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"l budem ludźmi
. ... ''l.
- O JCe
w

en srebrny Salome.!"
Teatrze Ludowym Nowe·j Huty jest na pe~Wno
najwa.ż.niE-j.slzym, jak dotąd osiągnię
ciem te!łltralnym Roku Słowackiega. Zeby
zrozumieć
właśdwie 1
sztukę i jej przedstarwlend.e, trzeba
od U&ltalen.la stanu faktycznego. Od

S

zacząć

historii.
' Skąd
'
t)"le krwi w tym "srebrnym" śnie?
Skąd taik:ie pomieszan.Le
romansów z rzeziami? Czy to jakaś patologia lilteraoka?
Moda, bajroni'ZJ'Il? Parniętam sa:ikolne wrażenia z "Zamku Kaniowsikle go" Goszczyń
$kiego: - to samo! Tyle potworności, które
n i·e licorwały z obrazem szlachetnej przeszło
ści na~odorw·el, jaklej uczyły młodzLeż różne
ozytanki i podręczn!lk!... Niestety, podręcz
niad kłamały, laikierowały przeszłość.
To
pisarze móW'iJJl. pt"awdę! ...
Sięgnijmy do iródeł.
Oto pamiętniki magnah
owych czasów, Adama Moszczel\sklego. Cytt'wa~
będ~ według wydania Gebetl!.nera 1 1105 r. Jako
bezpłatny dodatek dla prenumeratorów .,Tygod·
nlka llustrowanelo", a wlęe Dle ładne Wl'Wrotowo-lewlcowe, tylko solidne
burtujakle WY•
dawnlctwo, ale Dle dla dzieci. Stronica H l na•
stępne.

2eby

wytłumacsye

"koliszczyznę"

slęl&

bunt 2elełnlaka l Gont:v or.o.1
hrabia
Moszczellsld do

d•leJów fortuny księcia Stanisława Lubomlrallłego.
konkurenta do tronu na sejmlto elekcyjnym, który wybrał Stanisława Au~tusta. Otół Lubomlrekl,
1••n takleJ częłcl Podola l Ukrainy, f:e mołna by
• tego wykroić państewko - zwariował l został
urzędowo

ubezwłasnowolniony.

pbarz wtelk! l~tewskl,
k&ętn.ej, nie kontentując się wdzię
kmm.i, mt#lal je1~e z miło-ki do ksi(żrtej
zrobić fortunę; namCIJW ia ją tedy, ab11 wykTQ/cU<L męża z Warszawy". Tak się i stało,
po czym zaczęły się walkl o rozdnpywane
ziemie. "Ksi.q.łę, prócz, :te był oblq.kainego
uml/ISłU, pojorny byl zaws.ze i kobietami zat-ru.cbtłany... pod.p!sytoa.l, C·O która cliO podpi-

Ale... "S{)mowski,

amam

su po<!,a.la". Pan BoocorwSJki "dobrrowszy sab~ p. W<>łunteoktego, sejmikowego szl!lchcica, p!ja.ka
pełno lc1'es na łbie mają;cego,
któren lię mienił być p~ipotetttem Clirystusa Pana, i wiele okru.cie,{stw popełnU, niby
pruz gorlLwość religijną", chdał zarwhdnąć

jednym z porwiaotów.
Wojska nie mieli. Co robićT Ano, obłecali kon·
federacji barskieJ, te zmoblllzUJlł dla nieJ koza•
kówl Regimentarz l'ułaskl rad wystawU
d~J•
kumenty... Hochsztaplerzy jadlł brać rek.l'llb, O•
blecuJII na dodatek · chłopom znleaienle unii ko•
iclelneJ. Z takim wojskiem atakuJ\ zamr.k w
Smlle, wierny le~:atnym
oplekunom
k'ięcla·
wariata. Zamku w nleobecnojcl komendant:t, J().
:reta Węża, broni paDł Wężyna z 1antk11 wler•
nych kozaków.

Hoohszt.a plerzy
kozakom "dzieci

widząe

opór,

ka.tlł

SIW'Oim

ł

.tony obrońców ~a
dz~wszy i uformC>waWSIZY z nich
Unię .•• za
nLmi postępować i zamek atakować, sądząc,
kozacy broniący się, widząc swe tony ł
dzieci, strzelać '!l·ie będ.q". Ale obrońcy
strzelald!. W~y "kozacy rodowi, za grzech
ciężki to poczytują.c, tż zmu..!zają zamkowvch
cliO zaMjania w!a,sn11Ch ton i dzieci, od.&tq.piH
ataku t więcej komtsarzv słuchać nie chcieli'.'
Hochsztaplerzy - !komlsane (a więc fonnaJ-

v

nie - prz,edsillawklele dyktatury wojsłtO\vej
Baru!) s.traszą rozjet.dbjących SJię do domu,
że "przyjdzi·e wo-j$.k,o koofederacji wuc:nac!
tch w pień". Kozacy udek·a.ją do Rosji. Zeleźniak nam3JW'iany przez i·h umena do buntu
zbrojnego. "wymawiwl mu s'ę". Dopteil'o, gdy
inni moGel panowie władza
"oszczędza.ią.c
kasę" na żołd i prawJant chciełi "z samych.
gospodarZJJ ko.zacki<;h na ich kaszt pobór ~t
czynić, któren aż ft4dto
uciqżli,wie i :rrogo
natychmi·ast egzekwowal i" roZipętało się
na dobl'le. Ale i wtedy wdelu mówUo: ,,s!em

niedziel bylobv _waszego pa.1tOW(Zlltia, ~
lat będą wa.r wtes.zac! i c!wiartowac!"."
Myjlę,

.tent

wystarczy. To DIP Słowacki • GOIM
chorobliwe romanae. To nal U historia
nakręcUa ten krwnwy tllm... IlBII
koszmarny, sen "srebrny"... Nie ulegajmy lU•
gestli tego .,srebra"! Saluala 6nUa o rze:al, o emter•
ci matki l rodzęństwa.
To Jej kochanek, Leoa
(zaiste pasujiJICY do towarzystwa panów cytowa•
nych wyżeJ!) nazwał ło enem srebrnym - n•
drwinę. I tak to trzeba rozumletl
czyńskim

Z

że

układali

uługą

Krysł)"'y

Slrusu1md jest, te

rn,ie ust4"ascZyla się !lali tych llillÓW, am
jałowych komentarzy do nich, pisa•
nych przez polonistów. Ze odnalazla
formę teatrallllą d1a tego typu utworow. Mieliśmy
daiWIIIiej teatr .,monumentalny" w
guście
Wiktora Hugo i ocz)"Wiście nas:&
wieliki teatr romantyczny wychodził na tym
fatal.nie, po amatorslku.
Porem znakomity,
LeOin Schlller zebrał do~wiadezenla ~
sj<JIIlistów i konstrulktyw!Sitów (Meyerholda!)1
tworząc wspamialy
monumentalizm ;,komponowaaly" . .Siru.szamlka (wraz ze scenografem)
dała monumentalizm - taszystowSiki ... I trze•
ba przyu1ać, że odpowiada on i nasz)"'D od~
czuciom 1 stylowi pó~nej dramaturgU Slowac:k iego - nie podobnej już ami do teatru
Wiktora Hugo, aml do Musseta, ani nawet do
SzekSIPira. Oryg!na,l nie wlasl!lej.
Te upiorne azyszakl
husars~le nall mlejaceDt
akcJI, te korowody błlilkaJIJicych się poatacl n•
poc:aątku widowiska,
szukajiJICYch al~ nawzaJellł
("katdy • kudym"), ta 1ra iwlateł, \a wspanla•
la, misteryjna (w sułele wskazali teatru Mlckle•
wlcza) - ecena zjaw (własna kompozycja rety•
serki!),
wreszcie tło muzyczn~,
pozytywkow.,
wdzięk poloneza, czyniący z koszmarnych postaci
- muzealne ti1urkl, to wszyatko williże się zn:~•
komlcle. Tak samo w grze aktorskieJ, choć jut
mnieJ konsekwentnie. To, co wyrabia znakomiłJ'
w roll Semenkl Ryszard Kotaa, to nie poczciwy
realizm psychologiczny, troslkłl tylko podpsuł'ł,
pnes modę, ale - &tyl wyazukany na dołwlad•
czenlach Meyerholda. Tak samo - spoa()b czyta..
nla listu przez Leona. Tak eamo - .,włączanie
alę" l "wyJIJiczanie"
postaci na scenie.
Jest
"plam!.", która ataje zlę realistycznym portreten~o
by znów rozpłynąć się w plamie, w koszmarze, w
nicości ..• Ten apektakl wart Jest oaobnego studluru..

Jeśli w uikacZall1!u ~wiata feudalnej ma~a·
teril bralk mi było
tylko
mocniejszego
dystansu na zakończenie, to w ukazaniu ko-.
ucrz~y widzę powa~ przeoczenia. Siku•
szamika umiała ulka,zać god1no6ć &ióstr Semer. ..
kl. Ale czemu, gdy u autora .,wchodzi koza:lt
ll"eglmentall'Siki", to po scenie czmga się posta~
rz tkosa:mBJrU? Dobrze, powiedzmy, że to sen
Sally Grus.u:·zyń&'klej, a nie Stepa.n ydy Se•
menkówny. Jednakże mamy tam i wiec po•
wstańc2y, gdzie przywódca, Semenko, wołlł
"ojce, g<JISII)Odarze" i z!ljP()wiada prrzed kotem
wiecowym, Żle jutro prz)"Pnle "ozapHne pióro" hetmana !kozaczyzny. Jeśli i ta scena po.
stawioma jest na ·czolgaaliu się, to z krz)"Wdl\
dla Słowackiego przede wszySitkim. W t:JL'Itlm
razie można i Wenedom z ich harlaml kazac!
czo.lgać się wdk~ Derwl.da ...
Słorwacki powledział wyra!nie:
"budem
ludźmi Ojce!", Słowacki ukauł obok s.le.
ble dwa śwl&ty, 5Zlachooki i chlopskl, diW&
narody w t~ag!C7Jllym powiązaniu. Naruszellle równowagi ,.optycznej sprawia, że ludziska
gotowi patrzeć na sz:tulkę onaiW)"kowo, doszukując &ię his.torycmych splendorów, M&!tejki. A to nie tak! ... - Chelałoby się zobacz~·6
w telaznym repertuarze "wyclanle drugJe-1
przejrzane l poprawione" tego spektaklu.

Teatr Lullowy, Nowa Ruta: "S!'n srebrny Sa•
Jomei" Juliusza
owacklego. Reiyserla KryltY•
ny Skuszankl. Seeno1ratla Marlana Garllcki11~o.
Muzyka .J6zeta Boka.

