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La.$sallem Marks rozróm.ił typ dramatu.rszekspiryzującej

gii

od tyipu szylleryźującego. Wedle tej klasytikacj;i sprzed stu le.t „Imiona władzy"
Jerzego Broszkiewicza wygociri1ie się
mieszczą w rubryce szylleryzowanła., obok sporej części :na·s zej bietącej produkcji Eterackiej. Utwory
metaforyezne, paraboliczne,
aluzyjne są dość dokładnie tym, co
Marks nazwał „rezonatorami ducha
czasu". Oryginał j est bardziej wyrazisty das Verwa.ndeln von Individuen in blosse Sprachrohren des
Zeitgeistes.
.,Imiona ,:władzy" to utwór pToblemowy .' Akc ja b ezpo ś rednia jest
pretekstem. Ale jest. Autor nie zerwał caŁkowiicie z tkanką fabularną . Idealnym kresem s.ztukf' problemowej jest sw oista
„czysta
treść", abstrakcja intelektualna. Takim kresem w tea t rze byłby goły,
po.zasytuacy jny dialog: dwa głosy,
dwie op in ie s;prze;czne. Swoje „gło
sy" Broszkiewicz uwikłał w · trzy
różne uk łady dramatyczne. Już jednak roz~icie utworu na trzy jedno-

F!ller. Wlelka rola tyttrrowa

Można ~eszcze inne pytanłe 'W"'.'ka nosi tytuł „Kfaudiusz") poprosunąć . Scena więzienn.a zaczyna się
wadzona została efektownie i z w konwencji zwyczajnej niemal
eneTgią. Może za mało trochę czu:..
sprawdzalności ,
kończy
się fajerlo się wytrawnego statystę zbyt
werkowo. W i ęźniowie wszystkich
wiele „entuzja.sty" skutecz•nej polikategorii wychodzą na wolność,
tyki. Oczywiście, w samym tekśc!e
wypuścił ich strażnik , sam się dla
konsul Klaudiusz ' też jest gdzieś
bezpieczeństwa zamknął
w
celi.
pośrodku między porucznikiem BoTłumek gdzieś na <-wolności skannaparte i pięćd•ziesięcioletnim Ce- · duje cywilne nazwisko więźnia
z arem.
„stoczternaście". To wszystko zaś
poprzedz~ symboliczny sąd między
Dekoracje „Klaudiusza" monun iewinnie skazanym i fałszywym
mentalne, proste, z posągiem, w i e~
oskarż y cielem. Punktem dyskusyjk imi ścianami, mrokami , czerwono
nym tego „sądu" jest sprawa wyobita mała mównica pełniła ·. funkkonywania bądź niewy konywania
cje symboliczne. CaJość odpowiedniesłusznych poleceń władzy nien io ponura i znacząca.
słusznych i niemoralnych. Nic osoTytuł drugiej cząstki ;,Filip". To
bliwego z tej polemicznej analizy
pretekst hi.szpaf1ski, bohater
jest
nie wyn ika. Kończy się wyjściem
Filipem Wielkim, czterdzieści ·lat
na wolność całej ekipy i radosnym
budował potęgę ojczyzny. To drugi
obowiązków,
akt dramatu władzy. W pierwszym, poczuciem · nowych
krzepiącym: zaczynamy od nowa!
s·zło o rac je zdobycia potęgi, tu o
jej utrzymanie, o kont y nuac;:ję „oTo wszystko jest kapitalnie męt
siągnięć". Król jest mądry, stary,
ne, jeżeli się nie uwzględnia konjego okrucieństwo jest p.recyzyjnie
wencji utworu. To nie jest przecelowe i zimne. Jan .świderski gra
cież sztuka
realistyczna, chociaż
Filipa Wielkiego znakomicie. Gra
technika rozw iązania
posz.czególautentyczny monument władzy i
nych fragmentów może z realizmem
schorowanego starca, subtelnego korespondować (nazwałbym ją „okonesera sztuki i subtelnego ty- bokrealistyczną"). „Imiona władzy"
są parabolą z wszelkimi jej prawami i pirzywilejami. Nie obraz historycznego i współcz.esnego rozwoju metod rządzenia, ale pre.
.•
tekst. W wypadku obrazu ostatniegdy
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WŁADZY
czyli his·l oriozofia
racz.e i•

optym,i~lyczna

STEFAN lREUGUTT
aktówki świadczy o przewadze ;,myśli~ ' ·naczelnej nad „ciałem" akcji
bezipośredn i ej . M y śl naczelna ma
w każdornzowej akcji p odpórkę tvlko, rozwinięcie pr zy k ładowe . Tak
jakby pedagog pod sitaw i ał w art oś c i
lk~b o we w równa ni e, by uzm ys ło
1

wić

ogó l ną

zasadę

algebra i czną.

Sztuka je.st problemowa i przez
swo je trzy pr zy kłady „imion wła
dzy'' dydaktyczna.
Myśl naczelna „Im ion" ma zakres demon k znie wielki, ma wszelkie pozory historiozoficznej kwadratury koła. Zakres ten w samej
sztuce zgr:=ibnie się kurczy, wielkie
sprawy wyglądają całkiem wymiern ie. F'il.o-zofia dz iejów nabiera ko-

- ~~ffi\q'j:) ub ffc)TSfyk] .· -p'dtffy~ZilT~J,--ra::
cje moralne triumfują nad rozmaitymi racjami stanu, tr zema nawrotami hJzprawiamy się z upiorem
wład z y , b y w z ak ończeniu oglądać
triumf sp r aw i edliwości ludzki.ej nad
ponadludzk imi konieczności a mi. Utwór jest ted y problemowy, dydaktyczn y i optym is.ty cz,ny . Zrodził go
w c a l.ości „duch cz.asu": atmosfera.
XX Zja zidu i . atmosfera polskiego
Paźd zi e·m i ka. Bł ędy to h istoria nadz ieja to dzień d zisi ejszy! To mo-

go,_ .Jli,tj,a)n2'ścL., .nikn~

pop~m: ~

SfoWa ChaJogU SCefllczne:ga ze fo(E:"'T"

my słuchać owego -„ducha 'czasu",
którego tubą j.est nasza sztuka. To
oczywiście sprawa procesów prowokacyjnych w ostatnich latach,
· sprawa skazanych · towarzyszy, Poznań, październikowe meetingi. Może ta technika aluzji się nie podobać, słusznie można tu mówić o
wieloznacZ!nośd jeżeli jednak tej
generalnej aluzji się nie zechce
uchwycić, to obraz ostatnio będzie
tylkó osobliwą mieszaniną strzę
pów myśli i pTawd niedopowiedzianych. Nie wydaj.e mi siG o_sobiście,
by przy pomocy tekstu alu zyjnego,
parabolicznęgo dało się powiedzieć
coś precyzyjnego
i intelektualnie
sprawd·zalnego do końca. Ale można powiedzieć dużo, potrącić o masę spraw zawiłych
i drażliwych.
Cieszmy się z tego, co mamy. Jeżeli pozytywne idee dwóch pie.rwszych obrazów ograniczyły się do

milczenia ofiary i naiwnej tyrady
in tyrannos, to za perypetiami nun:erów l ~ięzi. ennych . obrazu ostatme~o stoi w odczuciu ~·n?rmalnego
odbior~ y pr~gr~m polskie) . O·dno~y.
C:o ~o.zna r:1e ~edną, ale k1lkud~1es1ęc1u aluzJam1 udokumentowac.
W ostatnim obrazie zobaczyliśmy
robotę aktorską
wysokiej próby.
Reżyser gospodarował umiejętnie 1
dyskretnie
talentami
Bolesława
Płotnickiego („stoczternaście"), Józefa Nowaka (;,stopiętnaście"), Witolda Skarucha („dwadzieściatysię
cy") i Janusza Paluszkiewic?:a, któ. ry świetnie tym trzem panom jako Strażnik , matkował. Każdy z
tych artystów m_oże słusznie swą
rolę w „Imionach władzy" policzyć
mi ęd zy du ż e aktorsk ie osiągnięcia.

rana. Piękna
rola·! Akt .drugi
„Im ion władzy" jest bl i żs zy stosunko w o n i ż inne technice realis"tycznego obrazu historycznego. Reżyser
nie dał się jedQak wciągnąć w dro}?iazgi obyczajowości ren~s a nsowej.
Swiderski też, przy ca~ej pełni
swej kreacji, nie traci cech ogólnych postaci. To rysunek · wielką,
mocną krechą; bez zbędnych szczegółów., Bar<:lzo udatnie w tej scenie
utrafiony dystans między władcą i
manekinami królewskiego otoczenia. Onł ożyją dopiero wtedy na
chwilę, gdy król umrze. Znowu zesztywnieją, gdy nowy pan, Filip
Pobożny, powtórzy
mocarstwowe
hasła poprzednika.
'.B a rdzo ·acranyotrra-z=st'a je ria g~-B.#~~~~~1
wie, gdy wchodzi pozytywny, hezagrany~h rol, ~e \~spaniałym kr?roiczny' książę Juan. -Taki młody le.m · F1l1pem W1elk1m. w rzędzie
„filareta" i deklamator. Wiesław
pierwszy?1. C? ~e swe] strony zdeGołas grał księcia Juaina godnie,
cydowani e moyn o. t~atra~nych wa1
niestety, potraktował rolę poważ- lorach teKsti;
1 um;;Jętnosc1ach au- ,
nie. Autor i reżyser chyba też. Witpra .. Że za1s ~ , g_łos . . luyt~czny zadać że i król Filip w
dzielnym brzmiał mocmeJ , mz kazdy p-0rte
harcerzyku czego ś s ię dopatruje, parole. autora? Zo·~aczymy przy ~bo całe lata bał s i ę Juana , a przed
stępneJ szt1:1c~, ktora oby. była p1śmiercią · proponuje mu tron. N ie
sa na bardzie] sprawdzalme.
ma obaw, by k si ąże 'się s plamił
Ostatnia scena jest rzetelnym
ohydą władzy: zginie "wierny wy;.
sukcesem Andrzeja
Sadowskie.go,
s.oJc i.m .-i d.Q.::iJ.o .m
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swo1e trzy prz y kłady „imion władzy'.' dydaktyczna.
Myśl naczelna „Im ion"· ma zakres demonicznie wielki, ma wszelkie pozory histori-0zoficznej kwad-ratury. koła. Zakres ten w . samej
sztuce zgr::ibnie się ·kurczy, ,..wielkie
"' . s~rav,;~ wy.glądat( ~~Jkiem wymier, ,., ~ n~~•. F11ozofi a> d'ziejów . nab1era~ ko-:-

mocną "krechą,

bez zbędnych szcze- Płotnickiego („stoczternaście"), JóBardzo udatnie w tej scenie . zefa Nowaka („stopiętnaście"), Wiutrafio:ny d.ystar;s mię;Izy władcą i tolda Skarucha („dwadzieściatysięrr:anekm.ami. ~rolew.~kiego otocze- cy") i Janiusza Paluszkiewicia, któma .. Om ozyJ~ dopie,ro ·wtedy na · ry ś~ietnie .tym trze~ panom _, jachwilęt..g.dy krol umr~e. Znowu ~~ko Strażnik - . matkował. Każdy z
szty~meJą, . g-d~ no~y pan, . Fihp Jych artystów ro9że słusznie swą .Po,bozny, ·P0,wt.orzy : m~_carstwowe ' ~ę w· „I~ionach wł~dzy". pol!cz~ć
h~~ła, P!':>'Prz~rltfa· . ·
·
m1ę~'ZY duze aktorsk) e ó,s1ągn_1ę~.
gółów ,.

l'--t· 4--~ ··..... ~~ w:rlrtt~:ri;rrffGy§fm,i ;:w.>.tlficmej,- rt;;; -~" --:sar ttżcf o~aanr'f>-trri"'rif· - e ria · ·10cj e ~.or~~:;. rrtilllłfutłf"ifad rq~!»al- wię. gdy wcho~zi po~yf;wQY„ ghetymi racJam1 śtainu, trzema naW'ro- rołc'z.ny;i',ksł-ątę • Juatr." ... Taki -młody
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· tąmi t·uzprawiamy się z upiorem
. Władzy, by w zakończeniu oglądać
triumf sprawiedliwości ludzkiej nad
ponadludzkimi koniecznościami. Utwór jest tędy problemowy, dydaktycz.ny ,i opt ymi ~tycz,ny. Zrodził go
w cał~sci „duch czasu": atmosfera.
X~ ~J ,az~u i . atmos.fera yolskiego
Pazdzierrnka. Błędy to h istoria ~rn~zieja to dzie~ dzisiejszy! T-o moze trochę utop1:Jne, . przedeż szlachetne.

» --~-·. 1 ,

zagra:nr~h r(>l, "~~e ~spaniałym _kT~ ""' .
lenr··F1llpem .:W1elk1m '" W r:tędz.tę
„fila:reta" i deklamator. Wiesław pierwszym. Ob -ze- swej sbr&ny zdeGołas grał k.si.ęcia Juaina godnie,
cydowanie mówi o t eatralnych waniestety, potraktował rolę poważ- lo.r~ch teks~ i U.J!.liejętnościach au- „
nie. Autor i reżyser . chyba też. Wi- t?ra. Że zas" „głos" krytyczny zadać że i król Filip
dzielnym brzmia~ mocniej, niż każdy .p0rte·
harcerzyku czegoś się aopatruje, parole. ~rntora? Zo~aczymy przy ~._ ,
bo całe l?ta bał się Juana, a przed
stępneJ szh:1c~, ktora oby. by~a p1śmiercią prop_o nuje mu tron. Nie sana bardz1eJ spra'Ydzalme.
ma obaw, by książe 'się splamił
.. Ostatnia scena jest rzetelnym
oliyclą władzY, · zginie "wierny wysi1kcesem Andrzeja
Sadowskiego,
_ sokirri ideałom. Wydaje się, że mój
scenografa warszawskiego przedprzyjaciel Jerzy Broszkiewkz sta- . stawien-ia. Tu dopiero widzieliśmy
le jeszcze (a może: . już) nie ceni na scenie nie lepiej czy gorzej unależycie
starego Hegla, a· jego stawione dekoracje, ale autentyczdydaktyka krytyczna o całą "wysoną . konstrul{cję · sceniczną. Cela i
· kość sznurowni wyżs_za od dydakjej ~żurowe „zaplecze" wygląda ·
tyki ppzyty wnej. Czemu się nota uroczo, to . taki higienicZllly, nowobene 1 zbytn,i o p.ie dziwię, gdy się czesny, przewiewny lokal, marzezwa~y, jak trudno być analitykiem
nie przyszłości ze składanymi kojrZ'eczy przyszłych i niepewnych.
kami. Więzienie dla wnu}{ów, nie
dla nas! Dobra, logiczna sce.nograSzlachetny Kwintus już na ,scenie fia, o dużym walorze ironicznym. ·
nie żył - stąd siła jego prótestu.
Niuzyczną oprawę spektaklu, któKsiąże., Juan pojawia się osobiście i wykłada swe racje. Nk z te- rą skompon_ował Tadeusz Baird,
go dobrego nie może wyniknąć. można tylko p.odziwiać.
Wszystko · wraca do ·równowagi po
jego odejśdu, a przemiana głupa
•) Jerzy Broszkiewicz. lmfona wladzlt.
wego księcia Filipa w króla Filipa
Sztuka w trzech jednoaktówkach. InscePobożnego jest aktorski·rp. sukcesem
nizacja i reżyseria Lidii .Z : 1 mkow. Sceno-

. Zaczynamy od pretekstu rzymskiego. Konsul Klaudiusz tłumaczy
swe racje konsulówi Kwintusowi.
Konsul Klaudiusz · ·bierze władzę, w
ręce.
Pierwsz·a
jednoaktówka,
pierwszy akt dramatiu władzy. Konsul Klaudiusz trzyma przed nami
wykład
praktycznego
stosowania
zasady salus rei publicae suprema
lex esto. Wyklad długi, nie.słychanie . trudny dla aktąra. To można
było ocenić w czasie prap.remiery
„Imion władzy" w Teatrze Dramaitycznym m. s.t. ~ arsza)VY.*) Maciej Maciejewski był marsowym.
nawet zewnę trznie „cezariańskim"
kons·~lem
Klaud iuszem.
Walczył
kapitalnie z tasiemcowym monolog~em, a także 31 fatalny.m brzdąk,aniem blaszek przy boJo~ym poł.- ·
pancer~u. Tru<;In.e z~danre ułatwił
iy.u rez.yse·~. <1;-1di.a Zamkow), ma.ks~~alme r~zmc1;1Jąc mon~log,. zmien.yiJ~c charakter wypo~1edz1 konsula. raz to typowy d~alog wewnętr~y, raz . pozory <;Iialog~ rz.e--:
czywistego, v'J~sz.cze. kie~y i~dzieJ
forma przemo~iema a_g1ta~yJn:~o.
__, Konsul I_Qau~u~z bowiem . ~a ·c"
_
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Stanisława

Wyszyńskiego.

grafia: Andrzej Sadowsk i. Muzyka: Ta-

deusz Baird. P1·apremiera
W scenie piszpańsk·iej udział nad- 1959
r,
to _ z pow odzeniem biorą: Karolina
Borchardt jako interesując-o przedstawiony śpiewak Carinelli, Stanis1aw Jaworski (Minister), ,Czesław
Kalinowski (Kardynał), Mieczysław
Sfoor (Spowiedn:ils), Jan Burek (Namiestnik), Włod'Zim{erz Kmicik (ks.
Hieronim). Halina Mikołajska (Marg~p wyśtępuje w a~ey~_ab~w~.rn;t
.t!:fkocik~;" -~a:,riY~- ~~'ll~·~:tifL ___

i=<ppz.~on.;c.wa.G;:z.S+OO.J-e,~n-a-S\--swe:g~~IBm,-ł;-o,-:iiłi~WTI:fdemo-;-&tTo~l!:ffir-"...-.

·- terlokutora Kw intu sa. Że ma ra- ny kurtyzan ,królewskich. Wydaje
ej~ ze tylko ' on zbawi re.publikę,
też jeden bardzo prz·e nikliwy o:f:e wszy~tkie chwyty dozwolone' dla krzyk. Scenografia obrazu hiszpań
dobra Zibiorowoś'ci, że pojedynczy
skiego_ nawi'ąZ'.Uje do monumentalczłowiek to gnój historii. Argumennej i mrocmej at~osfery obrazu
ty ma mocne, logicz:ine, autor nie p i_erwszeg·o. Symboliczny czerwony
dał mu jednak szansy. Dialog z
podest pełni · funkcje modlitewnika,
Kwintusem, szlachetnym humanita- sprawiedliwy
podziw
wywołuje
rystą, nie jest bowiem dialogiem.
strzeliste łoże baldachimowe, . szćzy
Arcyz.ręczn i e w ·dwu ostatnich zda.:
tern gd:z-ieś· pod sufitem ni~nące.
ni.ach autor Po.i nf~rmował nas ust~, Tytuł trzeciej jednoaktówki „Storni. konsula, ze Jego oponent me
czternaście". T-0 numer więźnia. To
żyłe, zad.usz.o~y Pr ze ~- _ ,rozmową ,
kzeci, współczesny akt dramatu
ktora . go miaia przekon~c : Konsul władzy. Rzecz już nie w zdobyciu,
Klau~msz u.fa swym .1:~iono.m: ufa ·nie w utrzymaniu władzy , problem
przezna~zenm .repubhki.• , mmeJ uf~
oglądamy od . dołu; przez kraty więwymowie, woli dowodzie rzekome],
·
· ·
·· b ·h t „ ,
J' d
t;obiektywnej " zdrady Kwintusa po
zien_n_eJ izo 1aCJl 0 a erow. e nego
~ ~ie~ przed · laty s.kazai:io na
jego straceniu. Aluzja p-rzejr-zysta
, , dl
ł d" 1
~mierc w klasycznym procesie prora o~
•
•
•
•
j a k wo d a w zro e, pomys
-. k t
i
v.1 okacy1nym, za wmy mepopełmo· · ·
·0 f'
gu z. mezyJąc.ą
iarą, pi an ny
ne. Proces b-ył potrzebny dla mafrapu1ący.
automaskO\"an·
;a
·
d zen,
· · ·A Jedno~zesme
h
·
1.;·
·v
•
mepowo
w ł a.d·zy.
t yczme i meuc ronme wsze 1r..le arSześć lat cz k
r
,,. k
gumenty konsula - dyktatora bio.
„
:
.
·
e a ~ .ce .1 na wy~o ·
udz1eś tam, w sW1ec1e zewnętrz.
.
. b k ,
ł eb . Ud uszony
rą w
moze
· zmienia,
· ·
· · 1
zd · b
· k
bl" ą ac
ś,
nym cos, się
os k arzyc1e
a.ma . ez zV:'~ąz· u, pu icz.no c naszego więźni1a sam trafia pod sąd
moze się głowic, sk~d pochodzą
za fałszywe zeznania · któr przegrob0we od głosy, racJę • ma on, bo
i .
·
.
'
e
jeat ofiarą. Na tym właśn i e polega
c _ez były }godne pr.zed laty z •.•ramoralna wyższość ofiar, że już nie = CJ_ą s.tan:u · Teraz me są: N~zw1sko
muszą dowodzić swej prawdy, nie
mewmme skaz~nego staJe się ·tym"'
potrzebują j.ej ani dowodziś ani
c,zasem legen~ą, hasłem wyw9ł~"Y-~
brudzić praktyką.
,
czym roZJruchow ~udowych. Jaki t.o
ruch? Czym będzie dla tego ruchu
W rzymskiej cz. ą stce utwo·r u bbok
ów „stoczternaś'cie"? Co hm .,stoM. Mac iejewskiego w epizodach
czte.rnaśc i e" reprezentuje ooza niewystępują: Jan Gałecki i Witoid
słuszn~m W.)'rokiemt
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