetyik, stylów
technik d sposobów. Modnych, często batowanie samej póstaci Księcia, w ~którym
nalnych i zużytych, ale przez nią na nowo inscenizatorka Snu dostrzegła, zgodnie
wprowadzanych. Zamkow ma odwagę, z opisem Dostojewskiego, dosłowny nieżeby dla pokazania jakiegoś zagadnienia,
mal odpowiednik diirrenmattowskiej Kła.
jakiegoś problemu, sięgać po każdy chwyt,
ry Za:chanassian:
czy doświadczenie teatralne. · Teatr poliWydawało się, że -cały składa się z jakichś
tyczny i - teatr poetycki, zdobycze eksprekawałków. Nosił perukę ; wąsy, bokobrody,
sjoni'zmu i. naturalizmu, umowność metaa n"awet hiszpankę - wszystko, aż - do ost~ t-foryczna i rapsódyirrt, es;t rada literacka
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W TEATRZE LIDII ZAM-KOW
n iego

sztuczn e... Zapew niano , że w y spręzyn kami
zmarszczki na
t warzy, i że spr ężynk i t e były w j ak iś -szĆ ze
gólny sposób ukryt e w j ego włosach. . . zapewnian o r ównież , że n osi go r_set, ponieważ
stracił gdzieś ż ebro „. Kulał na lewą
nogę,
twierdzono, ż e ta j est sztuczna i - że przy~
s taw iono rri u nową z k ork owego drzewa.
zresztą czego t ó ludzie
n i; - wygaduj ą.
Faktem by ł o j e d n ak , ż e pr awe oko m iał
szklane, choć bardzo zręc zni e poa robione.
w ł o s ka

podniecony,

gładzał- j akoś

bulgocący

w rzeszczący

I

gaza znika. Zaczyn a ~s ię dr amat. Cały spektakl, to_ cudownie ' utrzyma ny w rytmie senny korowód nieustannych
spacerów, który co pewien czas nagle za-:- ·
trzymruje się - i wtedy ktoś wybucha
szlochem_, rozpaczą, cierpief.lliem, alb o ....
kr].yczy ze - _złością, jak Cyganow: -„Ale
!idiotyczne miasto! Wszystko tu jest do
góry- nogami: doktor .p owinien leczyć, a
tymczasem ..:_ sam zadaje rany!"; Gdy n a
Zęby także miał sztuczne.„
końcu. ponownie zapada muślinowa k-urtyna, na pustej scenie zostają tylko~. dwaj
Sen, to w dorobku Zamkow w\elk1 po- przybysze. I Żnowu morał, znowu finał
pis urnie_j~tności . kor:sekwen ti:eg? prze-:- _ baśni: to mieszkańcy. miasteczka mieli
1
prowadzernś} przyJęteJ w załozenm kon- ~ tak ponury sen-, a moz.e to sen zgotow a ł
wencji. Rozgrywany w t onacji grotesko-· I im tak . Przykladną lekcję życia?
wego humoru i śmiechu, a miejscami
Inny, łatwo_ zauważalny ,u .Zamkow spoi gro~eśko\yej .m~kabry, t~n nies?m~w~~Y ,. sób. porządkowan~a materiału · sceni~nego ,
sen-me ·sen Księcia, czy tez sen o Ks1ęcm, . mozna by m1zwac~ „brechtyzmepl''. Sięga :- . .
nie tracąc. nic. z malownl:iczości rądzajo- ł jąc po- ~zt~i~o a:itora <;JPętY."Z.a ;trzy gro~ze, :._ '
wo-obyczaJowe3, utrzymany został do wystawia ~)ę ona -niaJczęśc1eJ z polern1cz- _
końca w stylistyce okrutntj bajki ' dziejąnyJll zacięciem wobec nbrechtowski~g0
cej się w jaki:tpś .ogromnym, zielonym, I kanońu".-:--Erzejęła jednak o-d Brechta n ?znakomicie skomp.onowanY,m przez ·Urszu- i kaz organizowania poetyck>ie-go dystmfsu
~lę Gogulską, salonie. Panie mordasowskiej, 1 wobec rozgrywających si ę
scei'lie zda-prowincjonalnej ' mieściny pojawiły .,się rzeń. Inseeniz.acja -Cichego ·vonu 'była d otam w-- roli chÓJ;u, na tl,e centralnie sadnym, choć nie · w pełn i udanym przyumieszcz9n.ych drzwi, postrojone w ogrom- kł adem zastosowania tej metody. Zamkow .
ne, kolorowe kapelusze; jak s tado papug, chciała przetransponowa ć . epopej ę Szalo - . . , . . ., __

-
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me ploifK: a]?.ską _- papla.mnę}'.;. Na ~ p:r:zyJęcm
-u - MoskaleweT ich syk pódniecenia, nie:; __
nawiści i złości spotęgował się 'do -zenitu
i hu czał w uszach, j ak jazgot i brzęczenieogromnych, rozwście cz onych os. _
Bajka musi zaw sze mieć swój morał.
Nawet tak makabryczno•groteskowa jak
Sen. Jej epilog, to czarno-biała sala baIowa , gdzie oparty o k olumnę stoi Paweł,
obserwu jąc tańczącą Zi nę. Smutny i gorzk i finał mądrej bajki Dostojew skiego
odegrany z subtel ną alu zją do Puszkinowskiego Oniegina. · Groteska 'Została tam
sprowadzona ·do- morału , gło szą cego , że
biada tym, k tórzy dają · się zwieść pozorom i uwięść manzeniom.
W Scenach z _m iasta powiatowego zamkaw -równ;ież w yko r zystała komv c:1>Cję
snu i bajki·. Kp lornwe i kub isty czne - jak z klocków -zbud ow ań·e m iasteczko
Krystyny Zachwatow icz ,za sł o nięte było
na p oczątku k urtynk ą z podświetlonej
gazy _:_ zd a··,v ał o ~ się nier ealne, od ległe,
jak we śnie, z zatiartyrnli konturami i zamglonym k olorytem. Na baśniowym r ynku zatacza koło wąż spacerującyc_h pań
i panów z m iasteczka. Ustawiają si ę-. w
kolejce po kwas_, plotkują . R aptem słycha ć , trzask uderzen ia w p olk zek. W ąż
spaceruJących łam ie się 'i z a ci e śni a w

s,ce~u;zn~ _„ obrazy

z_ son - ~
Leszek-Herd~Kefl ~dobr~e pehllł powierzoną -mu ' w
spektakli.i. Cichego ·Donu funkcję bąrd a
rewolucji, komentował postępowanie p ostaci, a -nawet indagował je pytaniam i . .Jednakże,
tak samo jak . bohaterowie
utworu - nie zawsze umieli zn aleźć odpo- wi~dź na te pytania, tak też i cały epos
Iliie dał się przełożyć na sceniczną ballad ę. _
Więćej było tam znakomitych pomysł ów;
jak na przykład wspaniały las płomien 
nych słonecznik ów wyczarowany ~~przez
Skarżyńskich na początku. akcj i, przemieniający się na końcu w cmenfarzysko sp a:;.
lonych badyli, niż ist ot nych dokona/1epickiego t~a.tru_,, _~, który nie ';i~ało się
Zamkow za~1emc szołochowowsk1eJ prozy.
Natomiast -w źmartwychwstaniu, w k olejnej próbie zastosowania brechtowskich
doświadczeń, Zarńkow wygrała. Poprzez
obdarzenie Masłowej i Niechludow a- pod - ~
wójną funk1 cją
(na_rratora i · postaci)_
utrudniła ona i ·sobie zadanie _i akto rom.
Ale równocześnie stworzy~a postacie· sceniczne· z prawdziwie ~-epickiego teafru,
które wzbogacone intelektualnie „wszech wiedzą" autóra, , pozwalają symultanicznie
ukazywac- złożoność losu ludzkiego; Szczególnie " dotyczył<t to postąci Masłowej, k tó-

·gaini, które

_, pri?:epiataJ;ti

~s'lę .
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makomicie mgrała w katowickim
jawii:a się w starąnnie komponowanych
przedstawfoniu Ewa Decówna. Historiia finałach. Nie zawsźe są one tylko- ,,moraMasłowej, bez adapta<:yjnego zabiegu dołem" _' kc;>ńczącym sceniczńą baśń opowiekonanego p;rzez Zam'kow; byłaby . tylko dzianą przez reżyseT"a i aktorów. Niejedmelodramatem; uczynienie zaś Niechludo- nokrotnie .· urastają do J:'!lngi wielkiej ale-wa postacią centralną - ""anachronizmem, gorii, stanowiąc nie tylko pointę, ale i filozoficzny komentarz całego przedstawienia.
z którym, jak już wspomniałem - sam
I tak, w scenie finałqwej przedstawienia
Tołstoj miał niemałe kłopoty. Zamkow
N a dnie prycze przemlienliałi .się w -długi
w,zbogaciła i „podwoliła" postaci· ·O bojga
stół, a posiłek mieszkańców domu -no~1e
głównych bohaterów Zmartwychwstania,
ale funkcją ostatecznego komen tatora ca- gowego, -podczas którego Satin wy_głasza
swój słynny, tragicznie p"rzerwanf mołości utworu obdarzyła tylko Masłową.
nolog - zmieniał się w Ostatnią WieczeJest to tym ciekawsze, że tę swo~ą najrzę. W ostatniej scenie Zmartwychwstania; _
wyższą funkcję, me tylko komentatora,
ale osoby osądzającej otaczający ją świat gdy w głąb, pod szary horyzont rusza· pochód skia:zańców, intonując smutną, katori ludZ!i, uzyskuje Masłowa dopiern w fiżniczą pieśń na opu~toszałej przestrze- nale przedstawieniia.
Zamkow posługuje się bardzo często ni zostaje tylko drewniany krzyż. A obok
obrazami - metaforami, dążąc do bardzo . niego porzucone zwłoki zesłańca. Przy
dobitnego,
wizualnego
przedstawiania tym_ krzyżu Niechludow ż' d.ronią odczytuje biblijny werset o miłości bliźniego.
treś_ci inscenizowanych utworów. W spektaklu Na dnie umieściła ona mieszkańców
Nie bez powodu Zamkow, odwołuje się
domu noclegowego na porozstawianych po
w ··obu tych przedstawieniach do sirnpoliscenie pryczach - jakby na jakdmś archiki chrześcijańskiej, s!zczególnie w -Zmar :pelagu wysp samotności i rozpaczy. W
twychwstaniu, gdzie trzy kolejne etąpy
Zmartwychwstaniu
każda , więźniarka
życiowej drogi · Masłowej wpisane są w
okupuje również swoje rrili.ejsce na pięt -dekoracyjqy ,tryptyk ołtarzowy i gdzie
rowyc;p pryczach. Zamykając· je w . tych
jak refren - powtarza się cerkiewna pieśń:
"
syrriboliczńyćh
! ;,;-dq~łowńych .. zarazerµ . \,Chri1?~9S
vpś!t-ri~ien". Symbolika)~ pełni
' _ ~~-·
. .,... kla f:~acg~ r_eżyllerka _- przemieniłac więź... '':.W Zmartwycn'j.Q_sfu.ni'lk._5: ,d!od}Y-óiną !"P)Et ·"' - nia.rki w żywe alegorie Iudźkiego - lo=z jedne j strony jest śclśle--zW!iążań'a~
su, nieszczęścia i zbrodni: Morderstwa, kazywanym tam policyjno cerkiewnym
Rozboju, -otrucia, Nierządu. Najbardziej
systemem władzy carskiej Rosji. Z dru-'
ws trząsający fragment insceniz.acji Zmargiej strony nadaje ona całemu przedstatwychwstania to scena, kiedy zrozpaczone
Wtieniu głębszy ton i wy_miiar tragedii.
i bezsli.tne więźniarki znajdują pociechę Sprowadza 1os człowieka do jednego, czyw wódce. i orgiastycznej zabawie. Pi'ja:n e telnego, powszechnie odczuwanego i wyłachmany ludzkie podchwytują z więzden
mownego symbolu. Jak gest łamania i 'r oznej 'kaplicy melodię pieśni o Chrystusie,
dawania chleba w słynnym p rzedstawiektóry zmartwychwstał, żeby zbawić śyviat, n'iu Wołanie ludu o mięso - amerykańskiei przekształcaj ą ją w rytm -ezastuszki. Zago zespołu_„Bread and ~uppet".
'czynają tańczyć. Taniec jest ich wyzwaniem, oskarżeniem, protestem. Formą bunJaR widać · już z tego I)obieżnego prze:_
-fo, który przynosi ulgę i ukojenie. Zmę glądiu, Lidifa Zamkow jest reżyserką, w
czone euforycmiym wybuchem, porozkła której twórczości literatura rosyjsl»:a zajdane bezwładnie ·na -swoich pryczach, muje wyjątkowo ekspon,owane miejsce.
więźniarki stają się potem niezmiennym
Błędne byłoby oczywiście"' Sit wierdzenie, że
tłem, na · którym rozgrywane są potrakta literatura · stanoW!i. o zasadni czym
towane sumultoankznie sceny obr·azujące
kształcie
insce~acji
Zamlrow, że jest
poszukiwanie sprawiedliwości dokonywane czY,nnikiem sprawczym indywidualnego
przez Niechludowa. Na proscenium roz- stylu jej własnego teatru~ Jako typowa
gryw·ają się _
sceny w salonach, w l6ży teprzedstawicielka współczesnej_ generacji
atrcilnej, na balu; wśród zabawy, przepyreżyserów jest Zamkow na ~pe_who w
chu ·i wykwintnej nliefras·ob'liwości wiel- swojej pracy teatralnej zbyt agresYWD.a,
kiego -świata, a w głębi, pod horyzontem, samodzielna i nastawiona na szukanie' noleżą na swoich pryczach porzucone jak
wych sposobów [riscenizacji, żeby w ogóle
łachmany - więźniarki zastygłe w symmożna było określić jej styl teatraJny pobol katorżniczego losu.
·prze.z literaturę . Jedł].akże upraWiana od
pążenie Zamkow do wydobycia środ
lat przez inscenfzatorkę Zmartwychwsta kami teatralnymi ukrytych treści insce- nia konsekwentna i twórcza pep.etracja linizow~nych utworów
najmocniej prze- teratury rosyjskiej mu~ iała z · pewnośćlą
<.•
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w jakimś stopniu na kształtowa którego tak często brakuje i powieściom
i teatrowi innych lrrajów.=.Pod tyffi w.zglę- - ..
jej est~tyki. Zamkow na: pewno
dem _d9śWlradczenia · jakie przynoszą · adap-"
szuka tam przede wszystkim tematów
tacje scenicźne Doątojewsklego czy -,: Toł
i literackiego 'rńateriiału, a nie gotowych
stoja "dokonywane przez inscenizatorkę
propozycji teatralnych. Widać to dobrze
na czynionych wciąż przez nią ze zmien - -Sn~ i ·- Zmartwychwstania odgrywają .na
pewno w jej własnYITI, a tąkże i · w całym nym szczęściem próbach anektowania dla
polskim teatrze, niemałą rolę. Są one istQtsceny _wielkiej prozy rosyjskiej - od Do:
tlY'ffi składii.ikiem epickiego nurtu. w na_:.
stojewskiego, po Szołochowa . .
'., Jednakże teatr · zamkow, stanowiący szym .teatrze, nurtu, kt(>r,e go p-odstawą
przy całym swoim . eklektyzmie odrębną _stała _si-ę recepcja Brech ta. Zresztą, dodajmy na zakończenie - ~ zarówno Brecht;
i oryginalną propozycję poetyki scenicznej,
musi być
jakiejś mierze określany przez - jak - Piscator, jak i inni hyórcy z kręgu ,
określanego mianem . „teatru epickiego"
~-~ literackie zainteresowania jego twórczyn i. Literatura rosyjska, a przede wszyst- prie nosild przecież nieraz na ' scenę. . dzieła
.._ kim wielka proza XIX wieku, nadade tea- ,.. wielkich prozaików ·rosyjskich XIX i .XX
wieku.
·
·
trowi Zainkow szeroki, . epicIH rozmach,
wpłynąć
nie się

w

".

Zadziwienie ma: J.1J sztuce peivną wartość tylko jeśli natychmiast po
J?,im 'następuje- wz ruszenie; najczęściej jednak pierwsze przeszkadźa dru-:- ~
giemu.
·
~
·
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