
Dramat idei 
czy postaw? 
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Montherlant zawarł w Port-Royal wizj ę 
swojego t eatr:u. Prze<ie ws zystkim w obszer
n ych didaskaliach dał bardzo konkretne 
wskazówki tyc zące wyglądu sceny i charak
teryzacji aktorów. Szczególną wagę przywią
zał tu zwłaszcza do koloru, światła i dźwięku. 
Oczywiście, jego zamysłów teatralnyth na
leży szukać również w strukturze dramatycz
ne.j dzieła oraz w działaniach , jakie wyzna
czył swoim postaciom. 

Akcja sztuki rozgrywa się w klasztorze 
Port-Royal. Montherlant nie zrekonstruował 
jednak żadnego auten tycznego pomieszczenia. 
Dekoracja - stwierdził - jeslt cal!kow.icie 
wymyślona. Cechuje ją surowa prostota. Jest 
tylko wnętrze klasztorne.go parlatorium z 
dwojgiem drzwi, oiknem, kratą rozmównicy , 
ołtarzykiem, trochę krzeseł . Nade wszystko 
ważniejszy jest kolor tego wnętrza . Jednolity 
- jasnoszary. Pirzez otwar te okno wpada 
jedynie ostre, mocne światło. Ta neutralna 
i silnie oświetlona scena ma ibyć tłem dla 
barwnych grup aktorów. Proponuje tu Mon
thertlant zaledwie kilka 1kolorów, ale wszyst
kie ostro skontrastowane. Mniszki z Port-Ro
yal mają ibiale habit y, czarne welony i szkar
łatne krzyże na szkaplerzu. Zakonnice z 
klasztoru Wizytek są całe w czel'ni. Arcy
biskup, Wielki Wikariusz, Oficj ał, Jałmuż
nicy występują w złocie, czerwieniach i czer
niach. Przypominają - wedle określenia au
tora - jakieś wspaniale i ·zarazem potworne 
owady. 

tDla @otęgowania nastroju, na razie wy
woływanego środkami ściśle teatralnymi, 
komponuje autor efekty dźwiękowe . W któ
rymś momencie dobie.gają więc na scenę 
gwałtowne Okrzyki: „Heretyczki ! Ka3.winki ! 
Hipokrytki!. .. " .Ponad to wybija się piskli
WY głos chłopięcy: „Do pieikła' diablice„." 
Słychać „wstrętiny śmiech". Kończy się przed
stawienie biciem Nony. Za sceną słychać tur
kot karet. :Z. tkaiplicy dochodzą glosy zakon
nic, które recytują Nonę recto tono. 

Poetyka te.at·ru Montherlanta jest tu wy
raźnie i konsekwentnie określona. Jest to 
teatr ekspresyjny, w sposób jakby poetyc-

współczesnych. Jego zadaniem jest rozwią
zanie paradoksu polegającego na obowiązku 
ukazania publiczności żywego nieboszczyka. 

Wszyscy widzieliśmy wiele prób tego ro
dzaju. Widywaliśmy prace inscenizatorów, 
którzy wymyślili nową formę teatru i posłu
żyli się w mniejszym lub większym stopniu 
klasycznymi tekstami. Podziwialiśmy inscc
niZ31torów, nie klasyków. 
Widywaliśmy utwory klasyczne przystoso

wane do konwencjonalnej koncepcji insceni
zacyjnej. Były nie czym innym jak prób<} 
napisania utworu włas"nego. Otrzymywaliśm~ 
lepszą lub gorszą sztukę współczesną. Po
dziwialiśmy lub besztali autora współczes
nego, nie klasyka. 
Widywaliśmy przedstawienia muzealne, w 

których delektowaliśmy się aktorem a za
razem nudzili, pozbawieni aktualnego tema
tu i prawdę powiedziawszy prawdziwie 
współczesnego aktorstwa. Nie wierzymy bo
wiem w aktorstwo współczesne pod wzglę. 
dem formalnym, w którym nie wyraża się 
żywy aktualny temat. 
Prawdę rzekłszy nie wierzymy w ogóle w 

możliwość zadowalającej realizacji klasycz
nych autorów. \Y możliwość udowodnienia, żL 
Molier i Szekspir są na scenie równic żywi 
jak dobry, a nawet przeciętnie dobry, autor 
współczesny. 

e. a. 

ki zmiernaJący i potęgujący wrażenia. Sto
suje tworzywo jednorodn2: moone, wyrazis
te. 
Choć j>e:.st to dramat postaw, a Montherlanta 

interesują w nim drgnienia duszy tiego bo
haterów, wprowadza _na scenę ogromną ilość 
osób. Występuje więc dziesięć mniszek pro
wadzących dysputę, ale w tle jest ich jeszcze 
sześćdziesiąt. Dostojnicy kościelni łnają w 
otoczeniu dwudzirntu .oficerów gwardii i czte
rech !komisarzy. Po wywiezieniu naj'bairdziej 
zbuntowanych zakonnic, klasztorem !Port-Ro
yal zawładnie dwanaście sióstr Wizytek. Mon
therlant przywiązuje więc wagę do reakcji 
tłumu. na dysikusj e ideowe czy teologiczne 
prowadzone na pie~wszym planie. 

Wyznania Montherlanta," pochodzące już 
spoza tej sztuki, mogą także stanowić niejaką 
pomoc w 'bliższym określeniu jego zamysłu 
autorskiego. Otóż jest on zwoleinnikiem jak 
największej prostoty „akcji zewnętrznej". Za
daniem twórcy nie powinno być „wymyśle
nie i mechaniczne skonstruowanie intrygi, 
ale wyrażenie w sposób maksymalnie praw
dziwy, mocny i głęboki pewnego procesu 
drgań ludzkiej duszy". 

Co z zamyslów i wskazań autora przejęli 
twórcy przedstawienia Port-Royal w teatrze 
sopockim? . Co odirzucili? Co na to miejsce 
zaproponowali wlasnego? 

1z .zamierzeń teaitralnycli zachowali pewną 
prost.etę dekoracji. Odpadła natomiast gra 
barw i dźwięków. Scena jest szara, niemal 
pusta. Stoją na niej jedynie ławy ;z;'bite z su
rowe.go drzewa. SiostTy z Port-Royal noszą 
szare płócienne niby habity. Podczas najgo
rętszY'ch oysput <szorują ławy ryżowymi 
szczotkami lub ścierkami. Jest ich tu zresztą 
niewiele. WszystJkiego sześć. Nie występuje 
żaden tłU!Ill . Również Arcybiskupowi towa
rzyszy tylko 'Wielki Wikariusz, Jałmużnik i 
Komen<dant Strarży Nocnej. Po usunięciu naj
baridziej zbuntowanych przez scenę przecho
dzi tylko jedna zakonnica od Wizytek. Idzie 
od przodu sceny ku tyłowi, boso, krokiem 
stanowczym. 

Dramat został skameralizowany. Insceniza
cja celowo odrzuciła bogactwo formy pr.opo
nowanej przez Montherlanta. Dążyła do su
rowości, najprostszego sposobu wyrazu. Cze
go? Można się domyślać, że cr:ezygnacjia z 
efekt_?w wizualnych, pobudzający.eh emocję, 
miała przedstawienie zracjonalizować. Chcia
ła przymusić widza do śledzenia dyskusji ide
owej. Spróbujmy więc wniknąć, o co toczy się 
spór u Montherlanta. Czy o zasady janseniz
mu? Oto, jakie sądy <bywają wypowiadane 

. prze~ postaci Port-Royal: „Nikt nie wie, czy 
Jestes 111aprawdę Jansenistą, a nawet dobrze 
nie wiadomo, co to znaczy <być Jansenistą. 
Ale. wystarcza, że !?toś szepnął to słowo -
jesteś <trędowaty": „C&ż. z tego, ic.zy rozumie
my, czy nie rozumiemy twiendzeń Janseniu
sza, które Formuła potępia. Formuła uderza 
we wszystJko, co kochamy, i we wszystkich, 
któryc~ 'k~·C'haany". „Bywają dysputy, w któ
re brme się coraz głębiej i głębiej, zapalają 
się namiętności, padają nawet ciosy, aż na
gle. przychodzi chwila, w której już nikt nie 

pamięta, o co szło, bo kiedy raz przedm:ot 
sporu rozważyło się na zimno, Qkazuje si ę 
że przeciwnik 'był tego samego zdania, co i 
my". Mówi się w tej ·sztuce wielokrotnie o 
cnocie i prawdzie, rzątj ach i posłuszeństwie , 
przemocy i wolnej woli. Ale przedmiot spo
ru · teologicznego i ideowego został przez 
Montherlanta świadomie [>ominięty. Braik 
jasnego ·sformułowania zasad, które tak po
budziły ludzkie namiętności, jest celowy. 
Autora inte0resuje zamęt, który powstaje wo
kół jakiejś idei, ·kształtowanie się postaw 
ludikich, reaikcje poszczególnych bohaterów 
i reakcje zlbiorowe, sposób prowadzenia dys
puty i walki. -

Tego bogactwa duchowego przedstawienie 
nie oddaje. Postawiło sobie w zailuc.sie for'
my i treści cel przeciwny intencjom autor
skim._ Racje ideowe okazały się za słabe, nie
zbyt konsekwentne. Dramat idei 111ie powstał. 
I w zakresie środków teatralnych przedsta
wienie byłQ dość ubogie. Mimo to materiał 
aktorski pozostał jeszcze duży. Najpełniej 

wylko~zystala go~alina Sloiew~gj Jej siostra 
Angelika ibyła Q?ra 1 oscFił a, cierpka, zjoad
liwa, mądra i przenikliwa, a zarazem pełna 
niepokoju, ne.rwowa, przewrażliwiona, cie
pła i bardzo ludzka. Ta rola pozostaje w pa
mięci. Przedstawienie było prowadzone w to
nie serio. !Zu;pelnie więc nie wiadomo, dla
czego Stanisław Iigar uporczywie wprowadzał 
ton buffo. Nie dość, że okładał głowę mokrą 
szmatą, to jeszcze swoje kwestie w sporze z 
mniszkami tra:ktowal jak dowcipy. I ten 
cel - dość szczególny - osiągnął. Publicz
ność po jego słowach wybuchała śmiechem. 
Nie był to jednak w tym przedstawieniu 
śmiech stosowny. 
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Joanna Bogacka (Siostra Franciszka) i Halina Slo· 
jewska (Siostra Angeitka). Na zdjęciu górnym sct!· 
na zbiorowa 
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