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Znów teatr'? No 
tak. W ponle
dl.!ałek 21 aierp
nia 1987 r. Tele
widzowie . polscy 

mogli podl.!wla6 przeniesienie przedstawlenia Tea
tru Kameralnego z Warszawy. "Hedda Gabler" 
Henryka Ibsena. Znam tekst te) sztuki prawie na 
pamięć, widzlałem ją na deskach teatralnych -
to samo właśnie przedstawlenie wyre!yserowane 
przez Marlę Wlercińską z ~oflą Petrl, Bronlała
wem Pawliklem l Stanisławem Jasiukiewłczem w 
rolach głównych. 

Tak na marglnesle, zupełnie na marginesie: ja
kie wra!enie odnosi widz, który to samo przed· 
stawlenie raz włdl.! w prawdziwym teatrze, a dru
gi raz w okienku telewizora? W jakl.m stosunku 
pozostają do siebie te dwa doznania? 

Otót myślę, !e Jeat tak: jeśli ohodzł o treść 
sztuki, o dialog, o zawartość myślową - to chyba 
Telewizja jest lepsza. S ł o w o wypada bardl.!ej 
jakoś wypukle, bardzlej p r z y l e p i a się do 
ludzkiego mózgu. Ale ginie prawie całkowicle col 
Innego, coś bardzo cennego - plastyka przed
stawienia. Do swojej towar:r.yukl, która razem 
ze mną wpatrywała się w okienko telewizora po
wiedziałem: "Ach, !ałuj moja droga, te nie mo
iesz widzleć tej !ółtej kreacji głównej bohater
ki - Heddy Gabler, tych mebli, tego mikrokli
matu, płynącego z dziesiątka zabiegów sceno
graficznych. Dekoracje, kolory, to coś ni-euchwyt
nego, co się wiąże z łagodnym światłem reflek
tora. Zdawałoby się, te to są rzeczy drugorzędne, 
te najwatnlejsza jest treść, a jednak ta magia 
teatru ..• " 
Relacjonuję to Państwu jako przyczynek do czę

stych rozwatań na temat: czy Telewizja jest kon
kurentem teatru. Otóż analizując właane odczucia, 
porównując wrażenia z .,oryginalnego» przedsta
wienia teatralnego i tego przetransponowanego 
w ramy telewizyjne, odpowiadam z całą atanow~ 
czością: płonne obawy! 

Nie ma 1 nie mote być mowy o tym, ltby e o- · 
k o 1 w l e k mogło serio zagrozić istnieniu teatru. 
Porównanie, które za chwilę przeczytacle jest mo
te przesadne. Ale tkwi w nim mocny kawałek 
prawdy. Otó! myślę, te tadne przetrans.ponowanie 
telewizyjne teatru nie zastąpi teatru tak, jak fo
tografia drogiej i bliskiej oaoby nie zaatąpl nl&dy 
Jej obecnośc.l. 

• • 
• 

Ale zatrzymajmy alę na chwilę przy sameJ 
sztuce. Jej fabuła jest prosta: ot takle sobie ace
ny, drobne sceny · z tycia mieszczańskiego. Ale 
spróbujcle opowiedzieć... Są takle tyeiowe, proste 
historie, które mo!na by zdawałoby alę, zamknąć 
w kilku zdaniach; gdy to jednak czynicie, dl.!eje 
się tak, Jakby kto wodę chciał zatrzymać w gar
ści: prótny trud, przecieka przez palce. 
Rezygnując więc z fabuły, spróbuję zatrzymad 

alę tylko na postact bohaterki. To zło - zimne 
l wyrafinowane. A rzecz clekawa - lgną do niej 
wazyscy. Cliłgnie do sleble jak lampa. przyclua
jąca ćmy, spalające się w JęJ ogniu. 

• • • 
Ludl.!e popełniają przest,ępstwa, wykroczeala, 

czyny niemoralne l nleobyczajne. Dlaczego to ro
bi!\! Znaczna część tzw. klasycznej przestępczo-

-,cl Wynikała z dawnych kapitaliatycznych warun
ków ustrojowych: bezrobotny, który azedł kraść, 
a nawet zabijać, aby nie patrzeć na głodową 
śmierć swojej rodi!ny. To znikło prawie zupełnie 
w naszych czasach wraz ze zmianą ustroju. Zna1:Z• 
na część dti&iejszej przestępczości tet się wi~tte 
z kapitalizmem, choć kapitalizmu dawno jut w 
naszym tyciu ustrojowym nie ma. Nie ma kapi
talizmu, ale zostały drobnomieszczańskie ideały 
l wartości :!yciowe: potrzeba owego luksuau, 
błyszczenia po knajpach, obwożenia koaztownyml 
samochodami kosztownych przyjaciółek. 

' Myllfł, te tu włalnłe tkwi powałna ełła napę-
dowa WSJ)ółczesnej przeltępczoścl l dzlwlfł sl4t nie
raz, te tak duto alę mówi o potrzebie walid 
z przeatępczośclą, a tak mało llę rob! dla prze
spod znaku kołtuńskiego drobnomieszczaństwa. 
Jednym z elementów przestępczości - bardzo po. 
zwyciężenia dawnych Ideałów, wzorców i wartoAci 
watnym - jest alkohol,izm, s" rótne zboczenia 
psychopatologiczne, które nie sprawiają tego, :!e 
człowiek jest wariatem, ale wystarczą, aby .tycie 
1 nim było nie do zniesienia. 

No tak, to • ._ wnystko czynniki wywołuj"ce 
przestępczość. Jedne jut zostały usunięte, inne są 
w trakcle azybszego czy wolniejszego uauwanla; 
jak będzie z innymi - takimi jak alkoholizm, jak 
rótne paychonerwlce i psychopatologie - trudno 
powied:deć. 

Ale na dnie tego "!'IZyatkieiO 'est jeszcze col. 

• • • 
Brzmi to tajemnlc%10, troazkę acholastycznle, 

troszkę metaflzycmie. Ąle to· fakt, a nie teoria. 
Jest w człowieku jakaś ·f a a e y n a c Ja złem. 
Spójrzcle na dzieci, jak · obdzierają motyla ze 
skrzydeł. Parę dni temu na pewnym podwórku 
pewien wyrostek, przy ogromnym wys.lłku l ry
zyku, powybijał szyby w stojącym na podwórzu 
samochodl.!e osobowym. Jaka korzyść z tego ry
zyka i wysiłku'? :tadna. A przysłuchajcie się roz
mowom dorosłych. Z jaką rozkolzą kłuje się "ko
chaną przyjaciółkę" czy "drogiego kolegę" jut nle 
szpilką, ale prawdziwił . końską szpry~ w naJ
czulsze miejsca nerwów i wyobratnl. 

Czy mam dalej wyłuszczać propozyc'e spojrze
nia na to, co nas na co dzień otacza'? Chyba to 
niepotrzebne, własne doświadczenie każdego z nas 
podpowie . w clągu sekundy znacznie więc!j .. • • 

A wtęc: fascynacja złem ... Có! to znaczy'? Jak 
przetłumaczyć to zjawlako na język jasnych for
muł~k i detlnJcjl? Nie da sh~ tego zrobić. Tęgo 

nle motna wytłumaczyć, to trzeba ... 

• • 
• 

To trzeba samemu zobaczyć. Stąd ogromne po
wodzenie sztuki Ibsena "Hedda Gabler", powo
dzenie, które trwa jut od sześćdzłeslęclu przeszło 
lat. Patrzymy na tę sztukę: Jaka staroświecka. 

Podl.!wlamy przepiękne stroje: jakie muzealne. 
tłuchamy dialogów: jaldet niedzłsiejsze. Sledl.!
my fabułę: jaka sztuczna. 

A przecie:! wszystko razem jest takie, :!e przy
chodzimy do teatru chętnie, przyjmujemy z za
partym tchem, :wychodl.!~y z ·zachwytem. W ko
atumie 1 ,,la belle Epoque", z Plęknej , Epoki, . tak 
bowiem nuywano czaty, gdy nasze babki były 
młode ·- m6wię oczywiście o babkach m o J e g o 
pokolenia - Jawi się nam bowiem dlalektyka zła. 

•. . 
• 

A c6t ·to za dialektyka'? Bardzo prosta. Zło nie 
miałoby szans, zło byłoby bezsilne - gdyby nie 
posiadało pięknej, pociągającej powierzchowności. 
Taka Jest właśnie Gablerówna w ujęciu Zofii 
Petri. Dawno nie widziałem w teatrze taklej roli, 
takiego - mówląc po staroświecku, jak za czasów 
Henryka Ibsena - wzięcia, takiego kunsztu. Nie 
wtem, jak tam slę rzeczy mają z punktu widze
nia trogich specjalistycznych reguł teatralnych, 
jestem prawnikiem, a nie teatrologiem, mogę więc 
śmiało pisać, co widziałem i czułem, a nie to, 
co wypada 1 co uchodzi. Zresztą nie o rolę l na
wet nie o teatr tQtaj idzie. 
Ponętność zła. znlewplający choć zimny blask, 

który z niego płynie, ma w sobie coś ,z narkotyku, 
kt6ry najpierw, musi odurzyć, zanim zgubi na 
zawsze. Wielka kultura moralna, znaczna siła 

charakteru, i dute doświadczenie tyclowe jest 
potrzebne, aby wyzwolić się spod tego oszołomie
nia. 2eby bllchtr rzeczy łatwych, powierzchow
nych umieć odrótnlć od ich wewpętrznej treści, 
która nieraz bywa odratająca. Jakby się chciało, 
aby znalazł się ktoś, kto by tej pięknej, tej z ge
stem. wyobramią, fantazją l charakterem Heddzle 
Gabler dał do zrozumienia, te przeznaczeniem 
człowieka jest dobro, a nie zło, które zawsze koń
czy aię tak, jak sztuka Hentyka Ibsena:j mo
_bójczy~, desperackim st:_załem. j 


