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„Wró g ludu" - jak wszy stkie inżem fikcy jnych spraw
rozgrywają
ne jego dram aty, zwłaszcza emlg racych się na sceni e. Bo nie łopatolo
.
.
.
cyJne. - rzuco ny Jak rękawica spa- gic~ne wykł
ady polity czne wpro st,
łeczenstwu skoru mpow anem u,
sła
pnuczające, po kolei, jak
należy rohemu , nieświadomemu własnej siły,
zumieć to lub owo. Bo nie tema
t tylczy racze j możliwości odna lezie nia
ko, tck:;t y jak brzyt wy, które mogą
b'e
5
1
w ?
być polity czne tylko wtc<ly,
si. y.
, .
kiedy
. Pisało się: antym teszc zansk 1e sztu- zaistnieją
na sceni e w
kontekście
ki rq_zgoryczonego oo rodak ów bylepewn ej atmo sfery i pewn ej wym iago prakt ykan ta aptec znego . Kom plementowało się: dialo gi ideal ne, ny myśli.
.
.
.
.
Teatr politycz.ny nie tyle opisu je
sk()n czeni e scemcz.ne; ,.;ytuaCJe,
cha- rzecz
ywistość co stara się ingerować
rakte ry, \vięzi między ludźmi po7.aw nią; Nie czyne m, nie działaniem,
ciska ne, ,porapętlane dram atycz nie,
sł_owem - arcyd rama ty. Grywało si~ nie ha.<=łcm. Wyłącznie myślą. Prop oz.ycją do rozważenia. Taki m
je na całym świecie, ich wpro wadz euj~ciem
zagad nieni a, które daje do rnyślenia .
nie do teatr u eurnp ejski ego oznac zaRzuc aniem snop u światła na coś, co
ło szok, przełom i
awangardę.
W
zakry te a jest. Albo co nawe t i wiPolsc e .sam tylko teatr lwow ski ·w
dać, ale tak jakoś, że nie
.
wszy scy
latac h 1906 -191 4 wysta\1;1ł.
\v1ękzdają sobie sprawę z itego,
szość sztuk Ibsen a, jak to ,PD\v
czym to
iadagrozi.
no ,..,·tedy - „ibse nb:ow al'' na całego.
Przyp omin am: oznaci:ało to naów Teatr polity czny, jak go rozum iem,
.
.
.
cl.as ze eksperymentował, me.
nie
unika cdpow i ed1.ićilności za sw<Jbał s11~
nowości, że, bal - nawe t „skan
je opcje . Nie siedz i w kącie, przedaliwymianę '"·odoci~izów,
<Jcz.y,<;zczęni ,e
z0wał".
ciwn ie, staje w szran ki. Dialo gu, roz- ·
ścieków. Uparci!?. i fan::it .yczn ie br•·ni
Histo ria te skan dale wyrównała
praw dy, za którą nie stoi niik t i nic..'
mow
y, jakby inie nazwać tych ukła
· .
,
.
.
·. .
z nawiązką. D\Vle
wo3ny światowe, dów, by nie była to walk a, choć czę
No więc pr.zegra, tym boleśniej, 7.~ . i
wszy stko tó, ez.ym żyjemy dzisi aj, sto bywa
przyw alony J~k złomem fraz.e sarrtk
- i długo - · rozm owa
"' kb .\ tł ł'! t .~ ,,
ldeo'WYmł jakim i zdusi ~o mantpu11lb •ł 0
głuchych- ~e ~l~pymt T~atr 1'oHty
J~ Y PA t' ~ «+ ~ U' n; !! ~h a
er.o -:'i
jąca życiem w mias teczk u-kur
orc ie publi cysty cznie doraźne,
zwró cone ny, jeśli .s i ę zdarz y, ma widownię
.,zwa rta wi~kszość". Z<Jstanie v.-ięc
ku swoj ej epoce : walk a o eman cypa - wdzięczną, pojętną
i w pełni współ
„;vro giem lu.du", który ~6' lud bro.ni~c
cję ko·bie t, upoli tyczn ienie sp6łes1~ przed nim. szerm u.ie
tworzącą klima t: który skład
poj~c1ami
a się na
.
,
.
demo kracj i, dobr a ogóln ego, społe.
k'
czenstv. a, .zaangazowa~1e
(a ta .} t"tr;-- co określamy eufem istyc znie:
czeństwa...
~.połeczne i obyw atels kie...
ważny i go.rący. Już tylko
banałem
Natu ralni e, „z.warta wJęk ·;zość" ma
Ale przecież · przed stawi enie, które zatrąciłoby ·u l.anie -poin
ta, że taki
swoic h trybu nów: to na.czelny rrdak~
wy\\: ołało ninie jsze
reflek sje, jest właśnie jest „na mian~ naszy ch czator gaz.ety miejs cowe j, to sz.d druarcyżywe, arcywspółczesne,
bardz.-0 sów" .
karni Aslak sen bardz o chcący wresz stąd, z te-raz, bardz o z duch
cie znaleźć si~ .po stroni-e mani pulua i ocz.eIzabe lla Cywi liska od dawn a robi
jących, a dotyc hczas tylko
kiwań gorąca je aprobującej
mani pulowido w- taki teatr.
I nie jest to stwie rdzen ie
wany , to ·wres zcie · on. .wyra zicie l · ni, idea.inie . 'Wręcz
, mode lowo po11:byna jmni ej odkry wcze .
('ogółu. główny \.Jdzialowlrc
zyskó w tya~ne i - całe z Ibsen a. Wier
'·
ne Ib- .
trucicielskieJZO , uzdro wiska . ~am ·h11r• ·
seho\
Osta
vi,
tnia
jeśli
jej
takie
prem iera mistr z - preze s - oberp olicja nt.
· rozważania ·
onże
<r
„wierności" dz.lś jeszc ze
cok<::Jwiek „Wró g ludu" staru tkieg o Ibsen a wy~okior ·marz yciel (w życiu pryw astawi ony w stule cie napis ania sztuk i
zn~czą.
tnym , rodzo ny brat burm istrza )
Jest to spek takl „Wro.g a ludu" w - dowo dzi tylko tego~ że m o ż n a
przeg ra 1 oczywiście.
p<Jzos.tać sobą zaws ze,
przekładzie Cećylii Woje wody
w każdych
przy·
Tę pierwszą rundę.
g otow any reżysersko przez Izabellę okolicznościach. I w każdych, choćby
Cywifuką w Teatr ze Now ym
w Po- i najtr udnie jszyc h - da się rozm awiać z widownią spok ojnie
znani u.
, . serio ,
I
odpo wied zialn ie, nie głaszcz.ąc jej,
Spek takl, najkr ócej mówiąc, zna·
,,Wr6i ludu" Henr yka Ibsen a ma
nie schlebiając poku som najłatwiej
komi ty.
stó lai. Napi sany (rok 1882) już na
szych satys fakcj i idących najśwież
emig racji, pnez pięćdziesięciocztero_
szym i tropa mi aktua lnych skojarzeń.
letnie go już człowieka, całkowicie
Tu się mów i Ibsen em 1 tylko Ibseświa<lorneg-0 swoj ej wl_
a dzy nad czyCo to zn,,czy właściwie: teatr poli- nem
- o nasżym dziś, oczywiście.
telt~ika~i. P-0 ,.Pee r
Gync ie", po tyczn y? Bo nie teatr aluzj
i, przty cz- I nikt na tym nie wych
„Pod porac h sp<Jłeczeństwa", po „Doodzi źle. Ani
ków i pcsztnrchiwań natrętnie nastary mistr z, okaz uje się, wc:ąż piemu lalki" i po „Upi orach ", . tuż przed
rzucający
widz owi
rzeczywistość
kąc-0 żywy, ani teatr: publi cysty
„Dziką katlką".
czny,
współczesną przysłoniętą
kamu fla- gorący i nie chowający głowy w piaanipu lowa nymi są tu.
praw ie wszy scy, cale społeczefr:;two mias teczk a stano wiące jego „liberainą, zwai·
tq więlcszość". Stero wani przez intere::;y
nady Miejs kiej be21błędnie • podp owia dane przez miejscową iprasę rea~ują
tak, jak przewidują burm istrz (jednocześnie preze s Zarządu Uzdr
owiska - bo miast eczko to kuro rt, i szef
miejs co;ve ] policłi) ,pom niejsi
ni
bonzo wie. ornz c1, którz y dost,aloJrnl
rczają
argum entów na sloga ny demokrąty1
czne: bardz iej świadoma mniejszo~ć
,,Z\vartej wi~kszości" (tu:, właściciel
druk arni Asla.k sen).
Man.ipulujący
już
n::izwani
- stoJą i:a straf y wła~nych. inter esów bromąc stanu pos1a dama .
.
S,pra wied liwy, lekar z uzdro wisko „
'""'Y· chce zburzyć ten układ. Odkr y·
wa, że ~urort - źródło zysku i sła•
wy mias teczk a - stoi na mocżarach;
a w<Jda ·. zatru ta jest doda tkow o ście.:.:
kami z miejsco~·~j garba rni. Od.kry,.
wa tę bulwersu1ącą go praw
1 zamierz a o~łosić ją. prop<1mijącdęmia.c:
tu
zamknięcie na kilka lat uzdro wisk3
,

·i

*

*

1

sek; ani widowni a, która raz jeszcze
dootaje skrócóną lekcję demokra cji.
Doktor Stockma nn - lekarz. sprawiedliwy (Tadeusz Drz.ewie cki) tak
to właśnie odbierze , tę całą sprawę,
swoją ~rażkę~
władzą?

jako

kliką

(układem?

„z.wartą więk.c;:z.ością"?)

lekcję.

Z której wnioski
wyzapewne . Dlatego cały spektakl to tylko pierwsza runda. Dlatego nłkt nie wychodz i z tego „Wro~a foau" flt'~ygnleciony, ·Złamany, zastraszon y. Prz.eciw nie - jakby narodziło się na sali więcej sprawied liwych, jakby doktor Tomasz Stockmann znalazł wreszcie słuchaczy
i towarzys zy.
Jak na rzecz o porażcę tego, który
domaga się .p rawdy - wcale niemała sprawa.
ciągnie,

Spektak l toczy się wartko. bardzo
wartko. Rytm narzuca rozwój wypadków, a te dyktują działania desperackie, gwałtowne.
Establish ment
miejscow y (burmist rz, redaktor zy ,
drukarz) za wszelką cenę musi nie
dopuścić
do ujawnien ia pra\vdy
i znalezien ia dla niej sympaty ków.
Stąd próby· przekups twa, stąd ta jaskrawa manipul acja opinią publiczną pyszne sceny na zebraniu , na
którym potępia się poglądy lekarza,
którego w ogóle nie dopuszcz ono do
głosu, by mógł je ogółowi przedsta wić; te ,.odcinan ia się" kolejne przemawiających od dawnego sojuszni ka

(bo doktor Stockma nn był najpierw
„przyjac ielem ludu" zanim został jego „wrogiem "), te głosowania w milczeniu. te spuszcw ne oczy„.
Na scenie raz po raz klisza zachowań sp o ł€cznych . W oszczędnej scenografii teatr postaw, racji, dyskursu. Tylko to się naprawdę liczy. Chociaż każdy z bohateró w ma nic tylko
poglądy, ale i charakte r. W przedstawieni u tak bardzo puhlicys tyr1.nym pozostał przecież lb:;en m~trz psycholo.g ii. Ludzie na sccn :e
przeżywają swoje dramaty , owszem,
i te ich rozterki widać.
Kreacją

jest rola Aslaksen a w wyJanusza Michałowskiego.
Mądry. cyiniczny drukarz, który był
by całym sercem po stronie doktora,
gdyby nie zagrażało to jego kieszeni,
a także g<lyby nie to, że za fakt opowiedzen ia się po stronie burmistr za
być może znajdzie
się
w gronie
ścisłego e.c:;tablishmentu miastecz kowego. Dobrotli wy, wyrozumiały, znający życie i bardzo groźny Aslaksen .
to właśnie ewa „1.warta większo ść" ,
ten. na którego zawsze można się powołać, by
zgnieść
jakakolw iek
mniejszość . Tuta.i mniejszością
jest
fanatycz ny inteligen t i je~o prawda.
Niebezpi eczna
dla
miejscow ych,
władz, trudna . bo zmuszaj~ca do wyrzeczeń, dla całe~o społeczeństwa.
Ale przecież prawda.
konaniu

Aslaksen też to wie, świetnie. Op<Jwie się ,po stronie prawdy w tym
dokładnie momenc ie, w którym bę
dzie ona miała szanse przebicia sic:.

I też zapewni jej kiedyś
poparcie
„zwartej wi~ksz<:'ści".
Bardzo znacząca i wymov.m a rola,
któ r ej właśc: we zna czenia rozstrzygają się w nie napisany ch ·partiach
sztuki, w dalszym ciągu przedsta w ienia rozgrywającym się już w naszym
teatrze wyobraźni.
Nie, tu się nie mówi ję7.ykiem
ezopowy m. Raczej jes t to - termin
już się przyjął ,Ja,wne mówieni e
ezopowe " . .Jak ż e inaczej mówić . 1nó_ wią c Ib "enem
C7.y
Mickiew iczem,·
Mrożkiem czy Dantem?
Kiedyko lwiek zresztą, nie
tylko
dzisiaj
O akto rach zamilczę_, bo należałoby
paolsać ,vrele, więc tylko to jedno:
grają jako zgrany zespól, który Wie~
~R l.fci7CILo wazy to, co robią. Grają
R"ortej, Tepiej lub 1.nakomi cie (Michałow.„Ki. ~ar i a Roba sz1dewicz),
ale
a]ą z przekona nTem. sercem, nerwem 1 wyczucie m cnwITr. W."zy~CY.
rr są_ d015rze słyszalni, a to już dzis
w teatrze komplem ent a nie przy•
tyk ...
eryfikuj e (mr<lny termin. z góry
przyszedł) ten spektakl
wi down ia,
której życzyć by m 0z na k.1 7.dej scę
nie.
TERES A KRZEMIEŃ

Teatr Nowy w Poznaniu - Henryk
Ibsen „WróJt' ludu". Przekład Cecylia Wojewo da. Reżyseria Izahella Cy" ifo;ka. Scenogra fia Sławomir Dę-:
bosz. Kostium y Irena Chrul. Premiera 8 paździrrnika 1982 r.
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1.'eatr Nowy, PQzn'~

„Wr61 ludu". Tomasz Drzewl~ckł i Janusz Michałowski.
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