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nie w zgiełkliwych, ii lonożóltych~ 
niebieskozielonych sukniach, pod 
kolorowymi parasolkat;rli, w k,ółecz
ko, po małym placyku sceny, wśród 
domków różowo-·seledynowo-niebie
skich: ,.Raz dokpia, r;:lz dokoła", 
potem jeszcze raz dokoła! Wszysfro 
za kurtynką ·z . mglistej 'gazy. . Pod 
śCianą, po· prawej, postacie jakieś, 
szare, odzian~ w pół łachmany, sto
ją bezczynnie, leniwie i beznadziej
qle, oparte o drewniany płot. świąit 
daleki - ze snu, z bajki. 

Tak się zaczyna przedstawienie 
„:ęarbarzyńcó':V" Gorkiego (prze
kład:'-· Anna · Kamieńska i Jan' Śpie
v:ak) . wyreżyserowane przez Lid,ię 
Zamkow w 'Teatrze' im. Słowackie
g'd. Nagle „trzask-prask, piorą ' się 
po pyskaeh" -... ,szanowny ,pan., ~ ło
moce s~anowną · <;lamę• swą towarzy
szkę spaceru. Kurtynka z mgiełki 
unosi się, koniec senpej ,sielanki. 
Kółeczko panów i pań ścieśnia się, 
tokuje jazgotliwie wokół 1 sprawców 
zajścia. Potem znów rozkwita w 
statecznym spacerowym korowo
dzie.' Chór glosów szemrzących, u
spokojonych - znów rozmowy o 
wszystkim i o niczvm - codzienna 
uroczystość' prowincjonalnej nudy. 
Z wielu głosów, z tłumu·. postaci 
przebijają się wreszcie nę plan 
pierwszy pojedyncze l):westie , jed.nej 
pary, potem następnej, z bezrpztim
n.ego chaosu zaczyna wyłaniać się 
je.kiś quasi-porządek, quaąi'-znacze
n_ie'. Ml.qsteczko oczekuje przyjazdu 
inżynierów - pew·no z ' Pitra czy z 
Moskwy, _może tylko z miasta gu
bernialnego. 

Hisforia jest prosta Ca sż'tuka 
Qorkiego mało , znana - w Polsce, 
łącznie z omaw1anym spektakl'em, 
wystawi·ono ją trzykrotnie). Do' 'mia
steczka przyjeżdżają· dwaj inżynie
rówie: Jegor Czerkun ""!"' plom.ienno
wlosy, ostry jclk brzytwa, gwałtowny, 
z.· różowoti ulową, śliczni ut ką i glu
pi utką, zakochaną w nim żoną Anną: 
i ·Siergiej Cyganow - lew salonów, 
podtatusiały dandys, . wyrafinowana 
kultura i cynizm. Mias.tecziKo jak to 
miasteczko, ma swoje · niepisane, 
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W spektaklu Zamkow zn,ać echa .. , 
„Wesela". Ten zac,zarow any krąg 
prowincjonalnego dreP,tai:iia, · ten ta
niec choc):loh wokół /.'ryneczku i 
budki z kwas~m, to przecież ton 
„Wesela". Gorki wy~if;n-zył .swój 
nielubiany ·· dramat w tl nteligencję, 
bezwolną lub niechętnąl p r;acy dla 
spoleczeństwa. Nie oszczędzał niko
go, ale Zamkow oszczędza jego bo
haterów jeszcze mniej. ~ ,Nie ma w 
jej spektaklu - poza ~'dią ' Boga
jewską - postaci pozytywnych , Bo
gajewska chciała w osobie Czerku
na „pokłonić ' się czfowi~k'owi". . A 
człowiek okazał się mar:ny, podły, 
ot, barbarzyńca , na ~ys,oki połysk. 
Z dwu postaci, Student a · K'atii Rie
dozubowej, może dałoby się zbudo
wać. jednego bohater a " ozyt?"wnego 
- ntożę oni wła~nie są t \:i;rJ. naqc,Qo„ , 
dzącym pokoleniem, zre~olucjonizo
wanej inteligencji, któr~ wniosło 

ta~! ~~paniały wkład .w~ r~eczywis
t~sc historyczną radzieck ej Rosji w· 
pierwszych latach po P żdzierniku? 
Może ... · Student ma kon ·~kty z ro
?otnikami, ale ma · takżl , nieprzy
Jemny cyniczny uśmies .ek: A Ka-

. tia? Poderwała się
1 

· do 1 pszego ży- -
„Sceny z miasta po,'tpia wego" („Bar barzyńcy") .Gorkiego w 'Teatrze im. cia i nagle sentyment, .entyment.. . . 

· Slowackiego w Krako i e. Od ,lewej: 1 LeFek . Kubanek (Cyganow), Irena Jakże tak wyjechać w !świat, do 
Szramowska · (Lidia), 1 ndrzej, Kruczy.ński (Monbmachpw), Maria Nowo- wielkiego miasta, uczyć ! się być 

tar~k . r Anna), beczek .Herdegen (Czerku'li) człowiekiem, kiedy tu okiec stary, 
, ~ 11 • po którym życie przesz 'o i zmiaż-

• • 1 dżyło go? ' 
barbarzyńskie prawa i" stary bur- ło1.ść. chł?pską, ·kt.órej .nie zdołała ·.o- zamkow· tych. pytań . nagromadzo-
mistrz Riedozubow tort 'ruje moral- s abić c~enka, powłpczka kultur!"- nych w dramacie Gorki , 1g0 nie re
,I',lie i fizycinie swego s 

1 
na'. Griszę; Ale .zac1e.kłośc rych~o rozpł_Y':"a się tuszuje. nie usuwa, wtap .a je w tło 

szanowni obywatele bij , wcale siQ w. ?Parach .romansu - . naJP1erw . z ·swej epickiej opowieści, 1 a postacie 
nie kryjąc, szapowne s , e . połowice. Li,d !ą B?gaJew~ką, ,pote:n .w tragi- Katii i Studenta obd~rzA, światłem 
Jeden tylko dom Tatia iy Bogajew- cznym fmale fh;tu. z Natalią Mono- c;eplejszy.m niż pozostał~ zbioro
skiej, ' arystokratki, jes ostoją . w 1 l'l?ach?w~, .' p~owiJlCJOnalną 11;.lnat~?z- , w ość '. Bohaterem jej spekt~klu jest 
powodzi barbarzyństwa powiatowe~ ką .miłosci. Monomachowa, zona m.i zbiorowo .ść właśnie _ dz~ka barba·
go. Si@strzenicfl' jej, l:i. ia, amazon- ' spekt~;a ' ppwi_atO\}"ego, l rozI:ocbała rzy'ńSka w prowincjona1nlivch urje- ' 
ka czarno ubrana, sam · tnie prze- v-:;1 . sobi~ poł. miast~czka: . kt.os ' tam chach z wódką, kartami iri tańcami, 
mierzająca ' pola i lasy ~okoliczne, z a _a Ill~J, się ~astrzehł, ,a on~ ~ a przecież . uśpiona. Charakter sceni
d~la od plotkarsk;i~h i? ~owincjonal- w1~~a :zy~el:ii~zka r°'\l"lans~w . - czny „BarbarzyńcÓw" pł Yjnie _ jak 
nych spacerów - _tą j zdą ' swoją wciąż' ~hodz1 ~3;K we. n;f5 le} -yvsl':- na ogół 11 tej reżyserki +- z zesta
konną ucieka od mia · eczka. Jej ch_az:a. w. i;,i~lod1ę „1:aJw1ęks~eJ rr:1~ wienia kontrastów. Zna}rnmicie w 
pi'erwszej ofiaruje· s ·e wzglęay łosc1 z7cia . Czer~un zostaJe . JeJ nim trczestniczy scenografia Krysty
gniewny Jegor Czerkui:l''•, zmieniają- w_ybr~ncem qd p1erwsz~.go spoJ ~~e- ny Zachwatowicz _ \. niewinnie . 
cy o?w~eczne zg:hu~n ałe prawa ma .1 · tym ' zacz~dzeniem sw_o.1m i;aiwna, pastelowa, .bajec ·na. A po
pro:vmcJo_nalnego ?:YCl <\· , • 'Y'.Yd?ief? , skła~ia '1g? ku , sobie - na kroti:~ tern zaraz "uderzenie wrzaskiem, 
t~kz; <?r.1s~~. spod . p , ~narc~aln~J , , c~w1lę .f~irtu.-:, w przekonąmu , , i7 jaz·gotem chóru głosów , z~ykłą bit
~yranski,eJ . :adzy OJCa . • ~YdB:Je ~1~ , v.:zl(ud~:ła m1łosc .. FiĘtsko , marzen ~ ką i aw,anturą. wszystk~e niemal 
~e _będz1 r,: m1~czem spr 1w iedliwosc; . sa~oboJczy · s~r~a~ ' _Mono:n achow~J dialogi ,,Pojedynczych pos'> aci WJ'7ła
sw1a:tła , . rn z~1ch praw, bawcą tycn , -- .Jak; z p0w1esc1. miłosneJ :- k on- i:11ają się z tego niezrDzumiałego 
mart.wych nieszczęsnyc~ d_us.z .. Je:- , 7z~ .d~amat. ' ~owi barba.rzyncy od- chóru, głosów - to WDZ szczącego, 
gor Jest eh ~pem. ma ID)pc; l Ziac1ek- JezdzaJą z mrnsteqka. · ;o znow paplającego alba śzepcace-
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go domyślnie. Czy to będzie rozma
rzo:iy głos Monomachowej (Iwona 
Sw1d~), czy ciemny,· chrop'O\.Y.aty w 
barwie głos Lidii Bogajewskiej 
(Irena Szramowska) czy liryczne 
kwokanie An,ny Czerkun (Maria 
Nowotarska) - nic nie zdoła zmie
nić odwiecznego układu tej kantatv 
barbarzyństwa. Zamkow zgasiła 
eałkiem czechowowską melanch olię, 
która jest przecież w tym utworze. 

Satysfakcji z gry aktorów jest w 
tym przedstawieniu niemało. Za
ciekły, gniewny, „przeciwko całemu 
światu" C~erkun Les.zka Herdegena 
reprezentuJe owo meukierunkowa
!1ie buntu, niezadowolenia z siebie 
i ze świ8:ta, en.ergi ę nonsensowną, 
rozpraszaJącą s1ę bezmyślnie w ro
mansach1 przemienioną wreszcie w 
konformizm. Końcowy akt snektak
lu wyławia dwie postacie • które 
~kłonni bylibyśmy dotąd pominąć: 
msp~ktora podatkowego Monoma
ch?w~· (.Ąnd,r1ę~ Kp1c;:zyński) i , Rię
d ozubowa (Eugeniusz F'ulde). Obaj 
w desperackim odruchu pokazuh 
autentyczną godność ludzką, roz
p~1cz: pi-~rwszy po stracie żony, dru
g~ --:- widząc w perspektywie utratę 
cork1. l\;'.tonor:iachow z prowincjonal
nego urzędn1czny, co to ,zna swoją 
wartość i zaszkodzić może, przeista
cza się nagle w ludzki strzęp, jak 
gdyby runęło wszystko. co stanowi
ło o realności jego istnienia. Riedo
zubow Fuldego, usunięty już od 
dawna przez Czerkuna z piedestału 
Najważniejszej Osoby„ stłamszony i 
zg.as.zony, wpada desperacko w swój 
m1m<;>ny tyrański ton. Ąle to jest 
agonia . ostatni krzyk, ostatni 
haust powietrza. I Riedozubow roz
pływa się we łzach, w jękach„ 

, Panie. po~o~tają w cieniu . męskich 
rol. NaJlepieJ wspominam Tatianę 
Bogajewską w wykonaniu Lidii 
Korwin. - ciepłą, jąk 
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gdyby uśpio
ną be~se!1sem , rzeczywistości, włas
nego zyc1a. Z tej rodziny podobała 
mi się także Lidia Bogajewska Ire
ny Szradiowskiej - gwałtowna w 
ruchach, nerwowa, ironiczna. wdzię
czną Katią, małym rozczocJ:iranym 
czortem, byfa Urszula Popiel, jako 
pend~nt do Studenta (Wojciech Zię
tarski), w której to roli leciutki cy
ni~m. ~a~nie splatał się z liryzmem 
miłosc1 Jeszc.ze nie dojrzałej, trochę 
uczniowskiej. Różowotiulowa An
;ia, do:nowy koteczek, żonka c iepła 
I głupiutka była zasługą sceniczną 
Marii Nowotarskiej . , 
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