TARŁO

się
tu i ówdzie
mniemanie, że Op:>lszczyzna nie darzy
specjalną
sympatią teatru. Mówi si~
nawet d'JSyć powszc>chnie o
"ateatralnym charakterze" j'!j
mieszkańców. Sąd ten przynajmniej
moim zdaniem
jest niesprawiedliwy i krzywdzący, mimo że pozornie pewne fakty zdają się potwierdzać
jego słuszność. Pozornie. gdyż
przy bliższym przyjrzeniu się
im dojdziemy do wniosku, że
w wypadku Opola absolutnie
nie można mówić o jakiejkolwiek antypatii do teatru w
podobnie
ogóle, a tylko
zresztą jak wszędzie indziej o różnych gustach teat~alnych,
gustach zależnych prr.ede wszv·stkim o::ł śro:low!ska i jego
dziedzictwa kulturalnego.
Faktem jest, że Opole sweP,o
cz:~su "wy.św:ęc!lo" ze swych mur5w śm:aly, nowocześ:J.' e eksrery:nt."ltujący
t~ltr
S!wszanki.
Ten teatr, który jest dz~ś chlu··
bą polskiej sceny i pr:::e1miotem podziwu za;:tranicy. S":~:>i!
ludzi w Opolu wyryw:J. so'>;e
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on sobie z czasen l
Opolszczyznę? Nie jestem tego
pewna. Istn~je zasadnicza róź
nica między tamtą widownią

a naszą: w Nowej Hucie Sku&zanka miała do czynienia prawie wyłącznie z a b s o l u ·tn i e p r y m i t y w ny m
odbiorcą. Kształtowała jego smak
i odczucie artystyczne od podstaw. Rezygnując początkowo
z porozumienia na płaszczyź
nie Intelektualnej z uporem
p r z y z w y c z a .i a ł a
go do
nowoczesnych form reżyse;·rko
~inscc.nizacyj.aych. Nie wyrze:tala
sie prny tvm ,.banalnej" ldasyl~i. ale wyrzekła sie wszelki~,.o kon~erwatvzmu
w SP':Isobie jej po:łan':~.. Jeclnym słl)
wem - wid7. Nowej Hutv zett'~n<~ł się
oj razu z teatrl!m
nie
mt: ~ !ał
ncwoC?:esnvm
pl'7.cłamvwać w sobie nawvkńw
i gustów tent.ru mieszcza!lskiego.
W Op::-I u sylu<>c!a vz~dstawia
la !?!ę \'..'prost prz~c:wn ! e. Ooory
były tym s-anicjsze, że z p:owincj >!l!lliZmN!\ (bądźmy szczerzy!)
i tradycyjnymi nawykami !ączył
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związane z tym konflikty
nętr-z.ne, pogłębia-ne przez
ną politykę tzw. minio.nego
olll. Pomijam już fakt, że

wewfatalokreOpole
nie było takim "oczkiem w gło
wie" władz centraLnych, jak
sztandarowa i ekenomic:z.nie waż
na Nowa Huta. Wyrażało się to
w różn!cy dotacji państwowych ...
Ta ró2mka ułatwila Skuszance
przetrzymanie ciężkich chwil w
Nowej Hucie.
Przypuszcz.am, że Sklb'"'ZSnka świadomy,
dojrzały,
współczesny artysta -

nJ.prawdę

poczynasob'e w Opolu zbyt , rewolucyj!lie". Tak p:xl względem reP~l·tuarowym, jak i lnsceniz.ac~j
nym. W tym środowisiw pożą:ia
na była racz.e.1 metoda ewolucji
i p::wnych kompromisów. Kompro-misy nie l3W5ze są najgcrSJ.e, o ile ukzymu.ią się w odoow!e •n·r~ prc-,..orr.iach i m~ cdP'>V.';ea.nim pJZiomie a.l·tystyczn:: m.
T31ki właśnie okre;; komm·o.misu nr.stą~] po rewolucyjnej Sku;;'.3\'!.C~. Zbyt szvblto r.wa!lsowany na k 'crcwnika arty~tycz.:1ego
pJczątkujący re7.yser wrocławski
Szymo!l ST.limie i. wyr·racował sobi!! plan dlugo!alowy : postanowił
w_rstartować "teatrem emocjoła

o n•pertua.rze czę
ściowo współczesnym, ale z wyraźną przewagą klasyk.! polskiej
i obcej. Mlaqa to być owa najwartościowsza klasyka. W rezul-
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tacie obok "Ma·turzy9tóW" Skowrońskiego i olefortunnie wy(DokońCzenw
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na Itr, JJ!
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tanej komedii Krapiwy pojawi' się: "Paą1 Jawlall>kl", ,,malla·
yna", .,Romeo l Julia", ,,KorneJam Nałęcz - KorzenloWBk.iego,
W małym domku" Ritt.neN, a
r okres prób weszła "Noc omy~k" Goldsmlłha. XVIIlMwlec7.ne..
o klasyka angielS'klego. mająca
•'lć JX>l!.ką praprem•erą. z wyjatiem ,.Mał~o domku" prudata•
>'lenia realiwwall młodzi, poczqt~
:ujący reżysel'Z". których zapał l
mblcje f>zły pod rękę z nieporad
al)ścią i nie zawsze skoordynowali\ improwizację arlyst)'C7;0ą. 9yll
e s z c 7. e pogrążeni J)O w.zy W
itanislawskim
("obowiązująca"
netoda w szkolnictwie teatrallym z lat 1948-1954), a już
~achwycenl
tranetakim Vllla•
·eml Z tak ni~obraneg<~ zwląz•
~u musi'llły eię narochić d7Jed
1 bardzo nierównym
charakter7.e. Dodajmy do tego, że przysz•
l:l wóWC'U$ do Opola ca1a grupa
śwleto upieczonych (rok Pl> dyplomie) aktorów, ale ~lny~h.
rw-cych się d~ pracy. Odmlodzl·
li oni jakoś i rentę ze9P()lu.
R:!zultat? Przed~>ławierria nier.::n-adrte reżysel'!ko t eMor"ko,
robione często "na żywioł", ale
młode, gorące i chwytające widz.a za .\erce. Kaidego widza.
Ale tzw. żywioł w teatrze mo•
t.e byt! jedynie J)unktem wyj6c:la
- pod warunkiem, te ustĄpi po·
tern miejsca hviadomej myśli
artystycMtj 1 doskOnalĄcym się.
metodom pracy, A tej gwara.neji
n'e dawała, nie9Łety, artysty~
na os!>bowo~ć Szurmieja. Z:tpał
n:e wystarczał. Młodzi aktoczy
chcieli się uczy~ i pobrzebowall
dobrych reżysęrów. Nawet reiv~r6w~pedagogów. Nie miell i<:h.
Rzekome wysokie kwalifikacje
1.awodowe kierownika arty&tycznego okazały się bluflem (ostatrc"'!lle ujawni·l to sławny .,Potop" ...), a sposoby podtrzymania
tego mitu o sobie zra:niły do niel.!o cały młody zespół. Atmosfera
w tt:!atrze stała sic: \Vpl"'O!t nlemr.żl!wa i wywołała wreszcie rewolt~: młodzie! zrzuciła swego
,.wocl2a" '1. tronu.
W uzonle 1956/57 objął tea:tr
~pt:l!l'ki nowy dyrektor, Marian
"':·l'ldlewski. Reprezentował on
;::-~ze"t.e lnnł\, oz kolei tnedll in•
-!yw!dualność artystyczną: stare,
·'cbre. rzem:osro ą·ktorskie l wle!nletme doświadczenie retyser.,ko-kierownicze. Ta·ka indywidualność doskonale może owocowa~ pr1.y współpracy 7. młodymi,
pełnymi świeżej inwencji partnerami. Rutyna l doświadczenie
Itierownika plus młoda krew retys...~rska l odkrywcze oko lderownik::t li!er~ckiego mogł:vbv dat
w re"·l'ltaclc dobry,
clekawy
teatr. Tej ~;ymblozy w ubiegłym

____

.--.......

-'-

sezonie zabrakło. Nowego kierownika literackieao nie zaanga~
żowano (i to mam dyrelccjl za

nym tyranie i nieszczęśliwej królowej (najlepszej zres1.tą w spektaklu). Opowieść w dodatku nie
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GUSTA
rezyg.nację z
współpracy),
stworzono

zle, a nie

mojej
natomia5t nie wiadomo komu potrzebny ~a.t "koordynatora pr.acy erty&tyC7Jilej". Na domiar 1Jlego odeszła z teatru ca~a grupa
owej najzdolniejszej młodzlety
dzięki czemu zwiększył się w zastraszający spo.sób prcce1t tzw.
a~torów nlekwalifikowanych (bez
studiów i egzaminu).
W rezultacie po swkującej reW!>lucj1. artystycznej Skusunkl
1 po trochę amatorskim "żywlo·
le" Stunnieja, teatr opolski ukażał ·nam trzecie oblicze. Krótki>
m6wiąc "trąciło ono mynką".
SezOn 1956/57 otwarto "Grubymi rybami" Bałuckiego, p.>tem
pokazano "OIItry dyżur" Lu!x>'w•
sk!ego .(wprawdzie już po Paź
d1.1ernLku, ale na prowincji był
jeszcze, niestety, akbuaJny), ,,Cyrulika Sewilskiego", ,,Pygmaliona", "Don K.alflosa", ,.Seans" Cowarda, "Wesele na Górnym Slą
ku" i ,.Kobiete twojej młodoś
ci" Devala. Mówiąc, że seron tt."ll
"trącił m)'"5Zk4", onle
męm na
myśl! klasycznych pmycjl. Poza
pomyłką repertuarową, jaką byJa moim zdaniem "Kobieta twojej mlodoścl" (brrrl . cóż to za
tan.detna, pretendująęa do miana t~PIYChologiczncj" szwk:a!), .
każda z tr<:h pozycji wzi~ pojedyńczo ma rację hytu w dzi!łlejnym teatrte. Nle~>Oltojąc;e je9t
jednak skumulowalllie Ich w 1ednym sezcmie, a przede wszyst•
kim tradycyjny, pozbawlony ja•
kiejś wsp&kzesnej koncepcji sposł>b wystawienia. Zaden z tr<:h
spsktakli nie zaskoczyłby nikogo
w roku pai'lsklm 1910. A pr?.ecie~
coś się od tego cza.<>·u unie-niło.
u licha! Ta.ki .,Don Ka.rlos" mógł
być piekielnie współczesną trRgedlą! A tyrn<:zasem ... Tymczasem obej!."Ze!lśmy op~wleść .o de•
spotyC1lllym, 7.azdrosnym l Qkrut-

calkiem zrozumlalą (dykcja aktorów) i zubożoną problemowo
(nieforlunne skreślenia tekstu).
,,Pygrnallona" potraktowano wyłą~nie
rO'uywkowo, ,.Cyrul1'ka
Sewilskieg!>" podaoo nam w
brudnym kolorystye21nlie i nudnym
reżysersko .sosie, a "Grube ryby"
&tanowiły aktorski kQnglomerat
amatorszcz.yz:ny z oszałamiającą
cyrkową

groteską.

Obecny sezon teatralny w Opolu rOzPQCZąl się miłą obietuicą
.,Fantazego" w gościnnej reży
serii l :z. gościnnym akt01rem w
roli głównej. Ni~tety, w oetatniej chwil! teatr zmuszony był
zmienić
tę
pozycję
repertuaru.
Wprawdzie tylko częściowo, bo
ostałlnie sylaby t)l'l.ułu zostały nlezmienlonl!, ale zawsze .,Pa.n Darnazy'" to nie to, C<l ,.Fa.nta;z,v"...
Wreszcie opolskie środowisko
llteraeko - dzlennlk8.1"5kio postanowUo zabrać glos w sprawie
bądź co bądż trochę je obchod7.ącej: w sp1·awie uwspólc:z.!'!ś
nit'nia opolskieg<l teatru. I tutaj tea•tr pc.peł•nił moim zda•niem
duży ta.ktyczny błąd. Osten.tacyjnie l oficjalnie wykpil wszelkie
g~osy kryty=e, sprowadzając je
do . .rzędu igJnOO!Inok!ch, snobist)IC'lJnych i nieodpowiedzialnych
wyskoków. W okresie powSLeChnej swobody wypowiedzi l prawa krytykowania nawet nietykaLnych dawniej instytue.ll, zr!>blło to jak najgorsze wrażenie. Wolno teatrowi nle k.Onystać z obecnej wolności repertuall'owej, ale
nlP. wolno pOIZbawlać widza prawa wyraża.nia swego zda•nla na
ten temat. Tvm bardziej, że wypowied7.i an.kierowe różniiły się
wra:hnlo swą formq od oflcjDInej odpowiedzi dy1·ekcjl teatru
(nn niekor:r.vść te.l ostatn.ie.i).
KrytyC?.ne głosy nie pochod7.ą
zreszt" wyląC7..nie 7. łona owej
"gruplti snobów", ale pokrywają

się z opinią
wielu zwykłych,
"normalnych" widzów.
Tak oto w rezultaco:e teabr od·
ciął się od !;Wf'llO macierzystego
n1:c:.sta. Czy naprawdę n ie zależy mu na jego Ol}inH, czy jest
t:> tylko chwHowe 7.llcietrzewienie polemiczne? To pierw~ bylohv zjawiskiem smutnym, a nawet tragicznym, Dru~ie .= pozostawia ~;:ansę w-atowauia sprawy, o ile pnypomn:ano b)• eobie
stare, . dobre zasady takt!>W!T@J
dypl()IYY.Ic]l l rzeczowej 'tiy,Sktisjl.
W tym przyk.r:nn konflikcie
l'ó7.jątrzeni Opolan.le nie t!O!rtt"7.<.1~ają nawet, że są· p~wne znak~
na niebio i ziemi, zwiastuJące
motliwości poprawy naszej sce"N:esp~kojna
ny. Wprawdzie
starość" ·była la.twym od fajko•
waniem miesiąca przyjaźni pol·
rko-radz:eckiej, a chałturowy
"Mazepa" jest klasyCUiym do•
wodem (drogą negacji), jak nie·
7.będni są w teatrze wykwalifi·
kowani aktorzy i wykwalifikowany reżyser, ·ale... sezoo w łaś·
clwiP. dopiero się zaeząt Jest jut
nareszcie w teatrze kierownik'
czy sam "Don Juan" okaże s!ę
literacki, jest w rnmach gościlny
tnłocly
reżyser z Wla.rszaw:.kiej
s7Jmly, zdobywający właśnie dyplom. Zdobywa go nie byle j&.ką
sztuką, bo "Don Juanem" Moliera. Patronat nad tym warszta·
tem reżyserskim sprawuje jeden
z najwybitniej~>zych pol.Rklch re•
żyserów, Bohdan
Korzeniewskl.
Uważam to za olbrzymi sukces
te.atru bez względu nawet na to,
czy sam "Don Jucm" okaże się
pełnym sukcesem arty~>tycznym.
W}·bvrowi drugiej pozycji .,Achllles i panny" Swinarskiego
również należy przyklasnąć.
Podobno dyrekcja tea.tru chowa
w zanadrzu jeszcze jakąś ciekawą niespodziankę repertuarową. Zbytnia tajemniczość jest tu
jednc.k może trochę nie na miej•
!.CU. Opole czuje się jak nieletnie dziecię, któremu szorstki tatuś zapowiada:
"jak będziesz
grzeczny, to może ci coś ładne
go dam ..." Gdyby mieć absolutną pewność, że będzie to coś
naprawdę ładnego, można .by darować ową nieprzyjemną bajemniczość, ale_ dotychcz850we doświadczenia ...
S!Qp. Nie bądźmy pesymistami.
Trudno się wprawdzie zdobyć na
hurra- optymizm [Ile stan obecny poewala nam jednak trochę jeszcr.e poczekać: może coś
z tego będzie.
Gdyby tylko dyr<"kcja te0tru
przestała powiększać grono amatorsk!ch si~ 7..espołu, a równocześnie częściej zapraszała
do
współpracy dobrych retyserów ...
Takle oto dwa skromne żrttt-nia
pozwalam sobie 7Jr,żyt' mieszk'.ańc-r.m Opola l tcalt·owl.
Kf)'lltyna Konopacka-Csala

