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Rozmowa z Markiem Fiedorem, re żyserem spektaklu Zamek.
Tatiana Drzycimska: Za nami projekcja Easy Ridera, filmu w re żyserii Dennisa Hoppera z 1969 roku. Przed nami
rozmowa o teatrze i filmowych inspiracjach z Markiem Fiedorem, re żyserem Zamku Franza Kafki, ostatniej premiery
Wroc ławskiego Teatru Wspó łczesnego w sezonie 2012/13. Prowadzi ć j ą b ędzie Olga Katafiasz – filmoznawca i teatrolog.
Olga Katafiasz: Dlaczego wybra łe ś akurat ten film?
Marek Fiedor: To sztandarowe dzie ło ameryka ńskiego kina drogi, film legenda – przywo łuj ę go jako najbardziej
reprezentatywny przyk ład gatunku. Bo je żeli chodzi o Zamek i bezpo średnie inspiracje, mo żna by ich szuka ć i w innych
filmach – w Truposzu Jima Jarmuscha, który ma podobn ą struktur ę fabularn ą pocz ątku, czy w Dziko ści serca Davida
Lyncha, mówi ącym o dysonansie mi ędzy potrzeb ą wolno ści i zwi ązku z drugim cz łowiekiem.
Olga Katafiasz: W Easy Riderze i Dziko ści serca bohaterowie wyst ępuj ą w parach, K. jest sam, zwi ązki, w które
wchodzi s ą bardziej chwilowe. Struktury Easy Ridera i twojego Zamku opieraj ą si ę na spotkaniach, na wej ściach w
interakcje bohatera, bohaterów z kolejnymi osobami. Jak te spotkania wp ływaj ą na twoich bohaterów i ich los?
Marek Fiedor: U Kafki podstawowy wewn ętrzny konflikt bohatera polega na rozdarciu i niemo żno ści zaspokojenia
dwóch sprzecznych d ąże ń. Potrzeba wolno ści, fundamentalna dla cz łowieka warto ść, wchodzi w konflikt z potrzeb ą
bycia cz ęści ą zbiorowo ści. K. chce o żeni ć si ę z Frid ą, jako jej m ąż zosta ć cz łonkiem wspólnoty, by ć zaakceptowanym
przez gmin ę. Te pragnienia oczywi ście si ę wykluczaj ą. Wybór wolno ści – K. ostatecznie stawia na wolno ść – zawsze
odbywa si ę kosztem relacji z drugim cz łowiekiem.
W filmie jest inaczej, Kapitan Ameryka nie wchodzi tak g łęboko w relacje z innymi lud źmi. Nic sobie nie chce tymi
zwi ązkami „za łatwi ć”, nie ma żadnego ukrytego celu, interesu. Te zwi ązki s ą wyrazem jego wolno ści, otwarcia na
drugiego cz łowieka.
Olga Katafiasz: Raczej si ę przygl ąda.
Marek Fiedor: I akceptuje wszystkich, bo generalnie akceptuje odmienno ść. Sytuacja bohaterów filmu i spektaklu jest
te żo tyle inna, że w przypadku K. jego w ędrówka si ę ko ńczy. D ługo w ędrowa ł i oto doszed ł do kresu, do punktu
krytycznego, w którym musi co ś ostatecznie rozstrzygn ąć. Próba zwi ązku z Frid ą, d ążenie do stania si ę cz łonkiem
spo łeczno ści wsi jest prób ą ostateczn ą. W filmie bohater jest do ko ńca w drodze, nie ma zewn ętrznego musu.
Olga Katafiasz: Czym jest droga w Zamku? Pielgrzymk ą, ucieczk ą, konieczno ści ą, wyzwaniem, przypadkiem?

Marek Fiedor: Zwyk ło si ę mówi ć, że o K. nic nie wiemy, a to nie jest prawda. W kilku miejscach s ą w powie ści drobne,
ale jednak wa żne informacje, które opisuj ą to, co dzia ło si ę z K. do momentu przybycia do wsi. Wiemy, że zostawi ł
gdzie ś rodzin ę, ma żo n ę i dziecko.
Olga Katafiasz: Chce dla nich zarobi ć.
Marek Fiedor: A jednocze śnie przybywaj ąc do wsi, ju żdrugiej nocy idzie z napotkan ą kobiet ą do łó żka i mówi jej:
„O żeni ę si ęz tob ą”. Ale te sprzeczno ści s ą zrozumia łe, mo żna powiedzie ć – ludzkie. Dowiadujemy si ę równie ż, że
w ędrówka K. by ła d ługa, wiele lat nie by ł w rodzinnej miejscowo ści, przypomina j ą sobie. W ędrowanie jest kondycj ą
cz łowieka, losem, wpisanym w ży cie wyborem. K. to w ędrowiec, który przeby ł d ług ą drog ę i dotar ł do wsi pod zamkiem,
żeby czego ś dope łni ć, zako ńczy ć jaki ś etap, podj ąć ostatni ą prób ę osi ągni ęcia czego ś w życiu.
Kiedy K. przybywa do wsi mo żemy mówi ć o zmianie perspektywy, o innym pojmowaniu w ędrówki. Staje si ę ona
wewn ętrzn ą drog ą cz łowieka. Cho ć K. nie opuszcza wsi, jest postrzegany jako kto ś, kto znajduje si ę w nieustannym
ruchu. Frida w kulminacyjnym momencie powie ści mówi: „Ci ągle odchodzisz, przychodzisz, nie wiem sk ąd i dok ąd”.
Mimo, i żK. przesta ł w ędrowa ć, w nim samym intensyfikuje si ę potrzeba „d ążenia do”. Odpowied źna pytanie jak
zdefiniowa ć cel tego d ążenia nie jest istotna. Niewa żne czym jest zamek. Wa żna jest konieczno ść d ążenia. Albo raczej
wewn ętrzny mus, b ęd ący skutkiem wyboru. Zreszt ą cel jest zmienny – K. mówi do Fridy: „Przecie żnie d ążę do Klamma
dla samej blisko ści z nim, ale po to, aby go wymin ąć i pój ść dalej”. To istotna deklaracja. Tym „dalej” K. definiuje swój los
jako d ążenie do ci ągle oddalaj ącego si ę celu. Mi ędzy wolno ści ą i d ążeniem zostaje postawiony znak równo ści. Kiedy K.
sprzeciwia si ę woli urz ędników i nie chce odej ść z podwórka, na którym ma nadziej ę spotka ć Klamma, mówi:
„Wywalczy łem sobie t ę wolno ść, której nikt inny zdoby ć by nie potrafi ł”. W jego mniemaniu wolno ść jest czym ś, co go
odró żnia od innych, stanowi o jego odmienno ści.
Olga Katafiasz: Ale jednocze śnie mówi: „Jestem wolny, bo jestem wolny”.
Marek Fiedor: Zdanie, które przytoczy łem jest cz ęści ą wywodu, który ko ńczy si ę konstatacj ą, że ta wywalczona wolno ść
jest niepotrzebna, bezsensowna. K. zosta ł sam na podwórku, gasz ąśw iat ła, jest coraz ciszej, ciemniej – jest sam. Ma
poczucie triumfu z powodu obronionej wolno ści i zarazem ogarnia go rozpacz samotno ści. Ta sprzeczno ść, temat
wolno ści niemo żliwej, tak że jest bliski kinu drogi.
Olga Katafiasz: „Jestem wolny, bo jestem wolny”, a jednocze śnie jedn ą z pierwszych kwestii K. jest pytanie: „A kto
wydaje zezwolenie?”. Czyli wolno ść jest ograniczona.
Marek Fiedor: Jakby nie by ło ograniczenia, nie by ło by wolno ści. Owszem K. przybywaj ąc do obcej miejscowo ści,
zadaje pytanie: „Kto wydaje zezwolenie?”, ale traktuje to jako rozpoznanie swojej sytuacji i zaraz dodaje: „Lubi ę by ć
niezale żny”.
Kino drogi tak że prezentuje bohaterów ogarni ętych obsesj ą wolno ści. W filmie Lyncha, g łówny bohater pokazuj ąc s łynn ą
marynark ę z w ężowej skórki demonstruje, że to wyraz jego indywidualno ści i wolno ści. To rodzaj utopii, bez której
bohater nie mo że ży ć, która pozwala mu zaakceptowa ć siebie, ale która spe łniona jest nieod łączna z samotno ści ą.
Wolno ść jest niemo żliwa nie dlatego, że system jest nie do z łamania – sprzeczno ść tkwi w niej samej. Równie dobrze
mo żna sobie wyobrazi ć Zamek jako histori ę o bia łym ko łnierzyku, cz łowieku w wielkim mie ście, który wspina si ę po
szczeblach kariery, wykorzystuj ąc ka żdy sposób i śr odek, byle tylko osi ągn ąć cel.
Olga Katafiasz: I Kafka by ł tak czytany w kinie, na przyk ład Proces Davida Jonesa to film o bia łych ko łnierzykach.
Marek Fiedor: To jest u Kafki po prostu napisane. G łówny bohater Procesu jest prokurentem du żego banku w Pradze,
na owe czasy pot ężnego miasta. Wyobra źmy sobie dzi ś prokurenta, którego wicedyrektor banku zaprasza na
przeja żd żk ę jachtem, który przyja źni si ę z prokuratorem Hastererem i razem chodz ą do ekskluzywnego klubu. To nie jest
świat buchalterów w zar ękawkach, ale elita pieni ądza, establishment. Wi ęc w tym filmie nie ma nadinterpretacji.
Olga Katafiasz: K. jak bohaterowie Easy Ridera nale ży do ludzi ponadliczbowych, nie mieszcz ących si ę w
spo łecze ństwie. To zreszt ą charakterystyczne, gdzie zaczynaj ą si ę k łopoty bohaterów filmu – na po łudniu, w najbardziej
konserwatywnej cz ęści kraju. Na czym polega ponadliczbowo ść K.? Odstaje od wsi, przyzamcza?
Marek Fiedor: Je żeli chodzi o Easy Ridera to inno ść bohatera owszem staje si ę bardziej zauwa żalna i prowokacyjna na
po łudniu, ale do hippisów te żnie pasuje. Ich komuna mo że nie jest skompromitowana, to za du żo powiedziane, ale
potraktowana przynajmniej ironicznie – to rozczulaj ąca zapowied źdegeneracji ruchu dzieci kwiatów. Powinien tu pa ść
jeszcze jeden film – Zabriskie Point – który jest rozrachunkiem z kontrkultur ą, z jej mitami. Michelangelo Antonioni wprost
o śmiesza debat ępolityczn ą w kampusie uniwersyteckim. W ędrówka bohatera przez pustynie pokazuje, że nie ma on
dok ąd uciec.
Dwie sprawy si ę tu pomiesza ły: rozrachunek z hippisami i odmienno ść, która skazuje bohatera na gonitw ę za wolno ści ą
bez mo żliwo ści spe łnienia.
Olga Katafiasz: Dlaczego K. w twoim spektaklu zostaje w obszarze zamku? Powie ść, jak wiadomo, jest niedoko ńczona.
Marek Fiedor: Opowie ść si ę urywa, ale dynamika jej rozwoju jest czytelna. K. od pewnego momentu stacza si ę po równi
pochy łej, traci wiar ę w osi ągni ęcie celu, ogarnia go zm ęczenie i rozczarowanie. Traci moc, pozycj ę i poczucie warto ści.
W ko ńcowych scenach powie ści poddaje si ęca łkowicie i walczy ju żtylko o przetrwanie. Wiemy, że ju żnigdzie nie
dojdzie i niczego nie osi ągnie. Nigdzie tak że nie wyruszy. K. utkn ął na zawsze. Bez wzgl ędu na to, czy informacja Broda
o planowanym przez Kafk ę finale powie ści jest prawdziwa czy nie, nic w sytuacji bohatera zmieni ć si ę nie mo że.

Poza tym dla K. przyjazd do wsi i podj ęta próba zmiany życia, jest prób ą ostatni ą. Mówi do Fridy: „Przyby łem tu, że by tu
pozosta ć”. Trudno wyobrazi ć sobie jego wyjazd, ucieczk ę, kolejn ą prób ę. Tak że dlatego, że jest on w dzia łaniach tyle ż
stanowczy, co bezwolny. D ąży do celu a jednocze śnie poddaje si ę okoliczno ściom – wiele jego decyzji zale ży od
przypadku. Walczy i w ątpi. Ta sprzeczno ść czyni go zreszt ą bardziej ludzkim. W ogóle bohaterów Kafkowskich cz ęsto
traktowano jak nieugi ętych bojowników w sprawie – nic bardziej mylnego. Orson Welles w Procesie przedstawia ł Józefa
K. jako samotnego herosa, który przeciwstawia si ęświatu, walczy sam przeciwko wszystkim, a stosunek Kafki do Józefa
K. jest co najmniej kpi ąco ironiczny, wr ęcz demaskuj ący, mo żna powiedzie ć szyderczy.
Olga Katafiasz: Nie lubi go…
Marek Fiedor: Zdecydowanie tak, nie ma mowy o uto żsamieniu. W Zamku s ą deklaracje woli i si ły K., a jednocze śnie
przyk łady na jego ca łkowit ą bezwolno ść. Wychodzi z ober ży z zamiarem dotarcia do zamku, a spotkawszy przypadkowo
Artura i Jeremiasza, zawraca by i ść z nimi, spodoba ła mu si ę ich energia i wigor. Wybiega ze szko ły do Olgi by zda ć jej
jedno pytanie a zostaje na ca łą noc. Wreszcie sam my śl ąc o swoim przybyciu do wsi stwierdza, że wszed ł na drog ę
walki z zamkiem w ła ściwie przypadkiem, za spraw ą telefonu Schwarzerera do kancelarii. Jest w powie ści wiele sytuacji,
które pokazuj ą, że K. jest nie tyle cz łowiekiem s łabej woli, ile kim ś pe łnym sprzeczno ści – czasem zachowuj ącym si ęjak
li ść na wietrze. Jakby wolno ść w Zamku by ła przez bohatera wybrana, ale i troch ę „zadana”, narzucona. Przygl ądaj ąc
si ę „easy riderom”, nie tylko w tym filmie, wida ć troch ę podobny mechanizm – wej ścia na drog ę, z której nie ma odwrotu,
po której trzeba i ść.
Olga Katafiasz: Ale te żnie sposób wej ść do grupy. W filmach drogi, które wspomnia łe ś, bohaterowie s ą zawsze wobec
grupy, w kontrze do spo łeczno ści, z któr ą nie sposób si ę uto żsami ć.
Marek Fiedor: To jest pytanie, czy bohaterowie filmów drogi chc ą osi ąść na sta łe czy nie. Czy jest mo żliwe pozostanie w
komunie hippisowskiej bohaterów Easy Ridera, a przynajmniej jednego? Za łó żmy, że ta komuna jest fantastyczna, że
jest rajem na ziemi.
Olga Katafiasz: No, ale on nie tego szuka ł…
Marek Fiedor: W Zamku jest troch ę inaczej, potrzeba relacji z drugim cz łowiekiem jest w K. bardzo silna i rzeczywista.
Ró żnica z filmem polega na tym, że pokazuje on par ę bohaterów i w tym zwi ązku tworz ą oni zamkni ęty św iat, który daje
im poczucie bezpiecze ństwa, przyja źni czy innych warto ści, które niesie ze sob ą obcowanie z drugim. Jad ą we dwójk ę
jak bracia, jeden za drugiego odda łby życie, maj ą namiastk ę bycia z kim ś, wo żą ten św iat ze sob ą. Ale s ą te żinni
bohaterowie kina drogi. Posta ć grana przez Nicolasa Cage’a u Lyncha jest bli ższa K. Jego dylemat jest podobny: z
jednej strony kurtka z w ężowej skórki i absolutna wolno ść a z drugiej fantastyczna dziewczyna, z któr ą chcia łby za ło ży ć
szcz ęśliw ą rodzin ę. Film pi ęknie pokazuje nierozwi ązywalno ść tej sytuacji a fina ł, po Lynchowsku, nie dopowiada
niczego.
Olga Katafiasz: Jest tam jeszcze upiorny św iat czarownicy... Ale chcia łabym zapyta ć o co ś innego. Czym jest czas w
opowie ści Kafki? To bardzo skomplikowana kwestia, K. sp ędza w przyzamczu niemal ca łe ży cie.
Marek Fiedor: Fabularnie Zamek trwa kilka dni. Natomiast bodaj że w rozdziale drugim, gdy narrator opisuje bytno ść K.
we wsi, u żywa okre śle ń, z których mo żna by wnioskowa ć, że sp ędzi ł tam ca łe ży cie. Ju żpo dwóch dniach K. mówi do
Fridy: „Kiedy tutaj przyby łem, to nie mia łem nikogo, b łąka łem si ę po pustkowiu i ty jedna wyci ągn ęła ś do mnie r ęk ę”. Na
czas fizyczny, fabularny nak łada si ę czas mityczny, metaforyczny, przenosz ący opowie ść w inny wymiar, w którym
bardziej chodzi o do świadczenie ni żo zdarzenie.
Ogl ądaj ąc filmy drogi, mo że nie wszystkie, ale w Easy Riderze z pewno ści ą tak, mia łem wra żenie jakbym traci ł poczucie
czasu fizycznego, przesta łem zastanawia ć si ę, czy to si ę sta ło dzie ńczy tydzie ńpó źniej. Pada kwestia: „Jad ę do
Nowego Orleanu, za dwa dni dojedziemy” i to jest jedyny moment, który porz ądkuje czas fizyczny. „Swobodni je źd źcy”
s ą zupe łnie odklejeni od czasu fizycznego.
Olga Katafiasz: My te żodklejamy si ę, kontempluj ąc krajobrazy, wspania łą sekwencj ę tripu, kiedy wszystko si ę
rozmywa, a jednocze śnie krystalizuje si ę w obrazach.
Marek Fiedor: W Zamku nie ma opisów przyrody, natomiast przez wielkie skupienie na szczególe Kafka osi ąga efekt
odrealnienia, jakby ogl ądania świata przez szk ło powi ększaj ące. Mówi si ę, że Kafka to skrzy żowanie realizmu z
surrealizmem.
Olga Katafiasz: W Zamku nie ma opisów przyrody, ale jest sugestywnie opisany ci ężar miejsca, jego beznadzieja, pora
roku, która uniemo żliwia wiele dzia ła ń, cho ćby śnieg, który osadza, unieruchamia. To nie s ą klasyczne opisy, ale wiele
mówi ące czytelnikowi.
Marek Fiedor: S ą pozornie realistyczne, natomiast w gruncie rzeczy s ą emanacj ą stanu wewn ętrznego K.
Olga Katafiasz: Czy Pa ństwo maj ą pytania?
Maryla Zielińska [z sali]: Easy Rider to film zrobiony przez aktorów, którzy graj ą g łówne role, autorska produkcja.
Dennis Hopper podpisa ł re żyseri ę i razem z Peterem Fond ą by ł wspó łscenarzyst ą, ten ostatni tak że wspó łproducentem.
Czy mog łaby ś co ś wi ęcej o tym powiedzie ć, to musi by ć ciekawa historia.
Olga Katafiasz: To jeden z fenomenów w historii kina, ten film przy minimalnych nak ładach [czterysta tysi ęcy dolarów]
zarobi ł bardzo du żo pieni ędzy [trzydzie ści cztery miliony dolarów]. Dzi ęki niemu dokona ł si ę prze łom w kinie

ameryka ńskim. Wielcy producenci, dzier żący zarówno monopol producencki jak i dystrybucyjny, uwierzyli, że na kinie,
które nie jest oparte na systemie gwiazd i kategorycznie pojmowanej gatunkowo ści, mo żna zarobi ć. Op łacalno ść by ła
czynnikiem determinuj ącym produkcj ę. Przemys ł filmowy by ł drugim co do dochodowo ści przemys łem ameryka ńskiej
gospodarki, po motoryzacji. Pieni ądze zawsze pe łni ły w kinie ameryka ńskim rol ędecyduj ąc ą, a tu okaza ło si ę, że film,
który nie jest perfekcyjnie zrobiony, ma poetyckie, malarskie zdj ęcia autorstwa László Kovácsa [bardzo wybitnej postaci
filmu], mo że przyci ągn ąć do kina t łumy widzów i sta ć si ęg łosem pokolenia. Ten film by ł absolutnie wyj ątkowy, my śl ę, że
dlatego te żgo wybra łe ś. Sukces Easy Ridera zbieg ł si ę tak że z nowymi rozwi ązaniami prawnymi w kinematografii
ameryka ńskiej, mi ędzy innymi przesta ł obowi ązywa ć kodeks Haysa, który strzeg ł moralno ści widzów, nie pozwala ł
pokazywa ć nie tylko seksu i przemocy, ale te żna przyk ład osób duchownych w sytuacjach dwuznacznych. S ąd
Najwy ższy uzna ł te ż, że monopol firm dystrybucyjnych i wytwórni jest niezgodny z prawem, zacz ęły dzia ła ć niezale żne
wytwórnie, kino niezale żne zyska ło mo żliwo ść rozwoju.
Maryla Zielińska [z sali]: Czy to by ła jedyna produkcja tych aktorów, czy co ś jeszcze zrobili?
Olga Katafiasz: Razem – nie. A mog ę mie ć jeszcze jedno pytanie do re żysera? Czy Franz Kafka wierzy łby w UFO?
Marek Fiedor: Nie.
Olga Katafiasz: Dzi ękujemy bardzo za spotkanie.

