
KRYSTYNA BER WIŃSKA 

„A niechaj narodowie wżdy 
postronni znają, 
Iż Polacy nie gęsi, iż swój ję
zyk mają" 

Mikołaj Rej 

Frapujący tytuł Polacy nie gę
si zdaje się obiecywać sztukę, 
której główny konflikt wyzna
czać będzie temat walki o język 
narodowy. w literaturze, o naro
dowe piśmiennictwo w Polsce 
jeszcze trochę średniowiecznej, 
a już bardzo renesansowej, a 
więc sztukę o Mikołaju Reju z 
Nagłowic. 

Walka o język narodowy 
ba - jeśli wgłębić się w treści 
historyczne tych krótkich słów -
zrozumie.my, że dotykamy tu 
jednego z głównych problemów 
epoki. Czymże bowiem jest wal
ka o język narodowy jeśli nie 
walką z kosmopolityzmem kleru 
i magnaterii, walką o wyzwole
nie spod powszechnego panowa
nia Rzymu i łaciny. 

Nic też dziwnego, że głównym 
wrogiem piśmiennictwa w języ
ku ojczystym jest kościelna cen
zura. 

Do tej walki przeciw magna
terii i klerowi postępowy odłam 
szlachty mobilizuje nawet chło
pa (warto sobie z tego punktu 
widzenia rozpatrzyć Krótką roz
prawę między panem, wójtem a 
plebanem) nie zatracając rzecz 
prosta poczucia odrębności inte
resów klasowych, jeszcze silniej 
zresztą odczutej przez chłopa, 
który jest na ogół nieufny, jeśli 
uie wrogi nawet wobec łaskawej 
kokieterii panów. 
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ce Morstina, ale niestety tylko 
w jej warstwie konwersacyjnej, 
dialogowej, a nie leżą w nurcie 
akcji, dramatu, konfliktów mię
dzy postaciami. I tu sprawdza się 
truizm z kodeksu dramaturga, 
że siłą oddziaływania na widza 
obdarzony jest tylko ten temat 
w sztuce, który wyrażony jest 
poprzez konflikty działających 
postaci. 
Stąd speJs:_takl mimo wielu u

roków, pozostawia pewien nie
dosyt, rozczarowanie, przynaj
mniej tym, którzy szukali w nim 
dramatu epoki i dramatu Reja. 

Nie widzimy Reja walczącego 
o druk polskich książek (a jakiż 
wspaniały konflikt dramatyczny 
mieści się choćby w jego zapo
wiedzi: „Włość sprzedam, pas 
zastawię i rzucę na Polskę 
swoich ksiąg tysiące. Taki ko
zioł uparty jestem"). Widzimy go 
natomiast, jak użera się z oko
liczną szlachtą o wprowadzenie 
na zamek Bony swego chłopskie
go chóru i jak odrzuca jedne a 
ulega innym zakusom matrymo
nialnym swoich sąsiadek. 

W pamięci widza zostaje obraz 
Reja - chłopskiego orędownika, 
gardzącego stołem królewskim i 
zapominającego o narzeczonej 
dla swoich ubogich chłopianek. 
Reja, który by „ ... nam wszyst
kim brzuchy porozpruwał i jelita 
na lutnię naciągnął, by grać na 
nich swoje chłopskie melo
dye" - jak mówi Kasztelanowa. 
To chyba przesada, to nawet 
anachronizm. 

I jakiż jest ten Rej - orę
downik chłopów zarazem Sy
gietyński owych czasów? Czy 

8 

„POLACY NIE GĘSI" 

.JANINA ROMANÓWNA w roli Królowej Bony (Teatr Polski w Warszawie: 
„ POLACY NIE GĘSI" L. H. Morstina. Reżyseria: .J. warnecki, scenografia: 

O. Axer, muzyka: S. Wiechowicz) 

tak wyobrażamy sobie ojca na
szej literatury? Myśląc o Reju, 
widzimy rubaszną, rabelesowską 
postać gadatliwego szlachcica z 
krwi i kości, lubiącego dobrze 
zjeść, wypić i zabawić się, nie 
gardzącego dobrami material
nymi, temperamentu hałaśliwe
go i wybuchowego, mądrego mą
dr·ością życia, nie książki, 
skromnego i do pisania swojego 
niewielką przywiązującego wagę. 
A przede wszystkim namiętne
go bojownika reformacji (przy
pisywano mu niemal wszystkie 
pisma antykatolickie). 

Tymczasem Rej ze spektaklu 
Polacy nie gęsi to nudny mora
lizator. Dialogu z Otwinowskim 
trudno dosłuchać do końca, roz
pr'.lwa z Boną jest czysto re
toryczna (sam mówi: ,„ .. niczego 
się tyż od niej nie spodziewam"). 
Niewiele tu mogą pomóc inwen
cje aktorskie. Bronisław Dą
browski grający - tę rolę robi 
wrażenie jakby rezerwował siły 
na coś, co dooiero ma nastąpić , 
niestety kurtyna zapada po raz 
ostatni i... wielka chwila nie nad
chodzi. 

Charakterystyczne, że w arcy
dowcipnym tekście sztuki właś
nie rola Reja pozbawiona jest 
niemal zupełnie dowcipu i 
wdzięku (z wyjątkiem miłosnej 
sceny z Rożnówną w II akcie, 
prześlicznej sceny, w której ta-

lent Morstina zabłysnął w ca
łej krasie). 

Postać Reja nie dorównuje JUZ 
nie tylko znakomitej Kasztelano~ 
wej czy Bonie, ale nawet epizo
dycznej postaci starego dziwaka 
Rudominy (doskonała interpre
tacja aktorska Kazimierza Deju
nowicza). 

Teatr realizując sztukę o wie
lu walorach literackich, ale o 
słabej konstrukcji dramaturgicz
nej, z wielką ilością postaci 
wątłymi nićmi ze sobą powiąza
nymi, słusznie wybrał widowis
kowe formy inscenizacji. Reży
Eer Janusz Warnecki z właści
wym sobie rozmachem i bo
gactwem środków stworzył spek
takl barwny, pełen ruchu, ostro 
wyprowadził charakterystycz
ność sylwetek i grup, dbał o poin
ty dowcipnego tekstu i o piękno 
rubasznego, dosadnego, soczyste
go języka tej sztuki. Wydaje się, 
że reżyser nie mając dostatecz
nego materiału, aby ukazać dra
mat Reja i jego epoki, pragnął 
przynajmniej stworzyć klimat 
tej epoki. Stąd obyczajowy, ro
dzajowy charakter spektaklu. 
Można by dyskutować, czy ten 
klimat epoki nie jest przez reży
sera zbyt zgęszczony, przez to 
nienaturalny czasem, nieszczery 
(zwłaszcza w I akcie razi nien~
turalna wesołość i rubaszność, 
tym bardziej, że niektórzy akto-

rzy sztucznie zmiemaJą głos), ale 
w tej dyskusji miałby reżyser 
potężnego sprzymierzeńca w ję
zyku sztuki, który słusznie stał 
się dla niego jakby W"Znaczni
kiem stylu przedstawienia, a 
który również jest zgęszczony, 
nasycony rubasznymi wyraże
niami, bardzo obrazowy, pełen 
porównań, powiedzonek i przy
słów. 

Barwne i pełne ruchu rozwią
zanie scen raz tylko budzi po
ważne wątpliwości. A mianowi
cie we wspomnianej już mi
łosnej scenie Reja z Rożnówną 
w akcie II. Uroczy liryzm tej 
sceny reżyser przerywa i zmąca 
przez wprowadzenie komicznego 
motywu podglądania zakochanej 
pary przez dziewczęta z chóru. 
Dodając tej scenie niepotrzebną 
akcję, reżyser jakby nie zaufał 
autorowi, a właśnie tu można mu 
było zaufać z zamkniętymi ocza
mi. (Na marginesie: Halina Mi
kołajska grająca Rożnównę, peł
na jak zwykle niepokojącego 
uroku, zbyt serio potraktowała 
zdanie o sobie: „.„ładne to i 
skromne, a ślepia jej się żarzą 
jak gwiazdki..." i nadmiernie wy
grywa efekty spojrzeń). 

Trafny w zasadzie styl insce
nizacji nasuwa myśl, że Polacy 
nie gęsi są materiałem na dosko
nałe libretto operowe. 

* 
Mieczysława Ćwiklińska 

trzeba wziąć głęboki oddech, że
by o tym mówić. To są szczyty 
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każdego ruchu, gestu, spojrzenia. 
I to co mają tylko najwięksi: 

nieomylna pewność bycia na sce
nie, organiczne zrosmęcie się z 
postacią, która tak a nie inaczej 
musi chodzić, mów1c, patrzeć. 

Słaby aktor gra tylko ustami, ale 
jakże często nawet tych, których 
uważamy za dobrych aktorów, 
którzy panują nad głosem, ges
tem rąk, mimiką, spojrzeniem -
zdradzają nogi. Najmniej ruchli
we, związane z ziemią zdradzają 
każde kłamstwo, każde puste 
miejsce w grze aktora. Głos 

wzburzony, oko namiętne, ręce 

łamią się w patetycznym geś
cie - a nogi pozostają spokojne, 
nudne, bierne. (Niezapomniane 
nogi Jaracza, choćby z dwóch 
ról: nogi samotnika, stąpającego 

po liściach, korzeniach, mchu z 
Dziewczyny z lasu i skradające 

się, chytre nogi Swiętoszka. No
gi Kurnakowicza - Horodniczego 
zdające się ledwie dotykać ziemi 
ze strachu w pierwszej scenie z 
Chlestakowem, a szeroko, zabor
czo stąpające w innych scenach. 
Albo nogi jego Szczastliwcewa -
zręczne, pośpieszne, o małpiej 
zręczności komika i śpieszności 
biedaka, który często musi ucie
kać) . 

Wszystkie te dy~esje po to, 
aby powiedzieć, ze na scenę 
wchodzi Kasztelanowa i nikt in
ny tak chodzić nie może. To 
polska szlachcianka z XVI wie
ku, nie z XV, ani z XVI! ale z 
XVI i tylko z XVI; już wyzwo
lona ze średniowiecznej pruderii, 



a jeszcze nie pogrążona w baro
kowej obłudzie. Rubaszna, pysz
na, despotyczna, używająca ży
cia całą gębą, szczera w swoim 
egoizmie i sobiepaństwie. Obno
sząca swój brzuch, syta i sproś
na! Gdy mówi: „ ... póki byłam 
młoda, sama to robiłam, nikogo 
o zastępstwo nie prosiłam. I mi
łowałam tyż, miłowałam, noc nie 
przeszła ... " nie mamy żadnych 
wątpliwości , że to prawda. Gdy 
hardo rozprawia z królową Bo
ną , widzimy, że z tego pnia wy
rosną pokolenia warchołów, któ
rzy Polskę zgubią. 
Oczywiście niemała w tym 

zasługa autora, ale tym bardziej 
rosną serdeczne pretensje, że 
tak znakomicie narysowana po
stać mogłaby się znaleźć w ja
kiejś innej sztuce, że nie jest 
właśnie z tą organicznie związa
na. To samo można powiedzieć 
o Bonie, Rudominie i wielu in-
nych. ' 

Bona - Janina Romanówna -
to druga aktorska kreacja w 

spektaklu. Mądrość, histerycz
ność, stara włoska rasa i kul
tura, przebiegłość, dyplomacja, 
leciutkie, pełne wdzięku znuże
nie, ledwie dostrzegalna ironia 
upr:i:ejmości (np. gdy dziękuje 
za nieudaną orację) - pełna, 
bogata, subtelnie narysowana 
postać. I to co najtrudniejsze, 
gdy aktor odtwarza postać histo
ryczną (lub tak szeroko poza 
sztuką ogółowi znaną jak np. 
Wokulski) - utrafienie w ogól
ne, mgliste często widzenie tej 
postaci i stworzenie tak suges
tywnego obrazu, że każdemu wi
dzowi wydaje się, że tak właś
nie sobie daną postać wyobra
żał . Patrząc na Romanównę, 
wierzymy, że taka mogła być 
Bona. Jest to tym większy suk
ces aktorki i autora, że autor 
odbrązowił tę postać, mocno 
przez naszą tradycję historyczną 
oczernioną, a więc ogólne · tra
dycyjne wyobrażenia zostały 
skutecznie przewalczone. 

* 
Kilka słów o doskonałym o-

pracowaniu plastycznym Otto 
Axera: Styl renesansu przemó
wił ogromnie swobodnie, natu
ralnie, szczerze. Jednocześnie de
koracje są oszczędne, celowe, 
czyste. Żadnego przeładowania 
szczegółami, (od którego to grze
chu Axer na ogół1 nie jest wol
ny), przejrzysta funkcyjność, 
doskonałe rozbicie przestrzeni, a 
przede wszystkim doskonałe po
C7.Ucie stylu. Zwłaszcza dwa pa
łacowe wnętrza (I i III akt) 
skomponowane są znakomicie. 

Kostiumy bardzo różnorodne 
a stylowe i piękne. 

A więc : oko widza cieszy plas
tyka tego przedstawienia, ucho 
- piękny, choć dla poniektórego 
może zbyt rubaszny, język sztu
ki, dowcipny dialog i śliczne 
piosenki (muzyka Stanisława 
Wiechowicza), a entuzjastów 
s:;.tuki aktorskiej zachwyca i 
P:irywa gra Cwiklińskiej i Ro
m.:mówny. 
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