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Amblcj- Teatru W1p6łcze.
nego jest prezentowanie publi
czności stołecznej 1ztuk współ
czesnych, które zdobywają 10-
ble rozgłos w świecie. Tym 
nalety tłumaczyć chęć wysta
wienia utworów Ionesco, Be
hana i Pintera, tym także tłu
maczy się próba ukazania 
aztuki piszącego po francus
ku Libańczyka, GEORGES' A 
SCHEHADE. 
,,HISTORI~ VASCO" wysta

wił przed kilku laty w Paryżu 
Jean„Louls Barrault, któremu 
Sct.ehade :r.awdzięcza w zna
cznej mierze iwą 1ławę. Po 

_,.Historii Vasco" 1ukces odnio-
1o'ły jego „Fiołki", poświęcone 
walce przeciw nlebezpieczeń-
1twu atomowej zagłady, zaś 
przed kilkoma zaledwie tygo
dniami wystawił Barrault w 
Th.atre de France. w BBll 0-
deor.:u, Jego nową sztukę ,,Po
dró:!". 

Na czym polega oryginalność 
tego zjawiska, któremu na 
Imię Schehade? Wydaje mi się , 
te na dość niecodziennym i 
harmonijnym zespoleniu kilku 
nurtów współczesnej drama
turgii. Można bez trudu odna
le:!ć w „Historii Vasco" ele-

ment1 wywodzące 1lę 1 nie
mieckiego ekspresjonizmu, z 
dramaturgu epickiej typu 
Brechta, DUrrenmatta I Fri
scha. Są one jednak zaprawio
ne u niego abstrakcyjnym hu
morem i poetyką surrealistów. 
Pod niejednym względem „Hi
storia Vasco" bliska jest „No
sorożcowi" Ionesco. Nawet po
stacie bohaterów obydwu 
sztuk mają cechy wspólne. Ale 
jest w tej sztuce jeszcze coś. 
To chyba śródziemnomorska 
liryka, opromieniona słońcem 
Bejrutu, Marsylii i miast pro
wansalskich · czy hiszpańskich. 
Wyra:!nle słyszę w „Historii 
Vasco" echa poezji Garcii Lor
ki. Taki jest ten Schehade roz
ło:tony na czynniki pierwsze, 
ciekawy, niejednolity, a jednak 
oryginalny w tym stopie, ja
ki powstał z ró:!nych elemen
tów. 

A jaka jest sztuka? Zaczyna 
1lę raczej niedobrze. Wóz, jak 
z „Matki Courage", niesamo
wite kruki, las, noc, czarny 
kapitan September, zwariowa
ny uczony Cezar I jego ruda 
córka, bardzo piękna i ponęt
na, ani słowa . Do tego dziwny 
sen, muzyczne krakanie , hałas , 

zgiełk, szum, wizg. Nie bardzo 
wiadomo, o co tu chodzi, a 
właściwie prawie zupełnie nie 
wiadomo. Dopiero powoli od
wija się z absurdalnego opako
wania Istotny sens sztuki. A 
ten nie jest wcale taki głupi. 
Oto mały fryzjer Vasco z Sos
so lęka się wojny, nie chce 
wziąć w niej udziału. A jed
nak to on właśnie potrzebny 
jest generałowi Miradorowi, 
tylko on może wykonać naj
ważniejsze zadanie bojowe. 
Mirador nie ma zaufania do 
bohaterów. Nie mają poczu
cia rzeczywistości. Dlatego za
mierza powierzyć mlsj41, od 
której zależy zwycięstwo, wła
śnie tylko tchórzowi. Nie znaj
dzie zaś chyba konsekwent
niejszego od Vasco. 

Na tym pomyśle fabularnym 
opiera Schehade antywojenną 
I antymilitarystyczną myśl 
sztuki. Ujawnia ją za pośred
nictwem chaplinowskiej posta
ci małego, lirycznego fryzjera. 
I oto jeszcze jeden rodowód tej 
sztuki. Jakże bardzo przypo
mina on chwilami Charliego. 
Ale jest w „Historii Vasco" no.
wy, własny ton. To absurdalny 
dowcip, 'doprowadzona do osta
tec:i;nych granic logika bez
sensu. To co było u ró:!nych 
pisarzy dawniej pustą Igrasz
ką słowną zostało tu (podobnie 
jak w „Nosorożcu'') użyte bar-

dzo celowo, dla wyra:!enla bar
dzo konkretnej myśli. 

Schehade nie 1zuka społecz
nych, ekonomicznych przyczyn 
wojen. Nie zdaje sobie 1prawy, 
:te kre1 wojnom mo:!e położyć 
zmiana ustroju społecznego, 
wyplenienie i wykarczowanie 
klasowych korzeni zła. W tym 
tkwi oczywiście słabość i ogra
niczoność jego 1ztukl. Rozpra
wia się natomiast 1 mitem fał
szywego bohaterstwa 1 boha
terszczyzny. 

P~&WJemle wanizawsld• ma 
sporo ulet. .JERZEMU K.RECZMA· 
ROWJ udało al11 pn:ed.e ws:sy1tld:m 
precysyJnJe odczytać myłl autora. 
Szczeg6lnle trzeci I czwarty obraz 
traflaJ11 doakooal• do łwla.dom~cl 
wicla6w, 111 Ja.sne J przeJn;yete. Na 
wdelkle pochwały &&1ł11&uJe zn&ko· 
mlb oprawa plutycsna PIOTRA 
POTWOROWSJ[JEGO. .Jeco dekora
cje 111 wprawdsle raczej d1wuwy· 
miarowe, ba.t'dso ma.larakle, 1łabne 
w kon.trukcjl, ale nlekt6re obrazy 
oddaJ11 znakomicie nastr6J nlesa· 
mowltego 1nu1 w Jaddm aztuka llę 
rozcrywa. Swtetnle akom.ponow&11e 
w koloraeh koatlumy, łącznie • "11· 
cmi11 białą plamą paruota Vuco. 
Trafna Je..t takte w uutroJu I 
diwl~ku konkretna muzyka ZBI· 
GNIEW A TURSKIEGO. 

A wadyT Teł 111, nie mołm.a U• 
pn:lezyć. Pnede w1zystklm tem
po. Stanow"o zbyt wolne, 1zcseg6l· 
nie w pierwszym I oatatn.lm obra· 
zie. Rełysez s.apocmnlal, łe Je.t to 
aztuka francuska, na;pleana Jekklm 
p16rem. Nie wolno Jej celebrować . 
Sen mUli być tu anem, a nie pr6· 
bll nlby to poełęblcmego filozofo. 
wania. Zbralkk> tym 1cenom akn-y· 
del. M~e było to takte w częłcl 
w1n11 prze.kładu, j&kby pnyclętkle· 
go, choć bardzo wiernego l sta · 
rannego. Schehade Jest poet11. Ka· 
zlmlerz Braun nim nłe Jest. To się 
czuło szezeg6Jnle w pierwszej sce
nle. Nle wszyscy aktorzy utrafili 
tei w konwemcJę sztuki Schehade. 
MIECZYSLAW CZECHOWICZ był 
w roli kapitana Septembra nazbyt 
realny I krwisty, za m;>JO w nim 
było lekkości i dowcipu. Postacie 

Schehad• utka.n• •li • ln.neJ ma
terll. TADEUSZ FIJEWSKI odna· 
I.ul 1111 dopiero w obrazie C21War· 
tym. W obrazie plwwuym był Ja· 
kl.ś nle1w6J, 1uchy, mało u.bawuy. 
BARBARA WRZESI~SKA łllczni~ 
wyglądała, rusza.la 1111 a nlnawod
uym wdzię.kdem I była uapraw11ę 
w roli Małgosi bard:r.o poetycka. 

Mote przyd&loby 1111 JeJ trochę 
przyprawy imleaznołcl. Myłlę, te 
1koro n1e udało 1lę redynrowl lłeJ 
I tzybcleJ poprowadzić obruu 
plerwsuro J Oltatnlego (kt6re 1ta· 
nowl11 ramę pn;ed1tawdenla) lepiej 
było znacznie Je 1kr6clć. 

811 Jednak w tym •pekta.k.lu cl.wł~ 
6wlet.ne role, o kt6rych warto po· 
wiedzieć nieco wlęceJ: to WIE· 
SLAW MICHNIKOWSKI w roll ty· 
tulowej I ALEKSANDER BARDINI, 
Jako gen&rał M•rador. Mlchndkow· 
ald, ba.rdzo chaplinowski, • w11ai· 
Idem J llrycsnym \Mmlechem, pra· 
W'dslwy cdcnvlek • kwla.łlk:iem. Bar· 
d!nl, generał Mirador, Ja.k s kary· 
katury, a jednoczełnle Jak s ty
cia. Miał c°' • postaci iUemłecklch 
otlcer6w • monoklem w oku. Jak le 
tworzył na ekranie nlezopomnlany 
Eryk von Stroheim, ale miał Jesz· 
cu coś l'rięceJ: zam)'łlenle czlo· 
wielu, ld6ry 1t0Jąc na 1-&czycle 
machiny wo,Jen.neJ wie o nle.J r;na· 
cznle więcej od awych podkomenAI· 
nych , srozumlal JeJ beuen1, tra
giczny I głupi. Jego monolog, ro:r.· 
mowa z Septembrem d 11 Vaaco, to 
chyba naJlepne części przedsta
wienl.a. 
C6ł J-HT lll1llta pya:nych epi· 

zod6w: STANISl.AW.ł. PERZANO· 
WSKA, wle4ima, Ja.k rzadko ZU· 
peJnle im.Jla ni.i zwykle. TADEUSZ 
SUROWA, .JANUSZ BYLCZYNSKI, 
STANJSLAW BIELJNSKI. I duia 
nlNpodzla.nka: TADEUSZ PLUCIN
SKI w bardzo dobrej, chara.ktery· 
stycznej roll 1lertanta Caquot. O· 
kuuJe 11111 te Pluclrukl, t o zna.ko· 
młty komJk. Trzeba co tyM<o wła· 
śclwle obsadzać. 

Warto zobaczyć? Na pewno 
tak. Choć niejedno tu nuży,czy 
nawet chwilami nudzi, to je
dnak są fragmenty, które wy
nagradzają to z nawiązką. 

ROMAN SZYDŁOWSKI 


