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wzmacniało ekspre•ję i dynamikę przedstawienia, nie pozbaw10nego także elementów humoru plastycznego, Reżyseria niezwykle sprawna
w łączeniu pojedynczych wątków przedstawienia uwypukliła dobitDie sytuacJe i kulminacje,
osiągając stałe napięcie. Wykonanie aktorskie
licznego zespoi:u, w większości wyrów:rnne a nieraz brawuroWE' odpowiedziab założeniom insc2nizacyjnym przedstawienia, adresowanego do
dzieci. Ale można by także pomyśleć o drugiej
wersji. przeznaczonej dla doroslych. Myślę tu
o odmiennym nieco ukształtowaniu s-:enariusza
przez autora. a warto by do tego tematu powrócić.

Na
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Bi!liżan.
ki
FOT.

ZNAD JEZIOR
MAZURSKICH
'

Z

DA_RZE~IE

z pozoru
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niedzielna no-

po!~di;1?wka w krakowskim Teatrze Roz-

ma1tos~1. Charakterystyczne podniecenie i
gwa~ ~a widowni dziecięcej poprzetykanej dorosłymi. Tyle nowego, że grana będzie baśń
mazurska, przyrządzona na scenę przez \Vłady

~ła~a Gęb1k!',

o któr,Ym można by tomy pisać
Jako o zash~zonyi:n _działaczu, jeśli nie bohaterze
w p_rzedwoJenn.eJ 1 okupacyjnej walce o polskosc tego reg10n11.•) Po wojnie stał się za?or~ałym apostołem folkloru Warmii i Ma?:ur
Jakze egzotycznego tu na południu Polski skąd
zresztą Gttbik pochodzi.
'
~u.tor połączył w swej bajce scenicznej dwie
m?z~1w~ alternatywy. Pierwszą jest rewia pieśni 1 p10senki oraz tańca, która sama w .sobie
-. wzorem ~,Kramu z piosenkami" czy podobnych scenariu.szy -; byłaby atrakcją teatralną.
Drugą_ akcJa i:iasni z okolic Pasymia, miasta
s~e~c?w .w. okolicy Olsztyna, przejawia się w
meJ ~owmez s~yl ludowy, choćby w paralelizmie
wątkow, w rownowadze konkretu życiowego i
fanta.styc~nego, w swoistym humorze. Jest więc
w teJ baJce. _prosta moralność środowiska i jedno~na~znosc ocen: czarne-białe, jest ośmie
szenie 1 naoczne ukazanie zła jest cudowność
poparta cierpliwą \\'iarą w lep;ze jutro.
Takie są cechy tej zadomowionej w naszym
da:-vnym te~trze „spiewogry", folklor mazurski
d~1ałll; odświeżająco w Krakowie, gdzie opatrzvł
się meco krakowiak i zbójnicki. Toteż wszys.t-
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kich oczarował urok melodyczny nieznanych tu
piosenek i pieśni, ich liryzm i wigor, przekomponowany śv;ietnic na nowoczesną instrumentaCJę, w~ knnany z temperamentem i humorem.
Toteż brawa sypały się gęsto i często, a brawurowy finał przedstawienia skwitowała widownia niekończącą się owacją autora i zespolu. Bardzo to rzadka i cenna reakcja publiczno5ci różn,vch roczników - publiczności o
odczuciach świeżych i niezepsutych.
Akcja bajki jest prosta. Pani zamku sroga
i wredna Niemkii1i uciemięża lud mazurski. W
podzamecznym domu szewca-pijaka żyje skromnie dobra Ludwika, żywe przeciwieństwo grafini. Grusz otiarowany przez nią spod serca Arcyksiężnikowi wędrującemu w przebraniu grajka, wypłaca się stokrotnie. Bo Arcyksiężnik, opiekun uciemiężonego ludu (przeciwstawienie
Smętka) sprawia swymi czarami zmianę osób
Ludwiki i Grafini, która zniewolona tą zmianą
opuszcza zamek. Rządy obejmie lud mazurski,
upostaciowany w Ludwice. Jest więc w tej baśniowej i symbolicznej wersji zawarta historia
Mazur i obrona tej polskiej dziedziny przed
zalewem germańskim. Nie można takiej nuty
dziś lekceważyć, ani zapoznawać jej aktualności, kiedy przy ca~ej zabawie i rozrywkowej
atmosferze przedstawienia ton patriotyczny zagórował na scenie Szczególnie, kiedy wygłoszo
no wzruszający w swej prostocie wiersz Kajki
o mowie polskiej świadectwo wierności i
przywiązania ludu mazurskiego do kultury rodzimej. Bardzo na czasie było to przypomnienie się ziemi olsztyńskiej.
Przedstawienie
„Czarodziejskiego
grosza",
przeznaczone dla dzieci, przygotowano z niezwykłą starannością i nakładem. świadczą o
o tym wymownie doborowe nazwiska autorów
inscenizacji. Urzekająca muzyczność walczyła o
lepsze z widowiskowością, czy to w ewolucjach
tanecznych czy w scenografii. Rozgraniczono
wyraźnie gamę barwną; dwa światy przeciwstawione sobie w akcji przy estetycznej stylizacji folkloru mazurskiego w stroju i ornamentyce, jego swoista liryczność kontrastowały
z szychem „władczvm" niemczyzny. Zmieniają
ce się w toku · akcJi bajkowe tło panoramy

Omawiane przedstawienie nasuwa refleksje
dalsze, mianowicie o niewykorzystaniu folkloru
przez nasze tea~ry zawodowe, mimo iż sporadyczne prz;'kłady świadczą aż nad\O wymownie
o niezwyklej ży•votności i atrakcyjności ludowego teatru. Nie mówię już o sukcesach krajowych i zagranicznych „Mazowsza", .,śląska" czy
nawet amatorskiego zespołu „Krakowiaków".
Ale nieraz już uderzało mnie niesłabm1ce powodzenie staropolskich scenariuszy Schillera czy
przedstawień Dejmka, czy ostatnio „Ballady wigilijnej'' Brylla, wreszcie imprez takich jak autentyczne „herody" żywieckie odprawiane corocznie przez teatr J. Dormana w Będzinie
przy niebywałym i żywiołowym aplauzie. Nawet
w teatrach lalkowych folklor zyskuje czołowe
miejsce, uzyskując premie na festiwalach.
Tak się to u nas dzieje, że twórczości ludowej poświęcają wiele uwagi naukowcy i publicyści. Wystarczy wymienić tylko nazwiska
Bystronia i Pigonia, Konińskiego czy ostatnio
Czernika, nie mówiąc o obszernej dziedzinie
ludoznawstwa etnograficznego. Tylko teatr został jakoś w tyle, podobnie dramaturgia
oświecona, stroniąca od tej rozleglej domeny
ludowości. A tymczasem słyszy się coraz czę
ściej głosy publiczności, świadczące o znużeniu
repertuarem i stylem naszych teatrów, jego
schyłkowością, beznadziejnością i anachronicznością. Nierzadko też publiczność przejawia tę
sknoty za teatrem innym, niekoniecznie „dawnym", ale psychicznie zdrowym i normalnym.
Szuka też odprężenia po tym zatruciu teatrem
absurdu - tymczasem w łatwej rozrywce. Proszę tylko uwzględnić niebywałą popularność
operetki, wodewilu, farsy i gatunków pokrewnych.
A ludowość mogłaby stać się środkiem odkażającym przez swą przyrodzoną
żywiołowość
i związek z życiEm, przez prostotę i jasność
ocen, przez oczywistą rodzlmość wątków i ich
rubaszny humor. Norwid przecież wolal uparcie o taką to cyrkulację piękna w narodowej
sztuce - od ludowego do oświeconego i odwrotnie, a to dla wyhodowania sztuki powszechnej
w narodzie, dla uniknięcia wspomnianej schył
kowości. wynarodowienia. ślepego naśladownic
twa i podobnych objawów przesilenia sztuki
oświeconej. rtównież i sztuka ludowa ma swoje grzechy zastoju czy zbytniej gminności. I ona
też wymaga temperowania i sublimowania przez
sztukę oświeconą. Mówił o tym nie tylko Norwid. Socja!istyczna teoria kultury dostrzega podobnie dwa równoprawne źródła kultury powszechnej, w folklorze i sztuce oświeconej. Ich
wzajemne or1działywanie wywołuie prawdziwy
postęp ku przyszłej kulturze jednolitej.
Sprawa wydaje się jasna, a wszakże nie dociera jakoś do powszechnej świadomości. Szczególnie czeka na przeoranie ludowością ugorująca
dziedzina bajki dla dzieci, gdzie przedstawia się
odwieczne i wciąż te same a zmurszałe już wąt
ki. Jakimże odświf:'żeniem byłaby tu inwazja
niewyczerpanej fabulistyki ludowej.
Dobrze więc. że sprawe tę przvpomniał „Czarodziejski grosz" Władysława Gębika.
TADEUSZ KUDLIIQ'SKI
•) „CurodzicJskl grosz", lnscenlzacJa l retyserla
muzyka l opracowanie muzyczne z.
nlecznego, scenografia J. Boni-J.\.tarczyńskleJ, cho eo•
grafia l\l. Kopińskiego.
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