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Wiszniewskiego
Jak pows tała , T ·r agedia optymi„ stycz'Yla? Pytanie, które deszy i wywotuje .równocześnie g;or2'lka, refleksję, że trzeba mówić - 1i:..tvlko w
czas ie przeszłym o sip ektaJ:iu, który mógłby być . czasem teraźniej
szym sceny (a qtkazja po temu sposobna), o sipektaklu, do którego się
z calą pasją kilkakrntnie powracało, zaws,z e . znajdując w materiale
s.ztuki coś nowego, k:rystaliZ!ując je-

Zwróciliśm·v się

I

do ludzi teatru z prośbą o wypowiedzi na temat ich

pracy-- na-rl--pr~Yswojeniem . wybitnych pozycji - d!'amaturgii radzieckiej

polskiej scen1~ Dziś te realizacje, o których mówią Lidla · Zamkow, .
Ludwik

Ren~J i Karol Borowski · stanowią trwały dorobek naszego

teatru.

go kształt.
Uważam · Optymisty.czn4 za najlepszy, najbardziej dojrzały radzie.du d:ramat o rewolucji i to
jest za.razem moja o.d,.'łowiedź na pyta·nie, dla.czego trzykrotnie do niej
powracałam, realizując ją kolejno
w teatrze Wybrzeża, w Wars:z.a, wie i Kmkowie. Historia tego 51Pektaklu
zarazem kawał mojego ży
ciorysu i to nie tylko w sensie ar- ·
tystycmym. Skupiają się . w niej,
jak w soczewce pewne etapy naszej powojennej his.torii przemiany; ja~im ulegała moja koncepic,j.a tego drama tu są wypadko\-v-ą :przeżyvvania aktualinej
w da-

to

1fy rn m-c-- m e.rlcie

s ytu~cj ·i

1 - -vvynikających

stąd

artystyczmych. · I tak
sty.c:zna . w

lat-- 40 i

50

Gdańsku

była

poli t -y c·z nej
przemyśleń
nip. Optymi-

na pTzelomie
plo-

żywiołowa,

mienfń'a, miała żarliwość zaangażo

aktorów,
Z. CyDo!ninował w niej epicki rozmach, okre~1.ał::> ją h_as.~o głoszocr::~ przez Kometę-Koim 1sarza: „To Jest dobre, co
słusme"-. Hasło, które w żadnej z
następnym
inscenizacji
dramatu
n ie miało się więcej pojawić ani jako· kwestia dialogu, a.~i tym
bardziej jako teza, kt&rą narzucafoby przedstawienie. Taik·i był rezuJtat przemyśleń sytuac{i politycznej i moralnej jednos:tki w cz.asaC'h po rewolucji. Już :nie nakaz
płJnąciy, z konieczności histoirycznych, ale indywidualny wybóir sta1
się motorem postępowania moich
bohaterów. Porzuciłam zi!udną przec i eż, - jak tego dowiodły nasze dowania
którzy
bu1s1ki,

grupy

mlodyc..11

ją tworzyli (m. in.
Golińs.ki , He!'degen).

świadczenia,

etykę

podponądko-

wania się :Słusznym Nakazom _
in a rzec.z e tyki indy'l}ridualnej.
Od-powiednią przemia:nę -prze~zło
t~kże ,1no:je spojrzenie na rewolu~.1ę. Pr7.iestał mnie poc i ągać. j.ak to
Jeszcz·e w pe-w:nym stopniu widoczne było. w Gdańsku - jej odlany
w brązie, pomnikowy kształt, jej
- najszerzej mówiąc epiakość.
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„Tragedia optymistyczna" w warszawskim Teatrze Dramatycznym, rok 1955
,

Zaczęłam szruka"~

rewolucji kisztaltu
poetyckiego. Na pewrio szlo to w
parze z przekonaniem, że . rewolucja "jes t :piękną siprawą - nie jak
to dotychczas ujmowano a.nonimowej zhiorovvości ludzikiej" lecz
pięlmą, pQetyciką sprawą jednostek.
Że - choć może z.ahrnmi to paradoks.al.nie - jej poezję tworzą, może , w większym stopniiu niż lrudzie
„silni", ludzie slabi, zwyczajni (ja:k
choćby Kobieta-Komisarz w kirakowskim spektak:l'u), że tworzą ją
anarchiści, ludzie ze społecznego
„dna", z których każdy mus.i dokon~ć wy~ru. , I_ co najwa_2mie~sz<1
--: :e wy~o:r. kazdego z ruch Jest
rownowar"oscwwy.
Jak uchwydlam ten poetycki
lffiztalt rewolucji? Może wyje śni to
przemiana j€dn.ej . ze ·scen spektaklu :pożegna1nego balu g _ mary.- _
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na;rzy. W piienvs,z ej, gdańsikiej wersji - byl to szeroko rozbmfowany,
epid{,i ohraz - w tłumie widziało
się posta'cie ~ różnych środowisk
- chl.Oipów, kobiety, dziewczęta ~
ak.c ent padał nia zbiornwOść i rodz,ajowoś· ć. W :przedstawieniu wa.r szawsikim pozostały już tylko koMety; i wreSizcie w Krakowi e idea
poetyc!kości
znalazła
·siwój pełny
wyraz - były w tej s·cenie już tylk:o młodziutkie, przybrane niby w
ślu:bną bięl dziewczęta-narzeczone.
Co więcej można dodać? Gdybym

miała mo·żliwość

· wznowienia Optyna sc.e nie krak~wsiki~~
-:--- na p~wno, ?dczytalab~ Ją dz1s
Jes,z:e:ze maczeJ - na :nowo.
Tego wmowienia gorąco Pan.i i
sobie życzymy.
'
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Notowała ELŻBIETA MORAWIEC
mistycznej
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