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„Wróg ludu" - jak wszystkie in-lVI . ne jego dramaty, zwłaszcza emlgra-anipulowanymi są tu . . . prawie wszyscy, ca- cyJne. - rzucony Jak rękawica spa-le społeczefr:;two miasteczka stano- łeczenstwu skorumpowanemu, sławiące jego „liberainą, zwai·tq więlc- hemu, nieświadomemu własnej siły, szość". Sterowani przez intere::;y na- czy raczej możliwości odnalezienia dy Miejskiej be21błędnie • podpowia- b'e ·i dane przez miejscową iprasę rea~ują w 5? 1 si. y. , . tak, jak przewidują burmistrz (jed- . Pisało się: antymteszczansk1e sztu-nocześnie prezes Zarządu Uzdrowi- ki rq_zgoryczonego oo rodaków byle-ska - bo miasteczko to kurort, i szef go praktykanta aptecznego. Kom-miejsco;ve] policłi) ,pomniejsi loJrnlni plementowało się: dialogi idealne, bonzowie. ornz c1, którzy dost,arczają . . . . argumentów na slogany demokrąty-1 sk()nczenie scemcz.ne; ,.;ytuaCJe, cha-czne: bardziej świadoma mniejszo~ć raktery, \vięzi między ludźmi po7.a-,,Z\vartej wi~kszości" (tu:, właściciel ciskane, ,porapętlane dramatycznie, drukarni Asla .ksen). sł_owem - arcydramaty. Grywało si~ Man.ipulujący - już n::izwani je na całym świecie, ich wprowadze-- stoJą i:a strafy wła~nych. intere- nie do teatru eurnpejskiego oznacza-sów bromąc stanu pos1adama. . 
ło szok, przełom i awangardę. W S,prawiedliwy, lekarz uzdrowisko„ Polsce .sam tylko teatr lwowski ·w '""'Y· chce zburzyć ten układ. Odkry· . . wa, że ~urort - źródło zysku i sła• latach 1906 -1914 wysta\1;1ł \v1ęk-wy miasteczka - stoi na mocżarach; szość sztuk Ibsena, jak to ,PD\viadaa w<Jda ·.zatruta jest dodatkowo ście.:.: no ,..,·tedy - „ibsenb:owal'' na całego. kami z miejsco~·~j garbarni. Od.kry,. Przypominam: oznaci:ało to naów-wa tę bulwersu1ącą go prawdę 1 za- . . . mierza o~łosić ją. prop<1mijąc mia.c:tu cl.as ze eksperymentował, me. bał s11~ zamknięcie na kilka lat uzdrowisk3, nowości, że, bal - nawet „skandali-wymianę '"·odoci~izów, <Jcz.y,<;zczęni ,e z0wał". ścieków. Uparci!?. i fan::it.ycznie br•·ni ' Historia te skandale wyrównała prawdy, za którą nie stoi niikt i nic.. · . , . . ·. . z nawiązką. D\Vle wo3ny światowe, No więc pr.zegra, tym boleśniej, 7.~ . i wszystko tó, ez.ym żyjemy dzisiaj, przywalony J~k złomem fraz.esarrtk "' kb .\ tł ł'! t .~ ,, ' n; ~h b •ł ldeo'WYmł jakimi zdusi ~o mantpu11l- J~ Y PA t' ~ «+ ~ U !! a :'i 0 jąca życiem w miasteczku-kurorc ie publicystycznie doraźne, zwrócone .,zwarta wi~kszość". Z<Jstanie v.-ięc ku swojej epoce: walka o emancypa-„;vrogiem lu.du", który ~6' lud bro.ni~c cję ko·biet, upolitycznienie sp6łe-s1~ przed nim. szermu.ie poj~c1ami . , . . k' demokracji, dobra ogólnego, społe- czenstv. a, .zaangazowa~1e (a ta .} czeństwa... ~.połeczne i obywatelskie ... 

Naturalnie, „z.warta wJęk·;zość" ma swoich trybunów: to na.czelny rrdak~ tor gaz.ety miejscowej, to sz.d drukarni Aslaksen bardzo chcący wreszcie znaleźć si~ .po stroni-e manipulu
jących, a dotychczas tylko manipulo
wany, to ·wreszcie · on. .wyraziciel · 
('ogółu. główny \.Jdzialowlrc zysków trucicielskieJZO, uzdrowiska. ~am ·h11r• · mistrz - prezes - oberpolicjant. 
~okior ·marzyciel (w życiu prywatnym, rodzony brat burmistrza) przegra1 oczywiście. 

Tę pierwszą rundę. 

* 
,,Wr6i ludu" Henryka Ibsena ma 

stó lai. Napisany (rok 1882) już na 
emigracji, pnez pięćdziesięciocztero_
letniego już człowieka, całkowicie 
świa<lorneg-0 swojej wl_adzy nad czy
telt~ika~i. P-0 ,.Peer Gyncie", po 
„Podporach sp<Jłeczeństwa", po „Do
mu lalki"i po „Upiorach", . tuż przed 
„Dziką katlką". 

Ale przecież · przedstawienie, które 
wy\\: ołało niniejsze refleksje, jest 
arcyżywe, arcywspółczesne, bardz.-0 
stąd, z te-raz, bardzo z ducha i ocz.e
kiwań gorąca je aprobującej widow
ni, idea.inie . 'Wręcz, modelowo po11:
tya~ne i - całe z Ibsena. Wierne Ib- . 
seho\vi, jeśli takie · rozważania· <r 
„wierności" dz.lś jeszcze cok<::Jwiek 
zn~czą. 

Jest to spektakl „Wro.ga ludu" w 
przekładzie Cećylii Wojewody przy· 
gotowany reżysersko przez Izabellę 
Cywifuką w Teatrze Nowym w Po-
znaniu. I 

Spektakl, najkrócej mówiąc, zna· 
komi ty. 

* Co to zn,,czy właściwie: teatr poli
tyczny? Bo nie teatr aluzji, prztycz
ków i pcsztnrchiwań natrętnie na
rzucający widzowi rzeczywistość 
współczesną przysłoniętą kamufla-

żem fikcyjnych spraw rozgrywają
cych się na scenie. Bo nie łopatolo
gic~ne wykłady polityczne wprost, 
pnuczające, po kolei, jak należy ro
zumieć to lub owo. Bo nie temat tyl
ko, tck:;ty jak brzytwy, które mogą 
być polityczne tylko wtc<ly, kiedy 
zaistnieją na scenie w kontekście 
pewnej atmosfery i pewnej wymia
ny myśli. 

Teatr politycz.ny nie tyle opisuje 
rzeczywistość co stara się ingerować 
w nią; Nie czynem, nie działaniem, 
nie ha.<=łcm. Wyłącznie myślą. Propo
z.ycją do rozważenia. Takim uj~ciem 
zagadnienia, które daje do rnyślenia . 
Rzucaniem snopu światła na coś, co 
zakryte a jest. Albo co nawet i wi
dać, ale tak jakoś, że nie wszyscy 
zdają sobie sprawę z itego, czym to 
grozi. 

Teatr polityczny, jak go rozumiem, 
nie unika cdpow i ed1.ićilności za sw<J
je opcje. Nie siedzi w kącie, prze
ciwnie, staje w szranki. Dialogu, roz- · 
mowy, jakby inie nazwać tych ukła
dów, by nie była to walka, choć czę
sto bywa - i długo - · rozmowa 
głuchych- ~e ~l~pymt T~atr 1'oHtyer.o -
ny, jeśli .s i ę zdarzy, ma widownię 
wdzięczną, pojętną i w pełni współ
tworzącą klimat: który składa się na 
t"tr;-- co określamy eufemistycznie: 
ważny i go.rący. Już tylko banałem 
zatrąciłoby ·ul.anie-pointa, że taki 
właśnie jest „na mian~ naszych cza
sów". 

Izabella Cywiliska od dawna robi 
taki teatr. I nie jest to stwierdzenie 
bynajmniej odkrywcze. '· 

Ostatnia jej premiera - onże 
„Wróg ludu" starutkiego Ibsena wy
stawiony w stulecie napisania sztuki 
- dowodzi tylko tego~ że m o ż n a 
p<Jzos.tać sobą zawsze, w każdych 
okolicznościach. I w każdych, choćby 
i najtrudniejszych - da się rozma
wiać z widownią spokojnie, . serio, 
odpowiedzialnie, nie głaszcz.ąc jej, 
nie schlebiając pokusom najłatwiej
szych satysfakcji idących najśwież
szymi tropami aktualnych skojarzeń. 
Tu się mówi Ibsenem 1 tylko Ibse
nem - o nasżym dziś, oczywiście. 
I nikt na 1tym nie wychodzi źle. Ani 
stary mistrz, okazuje się, wc:ąż pie
kąc-0 żywy, ani teatr: publicystyczny, 
gorący i nie chowający głowy w pia-



sek; ani widownia, która raz jeszcze 
dootaje skrócóną lekcję demokracji. 

Doktor Stockmann - lekarz. spra
wiedliwy (Tadeusz Drz.ewiecki) tak 
to właśnie odbierze, tę całą sprawę, 
swoją ~rażkę~ kliką (układem? 
władzą? „z.wartą więk.c;:z.ością"?) 
jako lekcję. Z której wnioski wy
ciągnie, zapewne. Dlatego cały spek
takl to tylko pierwsza runda. Dla
tego nłkt nie wychodzi z tego „Wro
~a foau" flt'~ygnleciony, ·Złamany, za
straszony. Prz.eciwnie - jakby na
rodziło się na sali więcej sprawiedli
wych, jakby doktor Tomasz Stock
mann znalazł wreszcie słuchaczy 
i towarzyszy. 

Jak na rzecz o porażcę tego, który 
domaga się .prawdy - wcale niema
ła sprawa. 

Spektakl toczy się wartko. bardzo 
wartko. Rytm narzuca rozwój wypa
dków, a te dyktują działania despe
rackie, gwałtowne. Establishment 
miejscowy (burmistrz, redaktorzy , 
drukarz) za wszelką cenę musi nie 
dopuścić do ujawnienia pra\vdy 
i znalezienia dla niej sympatyków. 
Stąd próby· przekupstwa, stąd ta ja
skrawa manipulacja opinią publicz
ną - pyszne sceny na zebraniu, na 
którym potępia się poglądy lekarza, 
którego w ogóle nie dopuszczono do 
głosu, by mógł je ogółowi przedsta
wić; te ,.odcinania się" kolejne prze
mawiających od dawnego sojusznika 

(bo doktor Stockmann był najpierw 
„przyjacielem ludu" zanim został je
go „wrogiem"), te głosowania w mil
czeniu. te spuszcwne oczy„. 

Na scenie raz po raz klisza zacho
wań społ€cznych . W oszczędnej sce
nografii teatr postaw, racji, dyskur
su. Tylko to się naprawdę liczy. Cho
ciaż każdy z bohaterów ma nic tylko 
poglądy, ale i charakter. W przed
stawieniu tak bardzo puhlicystyr1.
nym pozostał przecież lb:;en -
m~trz psycholo.gii. Ludzie na sccn :e 
przeżywają swoje dramaty, owszem, 
i te ich rozterki widać. 
Kreacją jest rola Aslaksena w wy

konaniu Janusza 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 opo
wiedzenia się po stronie burmistrza 
być może znajdzie s i ę w gronie 
ścisłego e.c:;tablishmentu miasteczko
wego. Dobrotliwy, wyrozumiały, zna
jący życie i bardzo groźny Aslaksen. 
to właśnie ewa „1.warta większo ść" , 
ten. na którego zawsze można się po
wołać, by zgnieść jakakolwiek 
mniejszość . Tuta.i mniejszością jest 
fanatyczny inteligent i je~o prawda. 
Niebezpieczna dla miejscowych, 
władz, trudna . bo zmuszaj~ca do wy
rzeczeń, dla całe~o społeczeństwa. 

Ale przecież prawda. 
Aslaksen też to wie, świetnie. Op<J

wie się ,po stronie prawdy w tym 
dokładnie momencie, w którym bę
dzie ona miała szanse przebicia sic:. 

I też zapewni jej kiedyś poparcie 
„zwartej wi~ksz<:'ści". 

Bardzo znacząca i wymov.ma rola, 
której właśc: we znaczenia rozstrzy
gają się w nie napisanych ·partiach 
sztuki, w dalszym ciągu przedstawie
nia rozgrywającym się już w naszym 
teatrze wyobraźni. 

Nie, tu się nie mówi ję7.ykiem 
ezopowym. Raczej jes t to - termin 
już się przyjął - ,Ja,wne mówienie 
ezopowe" . .Jak że inaczej mówić . 1nó-

_ wią c Ib"enem C7.y Mickiewiczem,· 
Mrożkiem czy Dantem? 

Kiedykolwiek zresztą, nie tylko 
dzisiaj 

O aktorach 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.nakomicie (Micha
łow.„Ki. ~aria Robasz1dewicz), ale 

a]ą z przekonanTem. sercem, ner
wem 1 wyczuciem cnwITr. W."zy~CY. rr są_ d015rze słyszalni, a to już dzis 
w teatrze komplement a nie przy• 
tyk ... 

eryfikuje (mr<lny termin. z góry 
przyszedł) ten spektakl widownia, 
której życzyć by m 0zna k.1 7.dej scę
nie. 
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