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Btudio Współczesne (Kraków). S. Stanucht 

"W lesie" (I. Zabity deskami". li. „Na ry- . 
kowisku"). Adaptacja i reżyseria - .L. Zam
kow; Reżyseria tv - \V. Gawroński. Opra
cowanie muzyczne - J. Kaszycki. Sceno• 
srafia - R. Rachel. Premiera 6 III 1968 r. 

Stanisław Stanuch zwrócił na si~
bie uwagę kryty'ki wydaną w rlQ·k:u 
1959 powieścią, a właściwie „anty
~ilui( eiz& je· ana;;ł~s-zy-ch te
go typu na naszym gruncie pt. „Por
tret z pamięci". Było to studium 

: psychol<>1giczne w ·formie liter1ł:ckiej, 
poświęcone człowiekowi obciążon~rnu 

~ nowel podana została osobno, to jed
nak. w pierwszej było sporo niedomó
wień, można więc było naprawdę przy
puścić, że zabłąkany podróżny uważ
nie słuchający wyznań ciotki, przybył 
tu w istocie by. wypatrzeć szałas, w · 
którym spotkali się myśliwi, a wśród 
nich · ·„Grom~'. Takie niejasn.ości na 
_pewno nie są pożąda.ne. .. ' „ 

- W tym układzie n~a uwagę · zatSłu.guje 
.,.-'e- j.~;dynie o;:_r0wi a<l an ie pierwsze, _pod·d :o. 

ne zręcz_nef _ adaptar;ji, nie najłatwiej
szej, trzeba był·o b<Jwi·em przeksztił'
c i ć monook.g bohateTa w dramatyczne 
„dzianie się" doty;cząc'.e główńie ·obse
syjnych przeżyć staruszki. świetµy jest · 

~. ten P'°•rtret osimn.dżlesiędoietn ' ej kQ- · 
biety1 którą. stworz..yła sobie . swój 

. !kompleksami, niepirizystosowanemu. Po 
tej interesującej, choć kontrowersyj
nie -0c·enianej zapo•wiedzi ria.stępna po
zy.cja autora ukazała si~ <;Iopiero w 

· roku 1!)66. Był to zb:ór n{)lwel ,,Przy
stanek w szcz€rym polu", które po
wst·awały o<l roku 1955 . . Wśród tych -
utwO'rów o bardz'° ni'e1rówinym pozio
mie do najciekawszych pozycji należą · _,. 

wła..sny, fikcyjny świat przesycony lę:.. . 
ki.em, ·s'.kons:truowany na kanwie wia-
d-omiĆ:ści z gaiziet o · wydarz.eniach Tla 
dalekim świec:ie (13.amobójcza . śmier ć 
Mar~lyn Monroe) i o najnowszych wy
naLazkach, cziasem autentycmych, · 
czasem wyh<>odowa:nych w jej wyobrr'aź- · ·te, które podejmują problematyikę pQ

krewną „Portretowi . z pamięci", a 
.więc mówią o sa1:nołności człowieka; · o 
}ego izolacji od zbioroWIQści, w formie 
oisobi:stych refleksjf i zwierzeń, słabiej 
natomiast wypadły te, ktfoe autoir po-

, święca wspomnieniom dzieciństwa. 
Olkupacji, r0tzra1chunk0tm z przeszłoś-
cią. . 

W widowisku przygotowanym przez 
krakowskie Studio W.s;półczesine pod
dano. adaj>taeJ i.,. d~ie- no:v.el ~ _?J~nu~~-a, 
jedną zaczerpmętą z wym1emori~ 
powyżej tomu („Zabity deskami"), _ 
d:rugą żaś, najwiid<Jczmiej pó?niejszą, 
gdyż 'Ilie zami€•s•zcZ-Oną w zbiorze pt. 
„Na r ykowisku", dołączono na zasadzie 
podobieństwa terenu (i tutaj rzeciz 
dzieje się „w lesie"). Należą one ·właś
nie do dwóch o·drębnych typ.ów, o 
których powyżej była mowa: pi€rwcSza 
to·' wnikliwy psychofogiocznie p.orbret 
odiZJOl>0wanej od żyCia §fa:rusz.ki, diru
gi1e to opoQ·wieść o porachunkach oku
pacyjnych, które zakłóciły po upływie 
dwu<lzie·stu lat beztro,ski 'relaks kilku 
UiStab iJiz,owanych ŻY,ciOWO męŻCZY'Zn, 
?oszukujących w dalekim leśnym za
kątku swej rpyśUwskiej · przygody. I 
tutaj także pierwsze op<>wiadanie gó
ruje oryg~nalnością pomysłu, analizą 
psychologiczną "i , nast.roj em. Drugie, 
zręcznie .. napitSane.. operujące nagł;rm_ 
zaskocz~niem: s'y·tua·c.yjn f m jako osią 
kÓmPoQzycyjną, ~ z. wyraźną domia;zk_ą 
el€mentów sen.sia~yjnych . -:- jest uboż
sze w problematyce i PoQ "proistu traci 
·przez porównańi1e. 

Zestawienie tych dwóch tekstów nie 
·było zręcznym ·zabiegiem, sugerowało, 
, że mamy do czynienia z jednym opo
wiad,gmiem zatytułowanym „w lesie" 
1 podzielonym jak gdyby n.a dwa 

· „akty". 1\fożliWość . pomyłki potęgował 
fakt, że · w obi.r opowiadaniach główną \. 
roię grał L. Hetde~{en, w pierwszym 
opowiadaniu przeciętny śmiertelnik, 

· który po prostu utknął w drodze· z po
wodu „zimy stulecia"· i zawędrował 
do leśnej chaty · dawno niewidzian.ej 
ciotki, w drugim - dawny partyzant 
„Wicher" - mściciel i . wykonawca · 
tajnych wyroków, występujący . nad 
maską funkcjon_?_r!_usza. ~tcjt· Nlę ma 
m„J~~imtrifc wspólnego, a . choci-aż 

~~bystry widz ;;-·zauważył,„ że obsada· obu 
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ni (promielil.iowani-e radioaktywne, któ-

re dociera a! tut.aj, gazy fu-ująceo, ;, u"" 
strzyki na odległość, „dyżurny" heli· 
kopt·eT) . Syl1wet.ka Starej, wzruszająca 
i grntes:kowa, wystąpiła wyraziśde n.a 
tle dosk1c,nałej E·Ce.nETii (ta n E'<l:z.n a 
chatka, te autenty~zi1e kury "i koty!f 
dz,icęki w:spaniał. ej' i.ntforp:ret.a·cji Z. 
Żmijewskiej, która naiprawd.ę wierzyła 
w wizje swej wyobraźni i umiała głę

b o•kio wzruszyć swą „mł·odz.ieńczą" ży-. 
"wo:ścią i wst.rzc:,sającą w tym obsesyj:. 
PYlll k:ręgu przewidzeń - trzeźwcś-~i'ą , 
i be.zt1rcG:ką. Leszek He1r<legen _ słuchał 
jej :z uwagą i sikupieniEm,, jak rc?v1;"n e:- . 
go partnera, używając argumentów . 
serio, w sposób. na}baiI'dzięj natBr~JJ.l~' 
opą .ia.aa}ctc ·. o-so~bir.T-O'by1a „. } E{IJ::1 a : 
droga interpretacji, chyba · - jędń2}t'' 
s z1!00d1a, że nie, z.ostały r •o,z.szerwne p -3!'- • 
t_ię cf· dotyczące j eg10 życicw'ych r :c.y- ~ 
petli, jego dziwnego sposobu zarobkc,-. _ 
wani1a (pi1S>a1n:ie referatów i pr:ziemówień , 
„dla· niższego, , śre<lir:iiego i wyż.mego · 

. szcz.ebla"). Fioglębierni e j..eg•o żyd<Jirysu : 
uka.,z.ałoby peł.niej · spio·tko.1n i0e dwojga 
lug-zi, · z którrych każ<l€ jest na swój 
spo~bb wykl01ejone. I wOiwczas .adap-
tacfa jecinego oipowiadania ;·,Zabity. ; 
deskami" . wypełniłaby cały w ieC'zór 
featTaJn.y Studia Współczesnego , .. 

Kr. K~ 


