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TEATRÓW ;t O IYZ KICH
Państwowy Teatr Powszechny

LIA Erenburg zna Francję i stosunki francusitie, jak znać je może tylko człowiek.
rotóry sporą część swojego życia spędził
w tym kraju: Ja.ko !elieto~ta ~renburg
7.awsze nfilffiętrue mtereSuJe się losem
Francji, jako powieściopisarz
niejednokrotnie wy:biera temat francuski. Osta. tnie dowie powieści Erenburga, „Upadek Paryża" i „Burza" (właśc!wszy byłby tytuł pol-
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Łodzi.

aki. ,,Zawierucha") dają przekrój społecze.ń
stwa ·francuskiego w przeddzień wojny i w
r.?.asie okupacji. Sztuka „~na placu" odnosi slę do Francji powojennej, ale ma znacznie skromniejsze ambicje. Rzecz dzieje się
w mieście prowincjonalnym, w czasach najnowszych, na tle „marshalizacji" życia francuskiego. W galer:i figur prov.incjonalnych
odnajdujemy w zmniejszonym formacie te

Ilia Erenburg „Lew na placu". Scena z V ·aktu

&amlł kapitulancką usłużność wobec dolara l
ten sam strach prz.ed klasą robotniczą, co w
wyższych sferach politycznych,
tylko że w
odmianie bardziej obnażonego i doprowadzonego aż do groteski - służalstwa. Występuje więc burm::strz ' pan Valois, reprezentant

prov.incjonalny blumowskiego „socjalizmu",
miejscowy champion „trzeciej siły"; pan Deslos, fabrykant likierów, entuzjasta generała
de Gaulle; pan Richard, który podczas okupacji zbogacił się na skupie majątków poży
dowskich i nawrócił się na wiarę w Opatrzność Boską; pan Piquet, redaktor miejscowej
gazety. Wszystkie te osoby, potrosze podmo- kle kollaboracją, obskoczyły nowego, amery- I
kańskiego pana, kóry zjawia się w osob:e
bezczelnego bubka z miasta Jackson, aby pouczać Francuzów o amerykańskich porząd
kach i amerykańskiej cywilizacji.
Drobny
bissnesmen z Jackson uchodzi w tym miaateczku za w~elkiego wpływowego rzeczoznawcę przy~łanego z Ameryki w ramach
planu Marshalla. Zastępca burmiStrza, degaullista, witając go oficjalnie w radzie miejskiej, odczytuje prawie dosłownie ten sam
tekst, którym witano dygnitarzy hltlerowskich. Znalazły się w sztuce Erenburga jeszcze inne zjadliwe i pikantne szczegóły: bubek amerykański wyrzuca za drzwi starego
arystokratę francuskiego, bo nie podoba mu
się kolor jego pazn!lkc!, świadczący jakoby
o domieszce krwi kolorowej. Rzekomy rzeczoznawca wzamian za obietnice rozmaitych
wiktuałów z Ameryki, obietnice pisane na
wodzie, wyłudza posążek lwa ustawlony na
placu miejskim w wieku XV, zabytek chwały narodowej i kultury francuskiej.
Ta afera z zabytkowym posążkiem lwa,
która wyłania się z biegiem akcji, ma wszelkie szanse na to, aby nabrać znaczen:.:a symbolicznego, nie niszcząc realistycznych zało
żeń sztuki. I rzeczywiście urasta do symbolu - ale ramy sztuki pękają, Erenburg nie
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utrzymuJe się w realistycznych zależeniach
do samego końca. Na scenę wch•)dzą robotn!cy i - likwidują sztukę.
Z'aczynają
przemawiać wprost do widowni.

aż

Przyczynę tej wolty widzę w tym, że wybrany przez Erenburga odcinek życia je~t
jednak niewspółmierny z treścią ideowopolityczną, którą autor chciał podać zgodnie

teatralnej, która zarysowuje się w finale,
wszelkie konsekwencje romantyczne: wyodrębniono oddzielny epilog, obraz grupowy z
deklamacją. Liczono widocznie na to, że takie obrazy działają wzruszeniowo na instynkt
rewolucyjny widowni.

'Z rzeczyw;stością dzisiejszą.

Niepotrzebne natężenie sytuacji, myśli, sło
wa - odbiło się na całym spektaklu. Nawet
motyw przypadkowej rękawiczki w drug!m
6kcie, znajdywanej ~olejno przez każdą kobietę na scenie, zamiast odegrać rolę drugorzędnego rekwizytu, o który w dialogu zahacza się mimochodem, urasta do naczelnej
roli, wytwarza się jakiś odrębny skecz,
uwieńe7.011y przęz panią Piquet, która pobiła swoim parasolem rekord złego smaku.
W wielu wypadkach nie tyle gra aktorów,
ile sam dobór obsady, przeprowadzony jakby a rebours, przyczynił się do zastąpienia·
kolorytu lokalnego nasiym, tutejszym zacięciem farsowflll. Panna Bouboule, głupiut
ka prowincjonalna „poule" francuska - zachowywała s:ę tak, jak mały Kazio wyobraża
sobie straszne kurtyzany.
W niebywałych
zalotach formalnie dusiła przybysza z Jack·
'<in (Antoni żukowski), który byłby całkiem
udanym okazem amerykańskiego bubka, gdyby znalazł odpowiednie tło w otoczeniu. NieFJtety, pan Valois (Aleksander Olędzk'.), mimo niewątpliwej swady, bardziej przypominał hotelarza niż burmistrza
francuskiego,
pan Deslos (Zygmunt Zintel) fabrykant wódek dobrze utrzymywał się w charakterz.e,
ale 'racze; w charakterze zasuszonego rejenta, a pan Richard był dla mnie postacią dość
tajemn!aą pod względem socjalnym i towarzyskim. Dziennikarz Piquet trącił partykularzem, ale nie francuskim. Natomiast Ren~
Vivlen (Zbigniew Jabłoński) z .n:ieoczek.iwanym wyczuciem odegrał w trzecim akcie zabawny epizod młodego literata, który brodzi.
między surrealizmem a egzystencjalizmem,
gardzi Ameryką l marzy o Ameryce, a poza
tym sprzedaje papierosy.
W dekoracjach Tadeusza Sadowskiego nie wiem dlaczego ściany przeważ.nie stały
na ukos. 'prawdopodobnie miało to oznaczać
upadek starej burżuazyjnej Francji. Ekspresjonistyczna maniera na ukos, zrodzona po
pierwszej wojnie, pokutuje na naszych scenach prawem n!ewczesnego konwenansu . 1
straszy widzów przedpotopowym modernizmem.

Nie jest bowiem prawdą, że w jednej kropelce odbija się świat cały, że w wykrojonym
odcinku prowincjonalnego życia można una-

ocznić całą

strukturę

społeczno-polityczną

kraju. W kropelce deformuje się obraz świa
ta. W miasteczku prowlncjonalnym nie wldać głównych sił kapitału i finansjery, które
pchają Francję w objęcia marshalizacji; tych
właśnie sił, które tak doskonale Erenburg
potrafi ukazać w swoich pow!eściach.
Co
więcej, w kompozycji sztuki,
rzeczywista
przeciwwaga tych dł, klasa robotnicza prowadzona przez partię komunistyczną nie znalazła dostatecznego odpow~ednika w ramach
realistycznych założeń. Aby unaocznić tę siłę, Erenburg uciekł się· do tradycji i formy
romantycznej, Za kulisami sztuki, gdzieś poza galerią mieszczańskich figur prowincjonalnych dzieje się coś tajemniczego. Krąży
legenda o Marie Lou, o komunistce, która w
biały dzień zastrzeliła gestapowca i została
zabita przez okupantów. Krąży wieść „w!eść głucha między ludem", jakby powiedział romantyk polski, że Marie Lou nie zginęła, że Marie Lou wróciła. Panowie na sce •
nie boją się Marie Lou„. Słow~m - „widmo
krąży po Europ!e widmo komunizmu", te
pierwsze słowa „Manifestu Komunistyczneg~"
atają jako żywo w pamięci. Ale od daty „Manifestu" do czasów, kiedy WYznawcy „trzeciej siły" i degaulliści przyjmują w radZ:e
miejskiej amerykańskiego oszusta,
minęło
dokładnie sto lat, {iziś już nie krąży wJdmo,
ale stoi - i kością staje w gardle imperialistom - realna siła. Nie , znajdując dla nieJ
m !ejsca w kompozycji sz:tuki, Erenburg przeznaczył dla niej nadbudówkę w finale, ukazał
Ją w stylu
romantycznym, co więcej, zaakcentował umowność całej sztuki, niedostateczność tej „rzeczywistości", która dzieje
się w świecie prowincjonalnych kapitulantów bo kiedy pod koniec piątego aktu robohucy wchodzą na scenę, oświadcza~ą '
,,Dosyć gadalliście przez tyle lat i przez pięć
aktów".

Wystawiając
Lwa na E!..a~u", Teatr ~
Afera re sprzedażą pamiątkowego lwa wszechny podją inicJatywę. go~ą. uznll1?-1a
mówi w,idowni, jak łatwo burżuazja francu- i"'nasladowania. Na realizacji z.aciązyła rueska wyźbywa się skarbów przeszłości naro· znajomość tła obyczajowego te~o ~raju, '!'
dowej, dorobku swojej kultury. Dziś już nie którym się rzecz X:?zgryv~a,. i w~eloletme
ona jest strażniczką kultury narodowej, tę oderwanie od tradycJl rosyJSkiego humoru,
do których Eren):>urg naw:1ązuj~. ~yślę'. że
rolę przejął kto~ inny. Przebieg akcji ilustruje tę słuszną diagnozę, ale tylko od stro- ten mankament jest boda3 ważnieJSzy i w
ny negatywnej. Pr..eb:e~ akcji nie wyłania tym kierunku teatry powinny solidarnie porealistycznych okoliczności, które .by unaocz.. pracować.
niły widzom, że w tę rolę strażnika kul~ury
narodowej wcnodzi obecnie klasa robobricza.
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wybucha z innych, szerszych powodów, mz
afera ze sprzedanym zab:ftk:iem. Połączenie
tego motywu ze sprawą lwa ma już . raczej
charakter symboliczny. I w tym właśrue momencie pękają szwy realistycznego kostiumu
sztuki Erenburga.

Lew na placu" jest zbyt odosobnionym
p~ykładcm sztuki polityczno~połecznej i;a
temat dzisiejszej Francji, aby na podstawie
tego doświadczenia teatralnego mo~~ bylC'
sądzić, że dzisiejsza ~alka franeus~1e3 klasy
robotniczej nie nadaJe się do re.alistycznego
wyrazu na scenie i musi przybierać wyraz
romantyczny. Uogólnieffie takie może poszło
by na rękę tym, co sądzą, że w zetknięciu
z tematem dzisiejszego Zachodu metoda realistyczna odmawia posłuszeńst,wa, ale byłob„
trochę przesadne.
Posługując się zbyt szczupłym zaso~em ~a
łożeń realistycznych, Erenburg zupełnie św:a

domie poszedł na ostry rysunek sa~yry~y P?-

sunięty aż do groteski. I zupełnie św.iado!111e
starał się nawiązać do tradycji g~golowsk1eg~

humoru. Sytuacja oszusta w „Lwie na placu

przypo~a ,,Rewizora". Akcja ma podobny
przebieg i niektóre. sceny są p~rafrazą Gogola. Do starych dz1ewiętnastowiec~ych !t"a-

dycji należy też wYPOSażenie postaci w lćlka
myśli prześladowczych, w P?wtarzane ~d

okazji do okazji .te. same P?W:edzonka, ty.ko, że nie są to JUZ senu:ncJE'. m~ralne, ale
obsesje natury polityczneJ. N1e~orrch prześladuje myśl o bombie atomoweJ, mn~ch a tych natrętnie - myśl o ko~umstach.
Mimo wyraźnej apelacji do tr~dycJi teatralnych, dowcip słowny przewaza nad hun:iorem sytuacyjnym, na }ttóry Ere~burg, Jak
mogłem slę zorientowac, wcale rue nastaje.
A zorientować się było dość trudno na prapremierze tej sztuki w PaństWOWJn:'- Teatrze
Powszechnym. Reżyserowi Karol?Wl . Borowskiemu przytrafiło się to, co moze się J?rzytrafić najbardziej
doświadcz<;>nym
i:ezyserom: opacznie ujął styl sztuki; szuk~Jąc na
gwałt komizmu sytuacji, doprowadził dwa
pierwsze akty do farsy,. do niewydarzone~~
skeczu, tak, że bardzo zle przygotował ~
dza do dwóch następnych, całkiem udatnie
pokazanych bez sytuacji farsowych, których
w sztuce E~enburga w ogóle nie m:i. Ale w
tych dwóch pierwszych akta<:h zagmął prawie cały humor słowny. Pohtyczne Vf!~
nia bywalców kawiarnianych przewiJaJące
aię od niechcenia, jak to bywa .Przy kartach
lub dominie, przemieniły się yv JaSkra~i: plakatowe WYPOW!edzi. ObsesyJne myśli i P<;>wiedzonka brzmiały jak alarm o pogoto~1e
ratunkowe. Robotnicy, którzy w os~tnun
akcie weszli aby spokojnie (tak to sobie wyobrażam) ziikwidować umo~ą. ,~eczywi
stość" teatralną, zachowywali s;.ę 3ak rozgorączkowani bokserzy. . Za dużo wyładowa
nia energii jak ria sprawę jednego b1;1bka. z
Jackson. Usuwanie dekoracji to przecież .Je.cze nie rewolucja. Wydaje mi się !ówruez,
niepotrrebn~e
wyciągnięto z teJ szpar7

