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fałszywego, jak zaporównat1! Albowiem
Teatru Ludowego w
Nowej Hucie utwór Tadeusza
N owaka "A jak królem, a jak
.k atem będziesz" z miejsca mógłby narzucać potrzebę niezawodnej metody porównawczej między powieścią a widowiskiem, ujętymi wspólnym tytułem.

Jerzy Bober

f liAfl

Potrzebę?

się kończą, cho~ obaj autorzy chętnie sięrają
po ramy misteryjne, prZ:lijiOWieści 1 kręgu bi-

Czy w przypadku pr apr emiery nowohuckiej m amy ist otniP do czyn ienia z powieś ci ą
na scenie? P rzeci eż to w ł asn a adaptacja
teatralna autora, czyli jakby odrębn y u twór
w pr awdzie
Przypomin ający
dramatyczny.
poprzez zdarzeni a i osoby sztuki pierwowzór
zarówksiążkowy, ale jednak od biegaj ący no kons tru kcj ą , jak i specy fika gatunku literackiego - od d zi eła przeznaczonego wyłącznie do czytania. Nowak st worzył po prostu w oparciu o wątki powieścio we samodzielny dr amat. I ten właśnie dram at należy oceniać, powieść pozos tawiając czytelnikom. Trzeba zatem przyj rzeć się temu co napi s ał aut or A jak króLem, a j ak katem bę 
dziesz s p e c j a l n i e dla tea tru. Bę dzi e to
wiec spojrzenie na sce nę, a nie wści bi an ie
nosa w k ar ty ksi ą żki. Nie - ty le ż efektowne, co zawodne - pytanie, jak ten dramat
w ytrzymu je porównania z powieś cią , lecz
jak a to sztuka ? I teat r. Teatr Nowaka . Bo
o tym musi być mow a w od niesieniu do konkretnego zjawiska. Zjawiska z dziedziny dr am a tunrii.

J

ludowych. A nawet do
blijnego l obrzędów
w y próbowanego, dobrego stylu zabawy "teatru
w teatrze". Zabawa, zresztą, jest tylkG rodzatec.'1nicznym, formalnym,
jem gry. Chwytem
Gd y ż, na ogół, smak tej zabawy bywa gj)rzki.
I refleksyjn y.
Ale zajmijmy się konkretami. Pierwszą próbą teatralną Nowaka. Powieściopisarza już znamy. Pozostal również l w prO'llie - poetą. Co
nie oznacza, że ta proza jest pozorna. Jest po
prostu oryginalna. Tak też przedstawia się nam
Nowak-dramaturg. Twórca interesującego moPomimo odwoływania 1ię
ralitetu sceniczego.
form misteryjnych,
do starych, archaicznych
mimo zasłon uszytych z materiału bajki poet yckiej - stwarza moralitet na wskroś współ·
tonu poetyckiego czesny. Pełen czystego
ludoprzeplatany Intermediami, okraszonymi
wym (ale nie prymityl\nym) humorem.

N

akiż więc

jest ów teatr Nowaka? Jest forballady scenicznej, z pogranicza uprawianych dotąd przez autoJ'a dwóch gatunków literatury : pot!zji l prozy. Co - może
łnaczl',i , ale ws kazuj ąc na podobieństwa zwroscenicznemu - przypomina
tu ku pisar stwu
drogę Brylla: poszukiwań form współczesnl'go,
a przecież mocno z w iązanego z trad ycją dramatu poety ckieg!l. Na ty m jednak podobieństwa.
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TEATR

Teitr Ludowy (Nowa Huta) - " A jalk królem, a jak katem
będziesz" T. Nowaka. Na rysunku (od góry) Stefan Mienlcki
(Pomylony Józek), Zinalda Zarner (Hela), Edward Wnuk
Rys. B. Cudzieh
(Piotr).

nieznanych
tzw.
ow ak nie odkrywa
pra w d. P rzeciw nie, nawiązuje świ adomie
do praw d odwiecznych, na tle konfli któw
jednostek ze zbiorowością . Spor ów o w ymiar odpowied zi alności. Ten pr oblem przewija si ę p rzez sztukę Now aka w różnych
w ari antach. W sferze przenośni i dosłow
n ości. W psychologii głównego bohatera i w
odczuciach jego otoczenia. Najbli ższego or az
w środowisku w si. Ale nie wieś odgryw a tu pierwszoplanowa rolę , choć wydarzenia dramatyczne zost ały zlokalizow ane na terenie wiejskim l otrzymały oprawę niemal

folklorysty czną.

katem

Dramat A jak k ról em, a jak

będzi esz

mógłby

się

rozgrywać

wszę d z i e. Tyle, że wł aśnie jego sceneria
ludowa pozwala w sposób b ardziej k ontrastowy zaprezentować naj prosts zą symbolik ę
szopki, przebierańców itp., któr ych formy nie wy stępują n igdzie już z ta k ą siłą
odd zi aływ ani a , jak w wiejskich obyczajach si ęgaj ą cych najdawniejszych, także teatralnie,
t r adycji przenoszących nas w czasy swojskiej
kom edii dell'arte i scenek jarmarcznych. W
czasy t eatru misteryj nego, naiwnego - zarów no poprzez tragizm, jak i rubaszny humor . Gdzi eż bowiem, jak nie w wiejskich
lepiej i czytelmożna
wyobrażen i ach,
niej z ainscenizować gr ę w s zopkę, w
której wys tępują anioły i diabły, śmierć i
r odzina niemal betlejemska? A z tych ram
dopiero s tworzyć ów drugi teatr, l u d z ki aby tam d okonać konfr ontacji postaw moralny,ch w.s półczesnego świ a ta. Tego świata,
który tkwi jeszcze w prze szłości okupacyjnej,
naznaczonej rozlewem krwi, wymierzaniem
sp rawiedliwości za narodowe winy w obliczu
"być albo nie być", gdzie wróg bywał nie tylko po drugiej stronie przy słowiowej barykady.

Bohater 11111tukl Nowaka, Plotr, nie mote

się

uwolnić Gd zjaw okrutnej przeszłości. Ten mło
dy chłopak, później ojciec - na widok nowego
tycia, któremu dał początek - doznaje szoku
psychicznego. On, który zabijał - w szystko jed-

no, czy w Imię Sprawy - ma kompleks nieezystyeh rąk. Tylko śmierć, symboliczn y k at
rinący pod własnym toporem, mo ż e go w yzwoRoz dzia ł
lić 1 otworzyć nowy rozdział życi a.
"królewski". Toteż Misterium 1 ycia l Smlerci,
staje się w
woln.ości l .niewoli wspomnień dramacie Nowaka. nie ty lko retrospekcją dla
oczyszczenia się 11: zarzutów, gdzie !iędzia bę
dzie podsądnym, a. urojone winy przepadną jak
lecz także w s p ó l n y m sądem spo·
~:ly sen nieco b a jkołecznym. Odejściem wrażliwego,
pozytywnego, zaczarowanego
wego bohatera.
przez piekielne moee - od ponurej bajki. BajId, kt6r.. dorośli przdywają jak dzieci.

P

reżysero
rzedstawienie w Nowej
w ane p rzez Matyldę K rygier, możn a zaliczyć do najlepszych w tym sezonie, jeśli
nie u znać za najlepsze. Utrzymane w tonie
ballady, teatrzyku w teatrze, śpiewne 'i trochę rapsodyczne - przylegało dobrze do stylu pisarskiego Nowaka, do form i treści poeMyślę, że
tyckiego dramatu misteryjnego.

wyobrażnia

reżyserki

wyczuła

wyobraźnię

autor a sztuk i. Był to teatr Nowaka, a nie
uteatra lizowana powieść. W scenografii Wlametaforycznego
nabrały
'dyslawa Wigury
znaczenia kształty jabłek - królewskich, k asymboliką p rzypotowskich, wymownych
głowa clowwieści. Nawet głowa śmierci na, p obielana "osikowa twarz" - przyporni.,
nała wielkie jabłko. Czaszkę jabłka. Bardzo
sugestywnym pomysłem był - jak zaduszkowe lampki - r ząd świec odgraniczający
proscenium od widowni. Powtarzane gaszenie świeczek, kolejno po śmierci ludzi winnych i niewinnych, dawało akcenty przywracania życiu bohatera widowisk a. Muzyka, ooparta n a motywach Kolbergowskich, Jana
Pulki, stwarzała klimat spekta klu, łą czącego
Naturę i Człowieka. w ich wzajemnym przenikaniu się, walce, grze, rozp aczy, rnrłości i
pojednaniu.
Piotr a grał Edward Wnuk. Z poetycką fantazją i zadumą. Jego Matką była Barbaf~~, St esłowicz. Wyraziste post acie stworzyli: Zdzisłt~,W
K lucznik (Sołtys), Zinaida Zagner (Hela), A l eksander B ednarz (Stach), Leszek Swigoń (Mojżesz), Freda Leniewicz (żona listonosza), Lech
(Dziadek).
Stanisław •Michno
Bijałd (Kusy),
S wietną partię

pomylonego J ózka i Smierci ro-

zegrał Stefan Mienicki. W pozostałych rola ch
wystąpi li: Jadwiga Ulatowska (Sołtysina), Jani-

na Bocheńska (Matka Stacha), Maria AndruuTytu11 Wilski (Policja nt).
kie_w icz (Marysia),
Bronisław Cudzich (Listonosz), Janu sz SzyRoman Marzec (Pawełek),
dła wski (Kapitan),
Mieczysław Franaszek (Jędruś) i Maria Cichocka (Sąsiadka). Najmniej zaufania do interpre..,
tacji r oli budził Jan Krzywdziak (P roboszcz).
Układy

T omasik.

choreograficzne

przygotował

Jt~,celc

~

