Po spektaklu ·"Cmentarze" w

~oznaniu

Kręgi piekła
I_TEMIDA STANKIEWICZ·PODHORECKA I
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aden inny utwór Marka
Hłaski nie wywołał takiego rezonansu, takiej
nagonki w
prasie
krajowej na pisarz.a i żaden nie
wpłynął tak na jego osobisty
los, jak
pisane w
latach
1955-57 i utrzymane w tonie
rozrachunkowym , „Cmentarze"
wydane (wraz z „Następnym
do raju") w marcu 1958 r. nakładem Instytutu Literackiego
w Paryżu, mieście gdzie autor
przebywał wówczas na stypendium.
Wśród nieprzebierających
środkach

napaści

w

na pisarza
na uwagę zasługuje
jedna,
podpisana pseudonimem SKIZ
i .zamieszczona w „Trybunie
Ludu", pomawiająca Hłaskę o
sprzedanie sit: „w ręce mię
dzynarodowych handlarzy bronią przeciw
komunizmowi".
Wtedy
to właśnie
autor
„Cmentarzy" wystosował do
„Trybuny" list
otwarty pt.
,,Chwileczkę grabarze" ~ proś
bą. o opublikowanie (eo nigdy
się nie stało), gdzie pisał m.fn.
„To nie ja wymyśliłem Warszawę, która przez wiele lat
była miastem bez uśmiechu;
(.„), w której ludzie tr:ięśli si~
ze strachu; (... ), w której najwy.tszym dobrem
biedaków
była butelka wódki; to nie ja
wymyśliłem
Warszawę,
w

której dziewczyna była tańsza
od butelki wódki - to ta Warszawa wymyśliła mnie. („.)
Nikt nie ma prawa do milczenia, gdyż najwyższą formą
zdrady wobec życia jest milczenie I niepamięć".
Poznańskie
wystawienie
„Cmentarzy" nie jest prapremierową

realizacją

teatralną

tego utworu (jak błędnie podała ,,Kultura"). Już w 1960 T .
w londyńskim Teatrze Polskim w opracowaniu L. Kielanowskiego ukazała się adaptacja sceniczna pt .,.Bohaterom nie udziela się kredytu". Także na naszym rodzimym gruncie, w '1981 r. aktorzy scen krakowskich pod
reżyserską batutą Jana Maciejowskiego (również autora adaptacji)
u prezentowali
„Cmentarze" w sali Teatru
Kameralnego w Krakowie. A
1 tilmowcy
interesowali ' się
frm opowiadaniem. Na począt
ku lat
sześćd:desilltych
w
RFN-ie zrealizowano film telewizyjny będący dołć wierną
adaptacją powieści (1 zachowaniem wszystkich '\•;ątkó~).

1 autorka adaptacji
'Poznań
skich „Cmentarzy" (Teatr Nowy) zrealizowała spektakl utrzymany w nurcie dość ostrej,
polityczno-rozrachunkowej wvoowiedzi. Szliśmy do żvcia a
zaprowadzono nas na cmentarzyska - m6wi jedna z postac!. .,Niedźwiedź". I można Potraktować to f ako motto całości.

Bohaterem
przedstawienia
jest Franciszek Kowalski były
partyzant (AL). działacz debcko wierzą.cy w idee partii. którego zupełnie Przypadkowo ~a
trzymano na noc w areszcie. e.
że był podpity wmówiono mu,
iż w:vkrzykiwał coś przeciwko
władzy, ustro1owl. I odtąd rozpocznie 1ie iehenna
udreczeń
bohatera: , usuniecie z partii
zwolnienie z pracy, żadnej możliwości obronv. Niczym Kafkowski Józef K. oskarżony nie
wiadomo o co. zaszczutv. samotny bedzie kołatał do drzwi
swoich przyjaciół z oartyzantki
szukając u nich Pomocy w o.
czysz.łeniu sie z nie istnieiacych zarzutów. w odzyskiwaniu
wiary w siebie. w l>rawde. Ni~dv w:Szak:te jej ni• odzyska.
Stanie 1ie · wrakiem człowieka
bez 1~iejkolwiek wiary l nadziel. J:~ w1zczeniona mu 'DSVcholo,ial wieźnia. mote jut zo1ta6 t lko niewolnikiem. I Wlltek o ej wedróv.rki no kolei-

konkretneto l!.ldzkleio dramatu
próbowała nadać
spektaklowi
ton bardziej un:wersalnv: czło
wiek a system.
Role Kowalskiego za.i?rał Jerzy
Stasiuk.
Jego bohater iest skromny, uczc.iwy, prostolinijny,
wyciszony
emocjonalnie i zbudowany niejako na kontrze psycholoi:?iczne1. charakterologicznei w stosunku do pozostałych postaci.
Toteż każde zetkniecie bohatera
z nimi tworzy dodatkowa dramaturgie tei:?o spektaklu. .
Znakomici w rolach Przyiaci6ł z luu: Janusz Michałowski
(cyniczny, ztorzkniały Malarz)
Michał Grudziński (zastraszonv
rozgoryczony Niedźwiedź). Wiesław Kornasa <karierowicz, ważny. niebezpieczny urzednik Brzoza). Lech Łotocki (strzep
zaszczute~o człowieka - Jerzv).
Każdy z nieb bardzo wvrazistv
w rysunku
osvcholoiicznym.
każdy z innvm. własnym oietnem nie do starcia. Także i:?odne podkreślenia sa role epizodyczne (z wyjatkiem
niektórych. jak no. nieudany
sierżant. a zwłaszcza Sława Kwaś
niew•ka jako Deletat (nagradzana sowicie
oklaskami) w
świetnej scenie zebrania. i?dzie
orzestraszeni ludzie składaia samokrytyki.
•
Szkoda. że autorka adaotac1i
zrezygnowała z watku rodzinne.r!o głównego
bohatera nie
wprowadzajac postaci
córki.
Zvskalibvśmv w6wcza1
obraz
Kowalskie~o w .1eJto "Dełniei
szvm. bardziej przeimui2lc:vm.
ludzkim wymiarze~

pfekła, znakomł~

Trzeba
jeszcze
doda.~. iż
spektakl roz1rywa •l• w tratnie zakoml>onowanej aeenoRrafil Pawła DobuyeJde10. Taiem-

cie ak or,ko rozeiran:v. stanowi
oś dr maturf{lczna nrzedstawieokreśJił ten film jako: niezły.
nia.
Może warto by zakupić 'go .
N a raniey iroteskl i tra1diod Niemców i po~azać w naprowadziła Izabella Cyszej TV?
awoje przedstawienie. I
Izabella Cywl6alr.a, retysirka
minio konkretnych
realiów l

nicze drswl
prowadzllC•
do
wielkieio imau:yaka ńapaw&i2'
ce10 lekiem budzą nieodnarte
&kojarzenia z przypowieścią o
odźwiernym z „Procesu" Kafki.

W liście do przyjacłt'>ł' HłasJto

nvch

recach

