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nujący. Pnedstawienle, które oglądałem, 
miało jedna k poważny defekt. Ciekawe 
na płaszczyźnie intelektua lnej i este tycz
nej - jak orygina lnie rozwiązane trudne 
zada nie szachowe - prawie martwe było 
w warstwie emocjonalnej, bez czego Mic
kiewicz to już jakby nie Mickiewicz. 

W n iektórych, bardzo istotnych frag
mentach, zdawało mi się , że aktorzy n ie 
tyle gra ·ą postaci i nie tyle mówią tekst, 
ile raczej zmagają się z tworzywem, wła~ 
snym organizmem i przestrzenią. Zna laz
łem tylko jedno wytłumaczenie : wpadli w 
akustyczną pułapkę wrocławskiej sce ny, 
która już niejednemu, źle z nią obeznane
mu a ktorowi, zrobiła ,.k.rzywdę". J est to 
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wytłumaczen ie pr aw dopodob ne, lecz nie 
uspra wiedliwien ie. Profesjonaliam zobo
wiązuje do adaptacyjnej plastyczności. 

. Zycie j"S snem" Calderona w reżyseri 1 
Kry. y kuszanki t powrót po la ta ch 
do dra matu, do tematu . a także do kon
cepcj i insceruzacyjne j. Ten sa m u twór w 
tej samej rea lizacji na scenie wrocław
skiego Teatru Polskiego był jedną z sen
sacj i sezonu 1967/68 w naszym kraju. 

Przedstawienie w Teatrze Narodowym 
n ie jest zwykłym odtworzeniem po latach 
dav.rnej inscenizacji. Ma z nią jednak 
zbyt dużo wspólnego, by nie widzieć w 
nim próby świadomej konfrontacji daw
n ego doświadczenia z nowymi czasami, z 
odmienną v.Tażliwością widza . 

Klasycy powiedzieli, że życie t o tea tr . 
Ca lderon zgłosił wątpliwość co do rea l
ności granicy pomiędzy snem a życiem. 
Siruszanka zaś zaproponowała teatr , któ
ry jest snem o życiu. P rzypomina on n ie
co sea ns hipnotyczny. Nie przeprowadza
ją go jednak lekarze, ty lko trupa aktor
ska. Eksperyment odbywa się bez osłonek. 
Teatr zostaje pozbawiony k ulis. Wejście 
w teatra ln y sen polega na uruchomieniu 
wyobraźni i wyostrzeniu wrażliwości. Po
mocny w tym jest ryt m spektaklu, rek
wizyt, żywy dźwięk. Teatr rozkołysujący 
wyobraźnię do takiego .,snu" - to jakby 
pierwsza wa rstwa przedsta wienia Sku
szanki. 

Druga stanowi to, co jest filozoficznym 

l 

rdzeniem dramatyczne j ba~ni Calderona . 
A więc po p rostu pyta nie o los człowie
ka, jego tajemnicze uwa runkowania . przy
rodzone uwikłania ludzkrej psychik1 w 
przeróżne niemożności , a ż po k luczowe 
trudności w odróżnianiu rea lnej rzeczywi
s tości od tego. co nierealne. W dwudzie
sty m stuleciu, w którym ta k wiele rze
czy - nie wyłączając podsta wowych war 
tości - tak zna miennie się pomieszało 
i zrelatywizowało, Calderonowska przypo
wieść daje wiele do myślenia . 

lyślę, że przedsta wien ie na jwięcej dało 
wid zom młodym, wrażliwszym i nie ob
ciążo!1vm namięci~ , .. "7-E''"';"iszF> j i n~cen i 
zacji Skuszank i. Na czym bowiem polega 

podsta wowa różnica m1ędzy inscenizacja 
mi? Dla mnie na tym, że przed 16 la ty 
Sk uszanka wraz ze świetnie Craczej lepie j 
niż teraz) dobra nym zespołem wrocław
skich a ktorów sama przeżywa ła przygodę 
.,odkrywania świa ta .. dociekania prawdy o 
nim. i to przeżycie zakodowało s ię w 
przedstawienie, poetycko je . ,zagęściło ". To 
było jego świeżością i ::n ie ~-alajaca s il ą 
Obecne przedstawienie zostało zakompo
nowane przez całkowic ie dojrzałego twór
cę, który wie, do czego dąży i v.'ie. jak 
o · os iągnąć . 

r Ten niuans dobrze ,. wychodzi" na przy
kładzie Józefa Skwarka, wyróżniającego 
się aktora. który \'--ystąpił w tej samej 
roli w obtJ inscen izacjach. Dzisia j moz~ 
zaimpono~ ać perfe kcją. Wtedy mnie ocza . 
ro ·a i osobowości ą. Dzisia j biję mu S?!. 

deczne bra wa Wtedv sied ziałem z roz
dziawioną Ęębą. Jako zawod owiec 
Skwa rk powinien być raczej bardzie j 
usatysfakcjonowany moją obecną rea kcją . 
Ale ja jego nową grę zapomnę, tamtej 
chyba nigd..:::J 

Jerzy Krasowski był realizatorem pra 
premiery sztuki 1arii Dąbrawskie j "Ge
niusz sierocy". Było to dawno, jeszcze w 
czasach nowohuckich. P raprem ierow ego 
przedstawienia n ie oglądałem. Dla czego 
Krasowski zdecydował się na powrót do 
tematu? 

Dąbrowska pisała swój utwór krótko 
przed utratą niepodległości, wyraźnie ,.ku 

ł 

pr zestrodze". Dzisiaj "Geniusz sierocy" 
można wystaWJać w teatrze bącl ż. ;a ko 
sztukę .,obrachunkową ' ' (pa trzcie. Polacy, 
dlaczego z własnej win y co rusz ponosi
cie te same klęski)., bądź jako przestrze
gającą przed kolejnym wpadnięciem w tę 
samą koleinę. Wydaje mi s ię, że Krasow
ski próbuje zró\vnoważyć obie te tenden
cje. 

Sztuka Dąbrowskiej nie jest wdzięcz
nym tworzywem teatra lnym. Nie ma w 
n iej dostatecznie j wy razisci e zar)"Sowa nych 
postaci. Nie ma gwa łtownych sta rć cha
rakterów, nie ma podnieca jących intryg. 
Pra wie w ca lości jest wype łn i oną politycz
ną dysputą. Toczy s1ę ona wokół wytycze
n ia kierunku portyki RzeczypospoliteJ w 
roku 1646. 

Ta wschodnich rubieżach Polskl narasta 
kryzys. Przewidujący król Wla dysra w I v 
chce wykorzystać sprzyjającą międzyna
rodową koniun~turę i zorganizować -w-y
prawę przeciw Turkom, a by uzyskać lep
szy, uwolniony od haraczu i przygran iez
nych konfliktów, pokój, a na de wszystko, 
żeby zjednoczyć w tym przedsięwzieciu 
różne antagonizujące się grupy na rodo
wościowe . J est to prog ram ra cjona lny 
i dalekosiężny. Napotyka jednak zdecydo
wany opór możnowładców i szlachty , ilie 
tylko nieskłonnej do · ja kichkolwie k ogra 
n iczeń jej przywilejów, a le wręcz wy mu
sza jącej na monarsze dalsze. 

1\Iożnowładcy, dygn itarze i sza ·zy po
słowie wykazują zatrważaj ący brak wy
obraźni: choć mają pełne gęby .. Rzeczy
pospolite j"". "chwały " , "demokracj1·· • . , wol
ności" , w rzeczywistości są przede wsz.y 
stk im strażmkami swoich ~go i s tyc tnych 
interesów. Skutecznie sprzeciwia ją s 1 ę kró
lowi Gdy po jego śmierc i wybucha pow
stanie Chmie lnickiego, wszyscy przyzna j ą 
kroiowi ra cj ę - pośmie rtn ie. Nie którzy 
się ka jają . Wiele wskazuje jednak na to. 
że ci, ktorzy decydują o przyszłości, me
wiele z tej bolesnej lekCJ i u ozumieh. 

W Łt: a trze słuchamy rozmów k ról a z 
pojedynczymi moż.n,..,w la dca 1 i, je gr spo
rów z delegacją poselską , kłótn i i ana 
wia nia s ię posiów. Cale przedstawJenie 
!budowane jest ze statycznych scen, w 
których - tea tralnie - pra wie nic się 
nie dzie je. A mimo to widownia trwa w 
nap1e;ciu Bo w tym .. nic .. , w padających 

ze sceny sto·.\·ach i. ul<ry tycn w m~ in
encJa ch ora<: posta wach, w ~ rach i p rze

ta rgach rozstr zyga s ię los kra ju. Król jest 
w ty m przedstawieniU jakby uczłowieczo
ny m wizerunkiem Rzeczypospolitej. Jego 
v.-ygasa jąca energia aż po końcową re
zygnację i załamanie jest tutaj w pew
nym sensie metaforą Polski. z,.,akomita 
rola Krzysztofa Chamca l 

"Gemusz sierocy·• w precyzyjnej , zdys
cyplinowane j rea lizacji K rasowsk lego to 
przedstawienie frapujące i mądre. Choć 
za nu rzone w gł~bokiej historii , na pa wa 
nas trwożliwą goryczą, jakby spra wy, o 
których w sztuce mowa , wydarzyły się 
niedawno lub były tuż pr zed na mi. Od 
czego oby nas ustrzegł los lub - lepie j 
- nasza włas1;1a odpowiedzialność, ów ty
tułowy .,geniusz" narodu. 



życie teatrem 

D 
ZIĘKI spotkaniom teatrów je
dnego aktora i małych form 
teatralnych oraz dzięk i goś
cinnym występom warszaw
skiego Teatru Narodowego i 
łódzkiego Teatru 1m1enia 

Jaracza, którym to występom patronował 
Teatr Rzeczypospolitej , grudzień był bo
daj naja trakcyjn iejszym mies iącem dla 
wrocławskich miłośników Melpomeny w 
1985 roku. O WROSTJA miałem już oka
zję pisać. Dzi ś krótko o pozos a ! •ch wy
dar zeniach. 

Pow!edzmy od razu, że zarÓ'N'!lO "Dzia
dy" w inscenizac ji Macieja Pru!'a, jak 
"Zycie jest snem·• w realizacj i Krystyny 
Skuszanki , jak i "Geniusz sierocy" w re
żyseri i Jerzego Krasowskiego okazały się 
przedsta...,ieniami .,wartymi grzechu", za
interesa wały publiczność i przyjęte zosta
ły nader życzliwie przez widownię. 

Teatrowi Rzeczypospolitej należy po
dziękować za to, i e wrocławianie mogli 
zobaczyć przedstawienie należące do głów
nych wydarzeń ostatnich opolskich kon
fron tacji klasyk i polskiej oraz przeżyć 
szczególną chwilę wspomnień. spotykając 
się po la tach z parą Skuszan ka_:Krasow
ski, których tuta j nie zapomniano i o 
wiele wierniej polubiono niż w KrakO\\'ie 
i Warsza wie. 

Te wstępne w:nasmema i informa cJe 
wydają mi się niezbędne , gdyż to, co na
piszę dalej, nie ma cha rak teru recenzji, 
lecz .,wyr wanych z szer,szego kon tekstu" 
refleksji. pomi j ających niektóre aspekty 
tych tea tralnych propozycji. Spisuję je z 
pozycji : co mi się nasuwa r. a myśl w 
pierwszej kolejności w dwa tygodnie po 
obejrzeniu przedstawień . 

Łódzk1e .,Dziady" zostały naznaczone 
osobowością inscen izatora . Jak w trady
cję teatralną \''P i~ a ly się .. Dziady" Schil
lera , De jmka, S·.vinar~kiego i paru innych, 
tak i w tym \VYJ::adku oryginalność rea li
zatora · upoważn i a do mówien ;a n .. Dzia
dach" Pru s a . 

Macie jowi Prusow1 popr ze z: układ t ek
stu oraz "wpisanie" przedstawienia w 
specyficzną ,.nie skończoną·• pustkę (okry
tej ciemnościami ziemi albo i kosmosu, 
osiągalnego tylko myślą , wiarą , pragnie
niem, które są zdolne "prześwietlać" ciem
ność i ,.stwarzać" poetycką rzeczywistość) 
udało s ię uzyskać harmonię pomiędzy 
mało - w zwykłym linearnym zapisie -
łJ)Ójnymi częściami Mickiewiczowskiego 
noematu scenicznego. J est to harmoni a , 
rzec można , organiczna . Prus zda się tu
taj doskonałym przewodnikiem po świe
cie romantycznej wyobraźni. 

Wszystko to powinno dać efekt fascy-

nujący. Przedstawienie, które oglądałem, 
miało jednak poważny defekt. Ciekawe 
na płaszczyźnie intelektualnej i estetycz
nej - jak oryginalnie rozwiązane t rudne 
zadanie szachowe - pr awie martwe było 
w warstwie emocjonalnej, bez czego Mic
k iewicz to już jakby nie Mickiewicz. 

W niektórych, bardzo istotnych frag
mentach, zdawało mi się, że aktorzy nie 
ty le gra ·ą postaci i nie tyle mówią tekst, 
ile raczej zmagają się z tworzywem, wła. 
snym organizmem i przes rzenią. Znalaz
łem tylko jedno wytłumaczenie: wpadli w 
akustyczną pułapkę wrocławskiej sceny, 
która już niejednemu, i le z nią obeznane
mu aktorowi, zrobiła "krzywdę". Jest to 
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wytłumaczenie prawdopodobne. lecz nie 
usprawiedliwien ie. Profesjonaliam zobo
wiązuje do adaptacyjnej plastyczności. 

.. Zycie jest snem" Calderona w reżyser iJ 
Kry. tyny Siruszanki to powrót po la tach 
do dramatu, do tematu . a także do kon
cepcji insceńizacyjnej . Ten sam utwór w 
tej samej realizacj i na scenie wrocław
skiego Teatru Polskiego był jedną z sen
sacji sezonu 1967/68 w naszym kraju. 

Przedstawienie w Teatrze Narodowym 
nie jest zwykłym odtworzeniem po latach 
dawnej inscenizacji. Ma z nią jednak 
zbyt dużo wspólnego, by nie widzie<:' w 
nim próby świadomej konfrontacji daw
nego doświadczen ia z nowymi czasami, z 
odmienną \\Tażliwością widza. 

Klasycy powiedzieli , że życie to teatr. 
Calderon zgłosił wątpliwość co do real
nośc i granicy pomiędzy snem a życiem. 
Skuszanka zaś zaproponowała teatr, któ
ry jest snem o życiu. Przypomina on nie
co seans hipnotyczny. Nie przeprowadza
ją go jednak lekarze, tylko trupa aktor
ska. Eksperyment odbywa się bez osłonek. 
Teatr zostaje pozbawiony kulis. Wejście 
w teatr alny sen polega na uruchomieniu 
wyobraźni i wyostrzeniu wrażliwości. Fa
mocny w tym jest rytm spektaklu, rek
wizyt, żywy dźwięk. Teatr rozkołysujący 
wyobraźnię do takiego .,snu" - to jakby 
pierwsza war stwa przedstawienia Sku
szanki. 

Druga stanowi to, co jest filozoficznym 

l 

rdzeniem dramatycznej baśni Calder 
A więc po p rostu pyta nie o los czło 
ka , jego ta jemnicze uwa run kowania , 1= 
rodzone uwikłania ludzki-e j psychik l 
przeróżne niemożności , a ż po kluc; 
trudności w odróżn i aniu realnej rzecz: 
stości od tego, co nierealne. W dwU< 
stym stuleciu, w którym tak wiele 
czy - nie wyłączając podstawowych , 
tości - tak znamiennie się pomie! 
i zrelatywizowało, Calderonowska prz: 
wie ść da je wiele do myślen ia . 

lyślę, że przedsta wienie najwięcej 
widzom młodym, wrażliwszym i nie 
ci ążo!l m oamięci., ,. · r z"~"; <'i!'Z"j in~< 
zacji Sku szanki. Na czym bowiem pc 

podstawowa razm ea m1ędzy i.nsceniz. 
mi? Dla mnie na tym, że pr zed 16 
Skuszanka wraz ze świetnie t raczej l 
niż teraz) dobra nym zespołem wroc 
skich aktorów sama przeżywała przy 
.,odkrywania świa ta " dociekan ia praw 
nim. i to przeżycie zakodowało się 
przedsta wienie, poetycko je . ,zagęściło 
było jl"go świeżością i 3niewala jaca 
Obecne przedsta wienie zostało zakol 
nowa ne przez całkowicie dojrzałego t 
cę, który wie, do czego dąży i wif' 
o · osiągnąć . 

r Ten niuans dobrze "wychodzi" na 
kładzie Józefa Skwarka, wyróżn i aj; 
się aktora. ktory wystąpił w tej 
roli w obtJ inscenizacjach. Dzisia · 
zaimponowa(' perfekcją. Wtedy mnie 
rowa i osobowością. Dzisia j biję mu 
deczne brawa Vtedy siedziałem z 
dziawioną ~ębą. Ja ko zawodowiec 
Skwark powinien być raczej bar 
usatysfakcjonowany moją obecną rea 
Ale ja jego nową grę zapomnę, t< 
chyba nig~ 

Jerzy Krasowski był realizatorem 
premiery sztuki 1arii Dąbrawskiej 
niusz sierocy". Było to dawno, jeszc 
czasach nowohuckich. Prapremiero 
przedstawienia n ie oglądałem. Dla• 
Krasowski zdecydował się na powT< 
tematu? 

Dąbrowska pis.ala swój utwór k 
przed utratą niepodległości, wyraźnie 



życie teatrem 

D 
ZIĘKI spotkaniom teatrów je
dnego aktora i małych form 
teatralnych oraz dzięki goś
cinnym występom warszaw
skiego Teatru Narodowego i 
łódzkiego . Teatru imienia 

Jaracza, którym to występom patronował 
Teatr Rzeczypospolitej, grudzień był bo
daj naja trakcyjniejszym miesiącem dla 
wrocławskich milośników Melpomeny w 
1985 roku. O WROSTJA miałem już oka
zję pisać. Dziś krótko o pozos a!ych wy
darzeniach. 

Pow!edzmy od razu, że zaróv.no "Dzia
dy" w inscenizacji Maciej a Prusa, jak 
"Zycie jest snem'' w realizacji Krystyny 
Slruszanki, jak i "Geniusz sierocy" w re
żyserii Jerzego Krasowskiego okazały się 
przedstawieniami "wartymi grzechu", za
interesa ;vały publiczność i przyjęte zosta
ły nader życzliwie przez widownię. 

Teatrowi Rzeczypospolitej należy po
dziękować za to, ie wrocławianie mogli 
zobaczyć przedstawienie należące do głów
nych wydarzeń ostatnich opolskich kon
frontacji klasyki polskiej oraz przeżyć 
szczególną chwilę wspomnień. spotykając 
się po latach z parą Skuszanka_:Krasow
ski, których tutaj nie zapomniano i o 
wiele wierniej polubiono niż w Krako'Ą'ie 
i Warszawie. 

Te wstępne wy]asmema i informacJe 
wydają mi się niezbędne, gdyż; to, co na
piszę dalej, nie ma cha rakteru recenzji, 
lecz .,wyrwanych z szer;'zego kontekstu" 
refleksji. pomijających niektóre aspekty 
tych teatralnych propozycji. Spisuję je z 
pozycji: co mi się nasuwa r. a myśl w 
pierwszej kolejności w dwa tygodnie po 
obejrzeniu przedstawień. 

Łódzk1e .,Dziady" zostały naznaczone 
osobowością inscenizatora. Jak w trady
cję teatralną \'·pisały się .. Dziady" Schil
lera, Dejmka, S·.vinar:<kiego i paru innych, 
tak i w tym \Vy~adku oryginalność reali
zatora · upoważ:n ia do mówien ;a n .. Dzia
dach" Pru s a . 

Maciejowi Prusow1 poprzez: układ tek
stu oraz "wpisanie" przedstawienia w 
specyficzną ,.nieskończoną·• pustkę (okry
tej ciemnościami ziemi albo i kosmosu, 
osiągalnego tylko myślą, wiarą, pragnie
niem, które są zdolne ,.prześwietlać" ciem
ność i ,.stwarzać" poetycką rzeczywistość) 
udało się uzyskać harmonię pomiędzy 
mało - w zwykłym linearnym zapisie -
łf)Ójnymi częściami Mickiewiczowskiego 
noematu scenicznego. Jest to harmonia, 
rzec można , organiczna. Prus zda się tu
taj doskonałym przewodnikiem po świe
cie romantycznej wyobraźni. 

Wszystko to powinno dać efekt fascy-

nujący. Przedstawienie, które oglądałem, 
miało jednak poważny defekt. Ciekawe 
na płaszczyźnie intelektualnej i estetycz
nej - jak orygina lnie rozwiązane trudne 
zadanie szachowe - prawie martwe było 
w warstwie emocjonalnej, bez czego Mic
kiewicz to już jakby nie Mickiewicz. 

W n iektórych, bardzo istotnych frag
mentach, zdawało mi się, że aktorzy nie 
tyle gra ·ą postaci i nie tyle mówią tekst, 
ile raczej zmagają się z tworzywem, wła. 
snym organizmem i przes rzenią. Znalaz
łem tylko jedno wytłumaczenie: wpadli w 
akustyczną pułapkę wrocławskiej sceny, 
która już; niejednemu, źle z nią obeznane
mu aktorowi, zrobiła "krzywdę". Jest to 

1'·adeusz Buski 

wytłumaczenie prawdopodobne. lecz nie 
usprawiedliwienie. Profesjonaliam zobo
wiązuje do adaptacyjnej plastyczności. 

.. Zycie jest snem" Calderona w reżyseriJ 
Kry. tyny Skuszanki to powrót po latach 
do dramatu, do tematu . a także do kon
cepcji insceńizacyjnej . Ten sam utwór w 
tej samej realizacji na scenie wrocław
skiego Teatru Polskiego był jedną z sen
sacji sezonu 1967/68 w naszym kraju. 

Przedstawienie w Teatrze NarodoWYm 
nie jest ZWYkłym odtworzeniem po latach 
dawnej inscenizacji. Ma z nią jednak 
zbyt duż:o wspólnego, by nie widzie<.' w 
nim próby świadomej konfrontacji daw
nego doświadczenia z nowymi czasami, z 
odmienną 'ĄTażliwością widza. 

Klasycy powiedzieli, że życie to teatr. 
Ca lderon zgłosił wątpliwość co do real
ności granicy pomiędzy snem a życiem. 
Skuszanka zaś :zaproponowała teatr, któ
ry jest snem o życiu. Przypomina on n ie
co seans hipnotyczny. Nie przeprowadza
ją go jednak lekarze, tylko trupa aktor
ska. Eksperyment odbywa się bez osłonek. 
Teatr zostaje pozbawiony kulis. Wejście 
w teatralny sen polega na uruchomieniu 
WYObraźni i wyostrzeniu wrażliwości. Po
mocny w tym jest rytm spektaklu, rek
wizyt, żywy dźwięk. Teatr rozkołysujący 
wyobraźnię do takiego .,snu" - to jakby 
pierwsza warstwa przedstawienia Sku
szanki. 

Druga stanowi to, co jest filozoficznym 
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rdzeniem dramatycznej ba~ni Calder 
A więc po prostu pytanie o los czło 
ka, jego tajemnicze uwarunkowania, 1= 
rodzone uwikłania ludzki-ej psychikl 
przeróżne niemoż:ności, aż; po kluc; 
trudności w odróżnianiu realnej rzecz: 
stości od tego, co nierealne. W dwU< 
stym stuleciu, w którym tak wiele 
czy - nie WYłączając podstawowych, 
tości - tak znamiennie się pomie! 
i zrelatywizowało, Calderonowska prz: 
wieść daje wiele do myślen i a. 

Iyślę, że przedstawien ie najwięcej 
widzom młodym, wrażliwszym i nie 
ciążo!lvm oamięc·.., , •. ,.Z,..~"'" ·sz<>j in:<< 
zacji Skuszanki. Na czym bowiem p<: 

podstawowa rozmca m1ędzy insceniz. 
mi? Dla mnie na tym, że przed 16 
Skuszanka wraz ze świetnie t raczej l 
niż teraz) dobranym zespołem wroc 
skich aktorów sama przeżywała przy 
.,odkrywania świata " dociekania praw 
nim. i to przeżycie zakodowało się 
przedstawienie, poetycko je .,zagęściło 
było jego świeżością i :~niewa\ajaca 
Obecne przedstawienie zostało :zakoi 
nowane przez całkowicie dojrzałego t 
cę, który wie, do czego dą;i;y i wif" 
o · osiągnąć. 

r Ten niuans dobrze "wychodzi" na 
kładzie Józefa Skwarka, wyróżn i aj; 
się aktora. ktory \\;ystąpił w tej 
roli w obtJ inscenizacjach. Dzisia · 
zaimponowaĆ' perfekcją. Wtedy mnie 
ro ·at osobowością. Dzisiaj biję mu 
deczne brawa Wtedy siedziałem z 
dziawioną ~ębą. Jako zawodowiec 
Skwark powinien być raczej bar 
usatysfakcjonowany moją obecną rea 
Ale ja jego nową grę zapomnę, t< 
chyba nig~ 

Jerzy Krasowski był realizatorem 
premiery sztuki Tarli Dąbrawskiej 
niusz sierocy". Było to dawno, jeszc 
czasach nowohuckich. Prapremiero 
przedstawienia nie oglądałem. Dla• 
Krasowski zdecydował się na pown 
tematu? 

Dąbrowska pis.ała swój utwór k 
przed utratą niepodległości, wyraźnie 
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nujący. Pnedstawienle, które oglądałem, 
miało jedna k poważny defekt. Ciekawe 
na płaszczyźnie intelektua lnej i este tycz
nej - jak orygina lnie rozwiązane trudne 
zada nie szachowe - prawie martwe było 
w warstwie emocjonalnej, bez czego Mic
kiewicz to już jakby nie Mickiewicz. 

W n iektórych, bardzo istotnych frag
mentach, zdawało mi się , że aktorzy n ie 
tyle gra ·ą postaci i nie tyle mówią tekst, 
ile raczej zmagają się z tworzywem, wła~ 
snym organizmem i przestrzenią. Zna laz
łem tylko jedno wytłumaczenie : wpadli w 
akustyczną pułapkę wrocławskiej sce ny, 
która już niejednemu, źle z nią obeznane
mu a ktorowi, zrobiła ,.k.rzywdę". J est to 
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wytłumaczen ie pr aw dopodob ne, lecz nie 
uspra wiedliwien ie. Profesjonaliam zobo
wiązuje do adaptacyjnej plastyczności. 
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dziawioną Ęębą. Jako zawod owiec 
Skwa rk powinien być raczej bardzie j 
usatysfakcjonowany moją obecną rea kcją . 
Ale ja jego nową grę zapomnę, tamtej 
chyba nigd..:::J 

Jerzy Krasowski był realizatorem pra 
premiery sztuki 1arii Dąbrawskie j "Ge
niusz sierocy". Było to dawno, jeszcze w 
czasach nowohuckich. P raprem ierow ego 
przedstawienia n ie oglądałem. Dla czego 
Krasowski zdecydował się na powrót do 
tematu? 

Dąbrowska pisała swój utwór krótko 
przed utratą niepodległości, wyraźnie ,.ku 
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pr zestrodze". Dzisiaj "Geniusz sierocy" 
można wystaWJać w teatrze bącl ż. ;a ko 
sztukę .,obrachunkową ' ' (pa trzcie. Polacy, 
dlaczego z własnej win y co rusz ponosi
cie te same klęski)., bądź jako przestrze
gającą przed kolejnym wpadnięciem w tę 
samą koleinę. Wydaje mi s ię, że Krasow
ski próbuje zró\vnoważyć obie te tenden
cje. 

Sztuka Dąbrowskiej nie jest wdzięcz
nym tworzywem teatra lnym. Nie ma w 
n iej dostatecznie j wy razisci e zar)"Sowa nych 
postaci. Nie ma gwa łtownych sta rć cha
rakterów, nie ma podnieca jących intryg. 
Pra wie w ca lości jest wype łn i oną politycz
ną dysputą. Toczy s1ę ona wokół wytycze
n ia kierunku portyki RzeczypospoliteJ w 
roku 1646. 

Ta wschodnich rubieżach Polskl narasta 
kryzys. Przewidujący król Wla dysra w I v 
chce wykorzystać sprzyjającą międzyna
rodową koniun~turę i zorganizować -w-y
prawę przeciw Turkom, a by uzyskać lep
szy, uwolniony od haraczu i przygran iez
nych konfliktów, pokój, a na de wszystko, 
żeby zjednoczyć w tym przedsięwzieciu 
różne antagonizujące się grupy na rodo
wościowe . J est to prog ram ra cjona lny 
i dalekosiężny. Napotyka jednak zdecydo
wany opór możnowładców i szlachty , ilie 
tylko nieskłonnej do · ja kichkolwie k ogra 
n iczeń jej przywilejów, a le wręcz wy mu
sza jącej na monarsze dalsze. 

1\Iożnowładcy, dygn itarze i sza ·zy po
słowie wykazują zatrważaj ący brak wy
obraźni: choć mają pełne gęby .. Rzeczy
pospolite j"". "chwały " , "demokracj1·· • . , wol
ności" , w rzeczywistości są przede wsz.y 
stk im strażmkami swoich ~go i s tyc tnych 
interesów. Skutecznie sprzeciwia ją s 1 ę kró
lowi Gdy po jego śmierc i wybucha pow
stanie Chmie lnickiego, wszyscy przyzna j ą 
kroiowi ra cj ę - pośmie rtn ie. Nie którzy 
się ka jają . Wiele wskazuje jednak na to. 
że ci, ktorzy decydują o przyszłości, me
wiele z tej bolesnej lekCJ i u ozumieh. 

W Łt: a trze słuchamy rozmów k ról a z 
pojedynczymi moż.n,..,w la dca 1 i, je gr spo
rów z delegacją poselską , kłótn i i ana 
wia nia s ię posiów. Cale przedstawJenie 
!budowane jest ze statycznych scen, w 
których - tea tralnie - pra wie nic się 
nie dzie je. A mimo to widownia trwa w 
nap1e;ciu Bo w tym .. nic .. , w padających 

ze sceny sto·.\·ach i. ul<ry tycn w m~ in
encJa ch ora<: posta wach, w ~ rach i p rze

ta rgach rozstr zyga s ię los kra ju. Król jest 
w ty m przedstawieniU jakby uczłowieczo
ny m wizerunkiem Rzeczypospolitej. Jego 
v.-ygasa jąca energia aż po końcową re
zygnację i załamanie jest tutaj w pew
nym sensie metaforą Polski. z,.,akomita 
rola Krzysztofa Chamca l 

"Gemusz sierocy·• w precyzyjnej , zdys
cyplinowane j rea lizacji K rasowsk lego to 
przedstawienie frapujące i mądre. Choć 
za nu rzone w gł~bokiej historii , na pa wa 
nas trwożliwą goryczą, jakby spra wy, o 
których w sztuce mowa , wydarzyły się 
niedawno lub były tuż pr zed na mi. Od 
czego oby nas ustrzegł los lub - lepie j 
- nasza włas1;1a odpowiedzialność, ów ty
tułowy .,geniusz" narodu. 
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