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Smoka można 
pokonać 

Cienka jest granica miłdzy 
sztuką niooącą otuchę, dajitClł 
\~skazowki, jak t~pić zło i krze
wić dobro, a natrętną morali
sty ką, będącą tej .sztuki :z.a prze
czeniem. I niezwykle łatwo jlł 
przekroczyć, zwłaszcza w te.a.trze, 
zyskując jedynie niemą wrotrość 
lub pusty śmiech sali. 

Nie siało się tak, na uczęścle, 
z nowym spektaklem w Teatrze 
Współc:r.esnym w Warszawie, 
gdzie grany jest „Smok" według 
Eugeniusza Szwarca. 
Fabułę tej scenic:mej baśni 1ta

nowl ą tragicme dzieje miasteci:
ka sterroryzowanego od wieków 
przez straszliwego amoka o 
trzech głowach, dzieje mieszkań
ców porażonych strachem, zatra
cających własną godność, upie
gujących się do n ieprzytomno
ści , zaprawionych w donOl!iciel
stwie i nie pragnących nawet 
uwolnienia. Co więcej , oburza
j ących się nie na żarty na ry
cerza-Lancelota, który postana
wia usunąć przyczynę zła, a na
wet u.siłujących mu przeszko
dzić. 

La two się, oczywiście, dornyg
li ć, że - jak na bdniową kon
wencję przystało - wszystko 
zmierzać będzie ku fabularnemu 
happy-endowi. Czy jednak ber.
względnie szczęśliwemu! 
Złowrogo - i jak się okazuje 

w drugim akcie, zasmueajl\CO 
prawdziwie - brzmią słowa zdy
chającej bestii, pccieczajĄc.j •i4t 
myślą, że dusze poddanych i 
tak są kulawe. przedziurawione, 
kalekie. że zniszczenia moralne 
procentować będą i na niewiele 
przyda .tię śmierć potwora r. pie
czary. 
Dałoby etę w tek•el• wytropłl! tn· 

eh-: myślowych mlałko•c1, aleco pu· 
bUcy1tykl pom,dnleJszero ratunku. 
W sumie Jedn:>.11: te scenlcme zm111a· 
nla dobra se złem, aktywności s 
blern°'cl11 I „tumlwlsłzmem" wiele 
maJ11 wstrz111aJ11ceJ psycholorłczneJ 
prawdy. 
Prawdę tę osiągaj" autorzy 

spektaklu głównie za sprawą rH
telnego aktorstwa, przekonująco 
głoszącego autentyczną, odrobinę 
naiwną szlachetność Lancelota 
(Henryk Borowski), przenikllw" 
przewrotność Kota (Stanisława 
Celińska) , przedwczesnlł, zep&utą 
dojrzałość Henryka. (Grzegorz 
Wons) , groteskowit chytrość Bur
mistrza (momentami jednak sur
żuje odtwarzający tę postać Wie
sl.aw Michnikowski). 

Z ręką na aercu polecam to 
przedstawienie. Oczyszcza... I 
jednak zagrzewa do walki ze 
smokiem. Naszym własnym. 
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