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po ,,Milości" Kohoutct, Lewą!) nądzili w okresie 
Sob""4 TTJ1denckiego, to 

· na pewno nie mogli rządzić 
za panowania Napoleona I. 
I co to za monarchia , pożal 
się boże, nie większa pTZe
cież niż ogTód królewski. A 
jej władca t rząd, cz11ż to 

na wszvstkie odpcwiedziec. 
Tym !epiej. Możn.a to w 
spokoju uczynić później i 
jeszcze Taz pójść na sztukę, 
bv teTaz już pośmiać się dD 
woli i bez Tezerw11. 

Broszkiewicz dal nom ko 
medię świetną, peln.q dowci 
pów, point, pnezabawn11ch 
311tuacji i humoTu, ;eś!i nie 
beztToskiega (m11ślenie!) to 
pTZecież i nie pTzeintelek
tualizowanego, Sam iron._ 
ruje, ;est pe!en. u11deTstwa, 

nasz TeatT zapreuftto
u::al w „Jon.aszu i blaźnie
BROSZKIEWICZA, drugq. 
bard.ro wspólczesn.q , lekce
ważącą przv;ęte form11 i 
<.onwen.anse ntukę, mimo, 
ee zachowano . w Tl.ie; tTZ11 
lclaS11czne ;edności: akcji, 
niejsca i czasu. Powiedzia 
~abl/m nawet, że można się 
:u dom11.ślać pewnego za
iniaru stopniowania, prZlJ· 
:wycza;ania widza do no
wego zupełnie gatunku 
;ztuki sceniczne;. I chyba . 
:o w11;&cie, omi;ające zasa ' 
ię szoku, jest _ bardzc •łus 
ie. Bowiem ;e.śti nawet 
·eakcja publiczności na pre 
nieTze „Jonasza i błazna" 
)1/la Tacze; powściqgliwa, 
.o nie świadczv to wcale o 
:askoczeniu, a Tacze; o TO· 
:umieniu sztuki, ;oko ~
:ie; , podczas które; trzeba 
:oniecznie, i to intenS11tD· 
~ie myśleć. In.czcze; widŻ 1D1/ 
:hodzi z teatTu obrażon11 na . 
.utora , reż11sera i w11konaw 
ów. Bo ostatecznie na cóż 
•ozwala sobie autor? Nie 
dec11dowal się pTZecid 114 
cisie okrdlenie epoki, w 
:tóre; Tozgrywa się akcja, 
•o, „ gdzie Rzym, gdzie 
Crym" - jeśli kTól Filon 

~ONASZ I BŁAZEN 

to, Cl jaku, z królową 

ftfe ga bł net glupców nie
zw11kt11ch? I dlaczei7o jedir 
n11, mąd-ry, prawdziw11 czlo 
wiek w sztuce musi b11ć 
błaznem? 

A Też11seT, czv nie poau· 
wa się zbyt daleko? Króle
wa c-zvta na scenie auten~ 
tvczną gazetę z datą Anno 
Domini 1958, błazen bez że 
nad11 1D11jmu;e z . kieszeni 
papieTosa i zapalki, pismo 
od cesarza zjeżdża gdzie& 
spod sufitu. I w końcu akto 
rz11. Parodia, groteska, cz11 
może jaki e.ł Żl/tDe , może na 
wet autentvczne postacie? 

No cóż , Piltania cisną się 
na usta i nie wystarc: 11 cza 
S'U w przeTWach międz1/ 
trzema aktami; żel>JI sobie 

ale o wielu neciach niOtoł 
pól żartem, łmieje się z 
nich. 

Obraz, ktÓTl/ 10idzim11, 
dzie;e się - bo tak sugeru 
je autor - w jakimś cza
sie, 1D pTzeszloki. I nie 
;est to nieprawdopodobne. 
Bo cz11ż tak trudno doszu
kać się w dziejach wlas
n11ch i obC11Ch, marionetko
w11ch królów, glupich mi
nistrów, „bohaterskich" 
adiutantów, dam dworu, o 
których w Sl/tuac;ach tD11· 
raźnie po!ityczn11ch mówi 
się „cheTchez la femme", 
Tacji stanu, która W1/1Tlaga 
b11 kanarek nie drażnił twa, 
ludzi, kt!lr::11 011wali z TÓŻ
":JCh względów niewvgod-

ni, a także t takich, którzv 
i mąctrzv i prawi chronili 
się pod ma&ką b!azna? Otóż 
wla.łnie! lnteryretu;m11 so· 
bie sztukę ;ak kto woli. Jej 
sens, głęboka, choć pokr11ta 
wm-s'fwą sz11derstwa praw
da, pozosta;q niezmienne, 
bez względu na to, cz11 
bTzęk nabe!ki, którą po
trząsa adiutant w11da nam 
się blialci, cz11 t11lko już hi
ńoTJlcznv, CZ1/ postać ogTod 
n.ika z ;ednll"' t111Y..o kwia
tem 1D Tęce, prZJipOmni nam 
dalelCq. czw mote bliskq 
przeszłość, czv przemówie
..U mintst-ra w11wo!a jakieś 
analogie, ~ nie. W11mowa 
„Jonasz4 i błazna" ;est ch11 
ba wszechczasowa. Aluzje, 
analogie i metafoTll zawar
te w sztuce można bl/ło od 
CZ11tać wczoraj, także dzii 
11 eh11ba i jutro. Najważ
nie;sze ;nt to, że BToszkle 
u:icz wskazuje na zlo, potę
pia ;e, dektani;e się za mo 
ralnq pastawq, godnoiciq i 
ludzkq, 100Ttościq człowie
ka . Ta postawa avtora je1t 
jednoznaczna t tak t11lko 
mcże b11ć zrozumiana. Od
powiedź no wszelkie inne 
J)l,ltaniCl autor poZ'Ostawia 
tDidzowi. 

Tak też zape1CM ZTOZU· 
miał intencje autcra TeŻl/
seT p...]dARIA STRASZEW 
SKA. I Koncepcja reż11seuka
nie nawiązuje do dnia dzi 
siejszego, ale nie ";est także 
CZJISto abstTakCJljna. Są mo 

(Doltokzenie M atT. 4). 

/ 

11111-~iv v ktÓTJ/c.h widz 
móglb11 się 8Ugero ·~ ać: „;a 
to .skądJ znam", są i takie, 
które '"' Żl/WO PTZ11pomin.a 
k q/111Gc;e ze starych tolos 
kłch komedii dell' arteJ Z 
wielką J1TZ1i;em·nością i .sa
t11sfakcjq, odkrl/walam Te
żVsenki lwi pazuT, w każ
~; llłeomol svtt1ac;i, każ
dvm Z49f'llll-iu. \Doskonale 
&nipo akcjł, •iezmiemłe 
nbtelne cieniowania, kapi
tału groteska, w t11m wu11 
ltkim 1D11C.ntwa •ię -reż11se
"" który Hi na chwłf< nie 
~zeza zgTomadzon11ch 
v nDoich -r'1cach nicjJMuai 
to dGtoać tak.że du.to aat11s-
1a1ccii •ktoro•. Illdvwidual 
ROić Jcddeoo z llłeh liki.ero 
toal\O ;ea 11C1 vlaiciw11 tor, 
li ~zeinie 10]/CZU1DD 
się, że ttŻ1/ser •le odstępu
je od IUIOjej koncepcji i u 
•kto-r jq. aprobuje, Mam tu 
u •11.fU - ia. kapitalAą 
scenę hrabianki BcTba.,,, i 
JOfł4m::a t0 II akcie, posie
dząie ta;ne; rad11 (iwietn11 
P°"'111l z kTze.dami, kt6-
"l/Ch - oparcia Wn.łtvjci krCltl/ 
lrięzienne). 

rsceMgn1fem - HJOfl4azo. i 
błon.a" bl/l JERZY TO
RORCzyK, I tu za•watCl 
lię z'1iactnoić .zam11alu z a v
toTem <i . TeŻ1/1e-rem: W 1pół
ezen.e TOZtDiqza11-ie wnętTZll 
I nc tvm tle pomnik króla. 

.Po .11a tYM uważam dekaTa 
tję .m bardzo dobrą tl'ł4lar
&ko...:J 

Grotelkci jest rzvdkością 
,.. 1'Cl.sze; ieenie, t11m ~
m-nlej poka&ano ~"' ;ą to 
dolnvm gatunku. \Nie mogę 
rię powllt-rzvmać, żel>JI jesz 
cze teraz llte śmiać się z 
włiAilltra (zyGMUN7'. TOK). 

20° croc acc 

Cat .2111 kapitalna postać/ I 
Ghtpota - i pnebieglolC, 
naiw11-0ść t u.te 1D11biegi, 
kukła, która P'"Zl/Oblekła 
1-ud:zką pol'tać na tabet11cz
n11ch 1t-0oach.j1'01c l'twor211I 
svtwetkę gretukową tAI 

geście, młmtc:e, .słowie • 

!lona~z 

i bla.zen 
kald11m ruchu ł katde; ..,, 
tuac!J Tvm viękne tuna
llie, U ;est to JllienD11& du
je rola tepo aktora. 

fAdiutallt - ST. .lfA
SŁOWSKI b"42i l>ardzo ro 

dzhne .skcjarzenia,{ to po
br-zękiwanie ual>:!Jcq, to 
tr.malcante obca10ml, do
prawd11 tale tn1dno o wta
- .skąd flł1/ to mam111'iR'o 
le napisa-na dla Jlaslotoalcie 
flO, ktÓTl/ v widu itłlll/Ch 

sztukach ~ lktaenoować 
.vojq ..slclontłoicłq de flf'O· 
teikł, N bl/ł ńołetnłe tia 

mie jaetl.. ...J 
Et· ~&l.!J c~ · tol/O~dade 

1abte kTóla, któremu koro
na trzyma Aę 11C1 17"m ce 1 

lBe.naolnv, tehórzlitD11, głu· 
pi, pełen lęku PTZed odpo
tO'l1!dzialności4, .fmiuzn11, 
mał11 król - to 1Cłamie 
ADAM KRAJEWICZ. Nic 
bym tej po•taci 11ie dodała, 
a•i .;~ 

Trochę klopotu 8PTawia 
llłt błazen - ZBIGIDEW 
STOKOWSKI. Bo jeśli mci 

l>Jlć to -t11!ko 1.Crażenie z 
pumieT11, to może llie 1D 

koncepcji ale w wanztacie 
aktonkim mial<lbll"t coi 
niecoś do .skr11t11kowania. 
Sq watne moment11 po któ-
111ch aktor się prze.flizguje, 
chwUami zamazuje tekst, 
czaaem zawodzi glos. Nie 
zawsze jednak teatT jest tli! 
ko teatrem, Cl aktoTZI/ t11lko 
aktorami, a więc i _ tuź 
przed premierą zdaTzajq 
się c:horobl/. Choć u:ięc to 
może imieuM !>Jl błazen 
chorował, ale tak l>Jllo, 
u:ięc ch11b4 widzowie tM1-

atęp!l11ch przedstawień, 
c:bejrzq go takim, ;akim 
móg!b11 b11ć już na premie
rze. 

Królowa KARIN A 
WASKIEWICZ i .;e; dwie 
dam11 dlDOnl LUDWINA 
NOWICKA - KRAJEWSKA 
ł ZOFIA BRISKE podzieli-
111 międz11 siebie -dwie epo
ki. Dwie pierwsze są wspól 
czesne, trzecia natomia~t. 
groteskowa lwabianka, tDJI• 
;ęta ;est żvwcem z Uiloskiej 
lub francuskie; komedii. 
W aikiewicz nie po niz pieTtO 
U'11 prezentu;e !lam Tozleg
lą skalę JWego talentu, No
wicka-Kra;ewirka, którą os 
tatflio widzielitm11 w kilku 
$pecjalnego rodzaju Tolach, 
jest zbl/t rasową aktorką, 
b11 nie polącZl/Ć wvmaganej 
od niej prezentacji wdzię
ków z dobTJlm waraztatem 
a rl11st11czn11m. 

Pozońale, mAleiaze role, 
ie ktÓTJlch "'°;bardziej 
utkwi! mi w pamięci ogTod 
nik - JERZY SLEDZIR
SKI, poprawne. 

IaENA IUBICKA J 


