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Mariusz Zinowiec 

Z Czechowem w podświadomości 

D ramaturgia rosyjska epoki radzieckiej roz~ijał~ się w dwóc~ wyraźni: 
różniących się nurtach. Pierwszy, dommuiący, stanowiły sztuki, 

ilustrujące - w zgodzie z politycznymi i propagandowymi pryncypiami -
prawidłowość i nieuchronność pewnych procesów historycznych , 
społecznych , obyczajowych . Los człowieka i jego moralna kondycja 
schodziły na dalszy plan, ustępując miejsca losowi zbiorowemu: mas 
ludowych , klas, czy choćby kolektywów pracowniczych. Autorzy tego 
nurtu zajmowali eksponowane miejsce w życiu nie tylko teatralnym. 
Sztuki, które pisali , uświetniały rocznice wydarzeń historycznych, 
towarzyszyły uroczystościom państwowym , przynosząc autorom , 
reżyserom i aktorom nagrody leninowskie, honorowe tytuły oraz ordery. 

Równolegle jednak płynął nurt dramaturgii kameralnej, skupionej 
na wewnętrznych problemach człowieka , nie tak obfity w dokonania , 
gorzej eksponujący się na teatralnych afiszach i na ogół słabo profitujący 
beneficjami , ale za to bardziej odporny na działanie czasu. Sztuka 
Giennadija Mamlina niewątpliwie należy do tego drugiego nurtu . 

Poetycki i prozatorski debiut pisarza wypadł w połowie lat 
pięćdziesiątych. Blisko dziesięć lat później napisał on swoją pierwszą 
sztukę : "Czudiesa w połdien " ("Cuda w południe " ) i zaadresował ją dla 
teatru młodego widza , który pełnił wprawdzie ważną rolę w radzieckim 
systemie wychowawczym, ale znajdował się na poboczu głównego nurtu 
teatralnego. Pomimo to Mamlin , zachęcony powodzeniem, zatrzymał się 
w tych rejonach na dłużej. Wkrótce też zaszufladkowano go jako 
dramaturga piszącego dla młodzieży . 

Gdy więc w październiku 1982 roku miesięcznik "Tieatr" 
wydrukował sztukę "Kołokoła " ("Dzwony"), którą dziś mają Państwo 
okazję oglądać pod innym, przyjętym przez opolski Teatr tytułem " Zdjęcia 
próbne", okazała się ona sporą niespodzianką.Wrażenie było tym większe , 

że publikacji tekstu sztuki towarzyszyła informacja, iż rzecz wpisana już 
została do repertuaru prestiżowej sceny moskiewskiej, Teatru im. 
Wachtangowa. O Mamlinie zaczęto mówić częściej niż kiedykolwiek. 

Równie dobrze przyjęto w 1 91 jego " Żizn" ( " Życie") , sztukę w 
klimacie trochę nostalgicznym, trocHę lirycznym, tak samo jak "Dzwony" 
intymną w swojej kameralności, Vol sposobie prowadzenia dialogu , w 
której uczestniczą też tylko dwie osoby, a czas odmierzany jest spokojnie , 
częściej spowalniany niż przyspieszany. 

I co najważniejsze - · jeden, i drugi tekst skupił się na sprawach 
dobra i zła, uczciwości, ności wyznawanym wartościom. Wszystkie 
te cechy składają się to, co można by określić mianem stylistyki 
Mamlina. " Zdjęcia pró · j najb iej wyrazistym przejawem. 

Wielkim patro Mamlina jest niew~pilwie Czechow - mistrz 
delikatnie kreślonych etów psychologicznyćh we wnętrzu , wewnątrz 
dworku, wewnątrz mie ania w małym mieście , wewnątrz rodziny. Duch 
autora "Wujaszka ~ant ~d. począ~ku z.daw~ł ~j ~nosić ~ad tw~;cz~ści~ 
tego pisarza, błąkał się gdzies za kub.sami. W Zćr'ięc1ach probnych po1aw1ł 
się na scenie . I nie jest to spra'Na wyłacznie klimatu sztuki , czy też 
psychologicznych podtekstów, które można by wywodzić ze szkoły 
Czechowa. Chodzi tu o coś znacznie ważniejszego. Czechow dla sztuki 
Mamlina jest czymś w rodzaju podświadomości. 

Mówiąc o " Zdjęciach p róbnych" trudno nie wspomnieć o 
"Wujaszku Wani , bo jeśli się dobrze przyjrzymy, to w Chmarowie 
odkryjemy niejedno podobieństwo do Astrowa; Wiera chwilami bardzo 
przypomina Helenę z dramatu Czechowa, Smirnow ma w sobie coś ze 
Sieriebriakowa, a Kiriucha odziedziczył charakter po Wujaszku Wani. Obie 
konstelacje : Chmarow - Wiera - Smirnow z Astrow elena -
Sieriebriakow, przy wszystkich różnicach, wyraź · pa ralel e . 
Oczywiście trudno tu mówić o jakichś bliźnia h obienstwach. 
Mamlin nie cytuje mistrza, nie przetwarza teg o tamten napisał , on 
kontynuuje rozpoczętą przez niego sagę ro ą. "Zdjęcia próbne" to 
opowieść o wnukach Astr wa , Heleny, · riakowa.„ 

Zainteresowanie pokoleniem wn i<ów było dość charakte
rystycznym rysem rosyjskiej nowej fali w dramaturgii , z którą sztukę 
Mamlina sporo łączy . Dlaczego akurat wnuków? Chyba dlatego , że w 
rosyjskiej sadze rodzinnej epoki porewolucyjnej zerwana została więź 
pokoleń. Historia , która po 1917 roku przetoczyła się przez ten kraj , 
niemiłosiernie okaleczyła całą generację. Okaleczyła - słabe słowo . Ona 
ją zniszczyła , przede wszystkim biologicznie, ale nie tylko. To nieobecne 
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pokolenie dla Astrowów było pokoleniem synów, dla Chmarowów -
pokoleniem ojców. Jego przedstawiciele ginęli w bratobójczych walkach 
toczonych za lub przeciw władzy rad, padali na frontach wojny zwanej 
ojczyźnianą, umierali z głodu, przepadali w łagrach i na zesłaniach. Ich 
synowie szli do domów dziecka; tracili rodzinę, nazwisko, pamięć, tracili 
świadomość dziedzictwa kulturalnego. W tej sytuacji sztuka odnajdująca 
swe korzenie w Czechowie jawiła się jako szansa na uratowanie 
tożsamości człowieka. 

"Szaleństwo mija - mówi Wiera - ale sztuka pozostaje". Dla 
Mamlina, pisarza tworzącego w społeczeństwie zlaicyzowanym, w którym 
zerwane zostały więzi międzypokoleniowe, sztuka jest wartością 
nadrzędną, ostatnią oporą, gdy już wszystkie inne zostały zanegowane. 
"Zdjęcia próbne" są w pewnym sensie opowieścią o sytuacji człowieka 
w kulturze rozumianej jako taka właśnie opora, ostatnia i także już 
zagrożona. W sztuce często mówi się o tych zagrożeniach, nie wprost 
oczywiście, ale powracający motyw dzwonów zwraca na to uwagę. 
Dzwony "zaklinają człowieka" do trwania w kulturowej wspólnocie, tak 
dotkliwie naruszonej przez cywilizację rewolucji. "Nas - mówi w pewnym 
momencie Chmarow - zrodziła cywilizacja a nie kultura''. W jego ustach 
słowa te dotyczą przede wszystkim filmu, co nie jest dziełem przypadku. 
Film jest bowiem tym miejscem, w którym trwa nieustanne przenikanie 
się cywilizacji i kultury. U Mamlina - na zasadzie paraleli - przenikaniu 
temu towarzyszy przenikanie się życia i sztuki ("wychodzi na to, że 
przerabia pani na fabułę kinową całe swoje życie"). Sztuka staje się 
zwierciadłem, w którym przeglądają się siła i słabość osób dramatu. 

"Zdjęcia próbne" są na pewno bardzo mocno osadzone w 
radzieckich realiach, ale zawarta w nich tęsknota do wartości 
uniwersalnych sprawia, że Mamlin i dziś pod różnymi szerokościami 
geograficznymi może widzów skłaniać do zadumy (sztuka pokazana w 
amerykańskim Centrum im. E. O'Neilla, w połowie lat osiemdziesiątych-, 
została dobrze przyjęta przez tamtejszą krytykę i mówiło się nawet o jej 
sukcesie). Choć od czasu jej powstania oddziela nas już granica epoki, 
choć "dziś już nie ten kostium, już nie ta artykulacja , nie ten styl", 
pozostały jednak problemy. Stare jak świat. 

Mańusz Zinowiec 
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GIENADIJ MAMLIN napisał mię
dzy innymi: opowiadanie 
"As Aloszkoj my druzja" (A z Alo
szą jesteśmy przyjaciółmi), zbiory 
poezji - "Nikita Sniegirjow" i " Le
karstwo ot leni" (Lekarstwo na le
nistwo) oraz sztuki - "Czudiesa 
w połdien" (Cuda w południe) , 

"Fiejjerwierk" (Fajerwerk), "Obie
lisk" (Obelisk), "Priszielec" (Pryby
sy), "Ej.ty, Zdrawstwuj!" (Hej, ty, 
cześć!), "Kołokoła" (Dzwony), "Sa
lut dinozawram" (Salut na cześć 
dinozaurów), "Damasznyj ekspe
rimient" (Domowy eksperyment), 
"Żizn" (Życie) . 


