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Lilla Weneda 

„ ... Kto noc taką widział, 
Ten wie, co waży świat ... co warci ludzie -
Litośniejszymi są pioruny złote, 
Bo tylko sosnom serca rozdzierają. 
Na toż to matkom dzieci swe hodować, • 
Aby z nich byly kiedyś takie jatki? 
Każdy trup tyle wart, ile kosztowal. 
Spytaj się matki, niech oceni trupa -· 
Zlękniesz się ... gdybyś zapłacił, co mówi, 
Mogłaby kupić za zmarłego syna 
Zywe królestwo, gdzie są milijony 
Synów i matek ... " 



SŁOWACKI A WSPÓŁCZESNY TEATR 

Twórczość Juliusza Słowackiego od chwili ukaza
nia się drukiem pierwszych tomików jego poezji 
(rok 1832) aż po dzień dzisiejszy nie przestała być 
przedmiotem kontrowersji. 

Po okresie sceptycznej oceny całego dorobku 
poety przez współczesnych nadszedł okres zachwy
tów. Nadal jednak krytycznie odnoszono się do 
utworów, powstałych po roku 1842. Zarzucano im 
niezrozumiałość i brak klarowności myślowej, trak
tując jako utwory schyłkowe. 

Ocena ta uległa zmianie wraz ze zmianą kie
runku literackiego, Młoda Polska wielbiła w poecie 
to, co pozytywiści odrzucali jako niemieszczące się 
w kategoriach realistycznych. W okresie, kiedy 
modne stały się stany ekstazy a poezja odzwiercie
dlała twory wyobraźni dusz chorych, wielbiono 
Słowackiego-mistyka. 

W latach międzywojennych badacze literatury wi
dzieli w Słowackim przede wszystkim wyraziciela 
„ducha narodu polskiego" a komentarze do jego 
dziel przerosły prawie objętość utworów. 

Wiele miejsca poświęcano tzw. „wpływologii", 

skrzętnie wyszukując prawzory każdej myśli i wizji 
poetyckiej w literaturze światowej. Moda ta zresztą, 
zapuściwszy głębokie korzenie, trwa po dziś dzień, 
obejmując już nie tylko twórczość klasyków, ale 
i współczesnych. Niedawno np. „Dialog" opubliko
wał następującą wypowiedź Sławomira Mrożka: 

„Ostatnio wiele się mówi o wpływie Witkacego 
- między innymi na mnie. W moim wypadku -
to prawda. Pozwolę sobie jednak zwrócić uwagę, że 
nie było im łatwo dostać się pod wpływ Witka
cego. Wiedziałem wprawdzie już jako młodzieniec, 
dzięki niedyskrecji znajomych, że Witkacy istniał. 

Kiedyś, dawno i w tajemniczych okolicznościach. 

Wiedziałem nawet, że był pisarzem. Ale nic więcej 
nie udało mi się dowiedzieć. 

Utwory dramatyczne S. J. Witkiewicza przeczyta
łem zimą 1963 r. w Zakopanem. Było już za późno, 
żeby to, czego się z tej lektury nauczyłem, dopisać 
do dziesięciu utworów dramatycznych, które napi
sałem wcześniej. A szkoda nie z mojej winy. 

A szkoda. Nie z mojej winy". 
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Mutatis mutandis podobną odpowiedź mógłby 

dać - Słowacki swoim „wpływologom". 

Współcześnie najwięcej niechęci wzbudzają dra
maty Słowackiego sprzed tzw. „okresu mistycz
nego" poety, łatwe w percepcji, zawierające ele
menty melodramatyczne. Niechęć ta przejawiła 

się wyraźnie w dyskusjach, prowadzonych na la
mach pism teatralnych z okazji Roku Słowackiego. 
Słyszy się zdania, że teatr wc1ąz Jeszcze nie zna
lazł właściwego klucza do współczesnej interpre
tacji wielkiego romantyka. 

Późniejsze utwory Słowackiego, choć w więk

szości swej nieukończone, fragmentaryczne, stano
wią ciekawszą pożywkę dla dzisiejszego badacza 
literatury. 

Poeta podejmował wielki temat, myślą sięgał aż 
do głębin, szukając wyjaśnienia zagadek bytu. Nie 
znajdując konsekwentnego rozwiązania sprzeczności, 
któreby dzieło sztuki czyniło pełnym, porzucał je 
i w następnym utworze rozpoczynał żmudne po
szukiwania na nowo. Każdą myśl ubierał w kolory 
poetyckiej tęczy i odwrotnie - w pięknie dopatry
wał się logiki i zaklętej myśli jak w owym dębo
wym listku, którego postrzępiony brzeg stawał się 
dla jego fantazji dowodem samounicestwiania na 
skutek wysiłku woli. 

Nawet jednak we wcześniejszym okresie twór
czości poety, kiedy to autor wstrząśnięty tragicz
nymi dla narodu polskiego wypadkami dziejowymi 
głosi tzw. „ideologię grobów", współczesny odbiorca 
odnajdzie bliskie mu myśli i akcenty. 
Jakże często ironiczny dystans do rzeczywistości 

pokrywa tam bezradność jednostki wobec prze
rastających ją wydarzeń. Niektóre partie „Beniow
skiego" stają się ironicznym autokomentarzem, 
który z powodzeniem mógłby wyjść spod sfrustrowa
nego długopisu c·zło\vieka · ery atomowej, jak na 
przykład następujący ·fragment._ ·gdzie _ir9nia ';Yalcz~ 
o lepsze z bólem niemocy: ~ 



'-: „Lecz w owe czasy; któż. jedną godzinę 
Marzyl, {pokojnie przedumał nad 'wodą? 
Któż mial czas marzyć, że tak wszystko minie, 
Jak kwiat, będący motylom gospodą? 
Jak niezabudka drżąca przy leszczynie? 
Jak lza? jak wszystko, co się zwie modą? ... 
Choć dobra moda byla w onych czasach 
Konfederować się i kryć po lasach! 

A jednak i to minęlo... Ojczyz'!la 
Minęla także! i ów wierszyk zloty, 
że dla niej każda smakuje trucizna, 
ów wiersz, co niegdyś zachęcał do cnoty, 

Jest dzisiaj ... Każdy mi to pewnie przyzna, 
Kto w oblężeniu jadl szczury lub koty -
Że ten wiersz bez psów, bez liszek, bez czajek, 
Jest dziś najlepszą z Krasickiego bajek ... 

A więc niech wszystko mija! - Wstańcie burze! 
1 zwiejcie _mój ślad z tej śmętnej pustyni! 
I moje myśli jak lez pelne kruże 
Przechylcie, niech je próżnemi uczyni 

Czas ... 
Ale nawet wtedy, kiedy autor w swych rozwa

żaniach . nad historią rozwbju społeczeństw, a ściślej 

społeczeństwa polskiego, wyciągał nieprzekonywu
jące nas dziś wnioski i z nich starał się stwarzać 

poetyczne drngowskazy, geniusz Słowackiego umiał 
wyłowić przesłanki, które muszą zastanowić głę

biej myślącego czytelnika czy widza, nawet wów
czas, kiedy zdecydowanie odrzuca wniosek koń

cowy, sprzeczny z jego doświadczeniem, Nawet je
.że1i nie godzi się z historiozofią autora, ileż prawdy 
odkryje w związkach poszczególnych faktów we wza
jemnych stosunkach postaci. Znajdzie u wielkiego 
poety tę samą atmosferę rozdarcia, te same wąt
pliwości, które targają dziś jednostką, szukającą 

potwierdzenia siebie we współczesnym świecie, tę 

samą potrzebę autentyzmu, dochodzącą w prze
roście do zwyrodnienia i pchającą do zbrodni. 
Wreszcie: atmosferę pustki i wzajemnej obcości ży
jących obok siebie ale nie razem ludzi. 
Słowacki filozof i artysta stanowi nielada nie

bezpieczeństwo dla współczesnego teatru. Nie chce 
i nie moi& on podpisać się, pod historiozofii\ autora, 
pod tymi „krużami, które niekiedy „pustymi już 

ucz11nil czas". 

Samuel Zborowski 

„Gdy wiatr powieje od tamtego kraju, 
A my gotowi chwytać dźwięk harfiarzy 
Co jest ... ta jabloń lecząca pogany? 
A czyje to są te pogańskie dzieci, 
Którym ogromna ta stolica świeci?" 



Jeżeli w kruże te stara się teatr nalać nową treść, 
ryzykuje skłócenie formy z treścią, ich wzajemne 
nieprzyleganie, co nie może dać dobrego rezultatu 
artystycznego. Jeżeli bawi się jak dziecko wyśmie
wając „przestarzalą" treść i jak pisze Jan Kott 
„pokazując po sztubacku język autorowi", ryzykuje 
posądzenie o postawę Lafontaine'owskiego liska, 
który nazywał winogrona kwaśnymi wtedy, kiedy 
nie mógł ich dostać . Jeżeli zaś wystawia sztukę, 

posługując się pełnym autorskim tekstem i równo
miernie rozkładając akcenty artystyczne tak, jak 
je przewidział autor, ryzykuje, iż akcent artystycz
ny, położony ręką autora, przekreśli jego wysiłki, 

zmierzające w kierunku przystosowania ideologii 
dzieła do chwili aktualnej, prawdą artystyczną 

zwyciężając prawdę historyczną. 

Z którejkolwiek strony nie patrzylibyśmy na tę 

sprawę, łatwo dostrzec, że z każdej czeka na teatr 
szereg pułapek. Pozostaje jeszcze jedno zagadnie
nie - problem tzw. „wierności autorowi". 

Z wystawianiem dzieł klasyki narodowej i obcej 
wiąże się zawsze konieczność wyboru. Pietyzm 
w stosunku do opracowywanego utworu powinien 
zaznaczać się w chęci przekazania go w stanie ży
wym, aby znalazł on oddźwięk na widowni, nie zaś 
w obawie przed koniecznym nieraz skreśleniem 

czy przekomponowaniem tekstu . 

Spełniając funkcje społeczne teatr nie może prze
kazywać widzowi tylko stanowiska autora bez wła
snego do niego stosunku. 

Aktorzy, grając dawnych bohaterów, starają się 

zawsze uchwycić ich osobowość poprzez bliskie im 
doświadczenia, nasycić odtwarzaną postać własną 

ludzką treścią. Jeżeli nie są w stanie zrozumieć 

pobudek działania bohaterów, nie mogą ich zagrać 
dobrze. 

Czytając czy wystawiając wielokrotnie ten sam 
utwór z narodowej klasyki, za każdym razem pa
trzymy nań inaczej, poprzez pryzmat nowych do
świadczeń, znajdujemy w nim nowe układy od
niesienia, budujemy inne niż uprzednio analogie, 
a nawet jako widzowie utożsamiamy się z innymi 
niż kiedyś postaciami. Napotykamy na trafne sfor
mułowania, których uprzednio nawet nie zauważa
liśmy. Ważąc szalę działań ludzkich z punktu wi-
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Lllla Weneda 
Ewa Jastrzębowska 

dzenia względnej równowagi społecznego ładu, 
przestawia my ciężarki z jednej szali na drugą, 

przewartościowujemy, czasem prowadzimy aż do 
zachwiania równowagi artystycznej, szukając ujścia 
dla nurtujących nas aktualnie spraw. Nieraz pole
mizujemy ze stanowiskiem autora, mając do dy
spozycji nie tylko jego słowo, ale cały arsenał środ
ków, składających się na widowiskowość. Niekiedy 
prowadzimy tylko żmudne prace rekonstrukcyjne, 
chcąc dokopać się do rdzenia myśli poe ty, przysło
niętych wypaczającymi je komentarzami. 
Słowacki , zanim przypasowano go do panujących 

w danej epoce poglądów, nastręczał komentatorom 
szereg trudności, gdyż atakował gryzącą ironią pro
blemy, uznawane przez ówczesne a utorytety za nie
naruszalne. Stąd też rozpiętość opinii kry tyki o jego 
dziełach sięga dwu biegunów. 
Weźmy dla przykładu „LILLĘ WENEDĘ" . Z listu 

S. Goszczyńskiego do L. Siemieńskiego dowiadu
jemy się, że współczesny poeta Januszkiewicz wy
głosił o meJ lapidarny sąd: „niedorzeczne jak 
wszystko Slowackiego". Najsłynniejszy zaś z ba
daczy pism tego poety - Juliusz Kleiner nazywa 
ją „największą tragedią jaką stworzyl romantyz m 
europejski". Zadaniem tego artykułu nie jest prze
konywanie czytelnika, iż rację miał Kleiner. Na
uczeni doświadczeniem, ile nieporozumień wywołało 

9 



LECH 
GWINONA, żona Lecha 

LECHON } 
KRAK synowie Lecha 
AFRO N 

3uliu~z 5łowac.ki 

Tragedi 
z czasów bajecznych blisko Gopła 

Osoby: 

ADAM SIRKO 
BARBARA DROGOROB 
MIROSŁAW GA WLICKI 

DERWID, król Wenedów 

LILLA WENEDA } 
KOZA WENEDA córki Derwida 

ANDRZEJ JURCZAK 
MIECZYSŁAW WIELI CZ 
EWA JASTRZĘBOWSKA 
JANINA BOCHEŃSKA 
STEFAN KWIATKOWSKI 
JERZY KOZŁOWSKI 
STANISŁAW MASŁOWSKI 

TADEUSZ BARTKOWIAK 
STEF AN CZYŻEWSKI 
JERZY GLIŃSKI 
WACŁAW ULEWICZ 
HIERONIM ŻUCZKOWSKI 
TERESA CZARNECKA 

POLELUM} 
LELUM synowie Derwida 

SYGOŃ } 
GRYF Lechici 

SWIĘTY GWALBERT 
SLAZ, jego sługa 
JEDEN Z HARFIARZY 
JEDEN Z WODZOW 
DZIEWICA I 
DZIEWICA Il VERA GRIGORIEWA-ROMANOWSKA 

Harfiarze i Wodzowie Wenedów 

orszak dziewic Gwinony, rycerze Lechici 

Reżyseria 

DANUTA KNOPPOWNA 

Asystent reżysera 
WACŁAW ULEWICZ 

Przerwa po 2 akcie 

Scenografia 
MARIA JANKOWSKA 

Muzyka 
GRZEGORZ KARDAS 



Mieczysław Wiellcz 
D erwid, król Wenedów 

szukanie w dramatach klasycznych tzw. „prawdy 
obiektywnej", staramy się unikać jednoznacznych 
sformulowań w stosunku do dzieł, które jedno
znacznymi nie są. Próby sprowadzenia ich do 
wspólnego mianownika spłycają je. 

Spójrzmy na Słowackiego własnymi oczyma, od
rzuciwszy wszystkie komentarze, a dostrzeżemy 

w jego dramatach wartości, nie wyniesione jeszcze 
na piedestał, ale za to żywe. 
Słowacki doceniał :cmaczenie miażdżącej roli ko

nieczności historycznej w stosunku do jednos tek 
nieprzystosowanych do nowej rzeczywistości i umiał 
w tragedii znakomicie przekazać doniosłość tego 
momentu. Postępowanie bohaterów jego sztuk zde
terminowane jest wychowaniem w określonej ideo
logii; składają ofiarę z życia wierząc swym wo
dzom i wychowawcom, często nadaremnie. Nie
kiedy autor podnosi ich do rangi symbolu, wy
olbrzymiając im pewne cechy, lecz nawet i wtedy 
nie pozbawia ich uczuć czysto ludzkich. Poeta 
z mistrzostwem przedstawia mechanizm łowienia 

umysłów na wędkę różnych szumnie brzmiących 

teorii, atmosferę zabobonnego fanatyzmu, który 
staje się motorem działania, zastępując rozum 
i zmysł krytyczny i gna ludzi „śmierci jak bialą 

trzodę owiec w gardlo". Obok wielkich indywidual
ności ukazuje małe, przeciętne hijeny ludzkie, któ-

12 

rych jedynym celem staje się wykorzystanie tra
gicznego momentu dziejowego dla bogacenia się 

i robienia kariery. Słowacki umie dostrzec nicość 
pod pokrywką szczytnych słów i haseł i ukazać ją 
w krzywym zwierciadle. 

Słowackiego, wnikliwego obserwatora życia, nie 
powinna przesłonić nam barokowość stosowaaych 
przez autora efektów. 

Danuta Knoppówna 

Zawisza Czarny 

Próżno na ziemi ludzie losy przeklinają 
~ako jesienne szpaki - co chrapliwym glosem 
Jesieni nadchodzącej we mglach czarnych lają ... 
Bo nic nie jest wyrokiem dla ludzi i losem, 
Tylko je wola wlasna ... prowadzi szalona." 



SĄDY O „LILLI WENEDZIE" 

... Czytałem w Niemczech „Lillę Wenedę". Pomysł 
mitu Lelum jest prawdziwie wzniosłym i poetyc
kim. Sama Lilla jest białą Antygoną, ale żal się 

Boże św. Gwalberta i tego Szlaza, który naśladuje 
Grabca z Balladyny, który to Grabiec sam naśla
duje jakiegokolwiek z tysiącznych potwornych 
błaznów Szekspira. Aż mnie · smutek wziął, gdym 
ujrzał tych dwóch bohaterów i tę anielską siostrę 

w ich towarzystwie takiem pogańskiem. Zaniosę 

przed Jula, kiedy będę pisał do niego, skargę Lilli, 
bo mi się biedna dziewczyna skarżyła. Szlaz jej 
białą tunikę powalał rękoma, tabaka u nosa Gwal
berta na nos jej kapnęła, lepiej było ją zaraz no
żem pchnąć, niż tak jej strój zwalać ... 

Zygmunt Krasiński - Listy, Lwów 1882 r. 
odczyt wygi. w Poznaniu 1881 r • 

... Myśl podstawna poematu jest naprzód nie
jasna. Nie wiemy, o ile ona wiązać się ma z dzi
siejszym położeniem Polski, a domyślając się, że 

taki związek jest, znowu nie wiemy, czy poeta wi
dział nas w Lechitach, cŹyli w Wenedach. Powtóre, 
cokolwiek on myślał, to zawsze myślał fałszywie 

i źle, w pierwszym razie myśl jego była niespra
wiedliwa, a w drugim demoralizująca. 

Stanisław Tarnowski - w odczycie 
wygi. w Poznaniu, w styczniu 1881 r. 

... „Lilia Weneda" ujmuje, podbija, zachwyca 
i rozbraja. Jest w niej wielki urok, nie tak w szcze
gółach, jak raczej w przepychu całości, jest jakby 
czarodziejstwo poezji, która u Słowackiego zwykle 
zrywająca się w górę, tutaj przecież jest zaklętą 

w ściśle · opisane granice i ksztalty ... 

Wł. Nehring, Poznań 1884 r. 
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... Jak wszelki mit, jako baśń-legenda, nie jest, 
oczywiście, „Lilla Weneda" utworem myśli histo
rycznej, ujętej w formy alegoryczne, przetłuma

czalne bez reszty. Jest ona wielką fantazją, wizją 

historyczną, pelną . symbolów otwierających wgląd 
w plątaninę losów narodu ... 

T. Makowiecki, Posłowie 
do wYd. „Lilli Wenedy", Łódź (1947) 

Agezylausz 

„Wstawajcie dziewki, a tam na ulicę 
Wyjdźcie posłuchać, kogo tam dziś rano 
Niestalo, kogo dziś zamordowano, 
Kto mial na belce swojej szubienicę, 
Czyje domostwo dziś w11pustoszalo! 
Kto się z kim 1potkal w Plutona plamieniach? 
Czuje br11tan11 na śmłere w11jq w sieniach 
W jakich ulicac1t od krwi zacuchnialo." 
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nr 4 
w którym się widz, teatr i recenzent 

łatwo dojrzeć może 

MOCNE UDERZENIE 
(w oczach widzów) 

„.„Jakieś nieporozumienie. Ktoś zakpił z nas, 
wprowadzając na scenę Teatru Polskiego tak świń
ską sztukę. Fe! Panie Wojdan, czy nie mial Pan 
lepszego wyboru?" N. N. 

z listów do Redakcji „Dziennika Wieczornego" 

... Moim zdaniem, jest to sztuka bezwartościowa 
naszpikowana cynizmem, bezwstydem i nie ma 
iskry sentymentu, nie nadaje się do oglądania dla 
młodzieży. Cykl wystawianych sztuk jak „Opera za 
trzy grosze" Bertolda Brechta albo „Na dnie" Gor
kiego i „Mocne uderzenie" jeżeli koniecznie Dy
rekcja Teatru musi wystawiać takie sztuki, to 
uprzejmie proszę o dodatkowy napis na afiszach 
młodzieży do lat 22 wstęp do Teatru wzbroniony. 
Bo jeżeli tego rodzaju sztuką mamy podbudować 
i wychowywać naszą młodzież to pytam o jaką 
młodzież nam chodzi? Czy o taką o której cale 
szpalty we wszystkich dziennikach mówi się chuli
gani rozwydrzeni, cyniczni, bezwstydni itp. jeżeli 
tak, to i bez tego rodzaju sztuk mamy takiej mło
dzieży dosyć i nie należy jeszcze pogłębiać. Moim 
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zdaniem chodzi nam o młodzież inną o wychowa
niu patriotycznym, subtelną, grzeczną, dobrze uło

żoną z iskierką sentymentu. Serdeczne współczucie 
dla wykonawców takich sztuk. 

W. S. 

Po obejrzeniu przedstawienia „Mocnego uderze
nia" postanowiłem do Was napisać. Piszę, aby po
dzielić się swoimi wrażeniami, a także odpowie
dzieć tym, którzy uważają sztukę za „świńską" 

i nie mogą zrozumieć dlaczego została wystawiona. 
Jeżeli ktoś z góry nastawi się że zobaczy „świń

stwa" to oczywiste, że tylko świństwa dostrzega. 
Moim zdaniem na „Mocne uderzen ie" trzeba iść po 
to, aby się zastanowić nad problemem, który po
rusza ... 

... Nie można uogólniać, że młodzież jest zła. Są 

wśród nas tacy co poza big-beatem nic wartościo
wego na świecie nie widzą. Ale są i tacy, co obok 
big-beatu uwielbiają Gałczyńskiego i Chopina. 
A tych jest na pewno większość. Tego się jednak 
często nie dostrzega i porównuje się całą młodzież 
do tej nielicznej garstki, która powoduje „rozróby" 
na koncertach i rozbijają kioski. 
\Vielką rolę „Mocnego uderzenia" widzę właśnie 

w tym, że pozwoli starszym zastanowić się nad 
tym, dlaczego nie ma między nami zaufania i dla
czego jesteśmy tacy jacy jesteśmy. Młodzieży zaś 

pozwoli ujrzeć „swoje odbicie" i daje materiał do 
rozmyślań nad własnym postępowaniem. 

A ponieważ w sztuce nie ma gotowych odpowie
dzi na wątpliwości zarówno starszych jak i mło

dych, zmusza ona wszystkich do myślenia. I to 
właśnie uważam za największe osiągnięcie sztuki... 

K. S. - Bydgoszcz 

. .. Sądzę, że Ted Willis w „Mocnym uderzeniu" 
postawił wiele pytań, nad którymi powinna zasta
nowić się i młodzież, i starsi. Duże więc brawa dla 
dyrektora Wojdana, który jeszcze raz udowodnił, że 
robi wszystko, aby nasz teatr był teatrem żywym. 
Na zakończenie jeszcze kilka słów o zachowaniu 
się publiczności i tej młodej, i tej starszej mło

dzieży: nie zachowywała się najlepiej, zwłaszcza na 
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początku sztuki, wyglaszo.jąc głośno niezbyt mądre 
komentarze, ich zdaniem oczywiście niezwykle 
dowcipne (piszę tutaj o chłopcach). Potem jednak 
sztuka zaciekawiła ich i uspokoili się. Moim zda
niem gorzej jednak zachowała się ta część star
szych, która demonstracyjnie, trzaskając drzwiami, 
wychodziła w czasie spektaklu. Przykład chyba nie
zbyt budujący. A swoją drogą ciekawe, czy owe 
sceny erotyczne zgorszyłyby kogoś z tych, co opu
ścili salę, gdyby zobaczyli je w kinie. Wątpię czy 
wyszliby trzaskając drzwiami. Dlaczego więc nie 
można pokazać tego w teatrze? 
Myślę również, że gdyby „zgorszeni" widzowie 

pozostali na sali do końca, może zmieniliby zdanie. 
A sztukę naprawdę warto było zobaczyć. 

M. W. - Bydgoszcz 

... To była naprawdę świetna sztuka. Może autor 
trochę wyolbrzymił niektóre fakty, ale to już nie 
jest takie ważne. Faktem jest jednak, że tak 
wygląda naga prawda, właśnie tak jak ją przed
stawił Ted Willis. 

Ja co prawdę należę do tej młodzieży, która 
oprócz big-beatu lubi poezję, stare piosenki i teatr. 
Pomimo to ja młodzież tę spod znaku gitar dosko
nale rozumiem. Przecież jeżeli będziemy ich ob
serwować to zauważymy, że oni tak samo myślą, 
tak samo cierpią, jak cala reszta. Oni się jednak 
wstydzą swych uczuć okazywać na zewnątrz. 

I właśnie tu dochodzi do konfliktu między nimi 
a starszym pokoleniem. Oni (st. pokolenie) nawet 
nie wiedzą jak właśnie ta młodzież potrzebuje ich 
pomocy i zrozumienia. Zamiast podać im pomocną 
rękę, jeszcze bardziej wypychają ich poza ramy 
normalnie przyjętego trybu życia. 

... Proszę was i błagam nie potępiajcie tej mło
dzieży jeżeli sami nie jesteście lepsi. Może nawet 
jesteście gorsi. 

Zofia Ramion - Nakło n. Not. 
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MOCNE UDERZENIE 
(w oczach recenzentów) 

.. . A na scenie działy się rzeczy ciekawe, o czym 
świadczy reakcja owego starszego pana, który wy
chodząc razem ze mną z teatru spluwał z obrzy
dzeniem, wykrzykując: „Swiństwo! coś takiego po
kazywać na scenie, świństwo" - i znów potężne 
splunięcie. 

Cóż doprowadziło tego pana do takiego stanu? 
Sztuka lorda Willis of Chislehurst, zasiadającego 

w Izbie Lordów (w „cywilu" Ted Willis, prezes 
Stowarzyszenia Pisarzy Telewizyjnych) jest bowiem 
przedstawieniem o jednym z najciekawszych i naj
bardziej dyskusyjnych problemów naszego wieku -
problemie młodego pokolenia ery atomowej, „Beat 
Generation", beatników ... 

... Autor niczego nie rOZ\viązuje. Przedstawia, rela
cjonuje i zmusza do zastanowienia: młodzież -
nad postawą i intencjami starszych, dorosłe poko
lenia - nad źródlami buntu młodego pokolenia. 
Nie ma tu myśli odkrywczych, gotowych receptur -
jest chwila wzruszenia - a to już wiele. 

Jest jednak jedna sprawa, która mnie niepokoi. 
Jak będzie sztukę odbierać młodzież? Nasza mło
dzież, odmienna przecież od tej londyńskiej, którą 

widzimy na scenie? Czy przyjmie tylko to, co jest 
otoczką, zewnętrznym przejawem, świadomą pro
wokacją, owym rynsztunkiem? Czy też zmusi się 

do osiągnięcia głębiej? ... 
... I trzeba przyznać, że o ile w pierwszej części 

przedstawienia grupka młodzieży (szczelnie zapeł

niającej widownię) pokwikuje z uciechy nad co 
sprośniejszym słowem, milknie w miarę rozwoju 
akcji... 

. .. Zachęcam do obejrzenia i... przemyślenia. Na 
spokojnie i z rozwagą, której niestety nie zawsze 
młodzieży (i nam dorosłym) staje. 

Michał Korczyński 

„Dziennik Wieczorny" z 15.Xl.1966 

. .. W całym przedstawieniu czuje się kierującą 

dłoń reżysera - Zygmunta Wojdana - w opero
waniu nastrojami, komponowanymi kontrastowo, 
w czystym prowadzeniu poszczególnych wątków 
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sztuki, w wyrazistym sprecyzowaniu myśli prze
wodniej i przełożeniu jej na język sceny, w dyna
micznym, ostrym prowadzeniu akcji. Jest to jeden 
ze spektakli, które stawiają widza wobec konkret
nego problemu, zmuszają go do opowiedzenia się 

po czyjejś stronie. Można nie zgodzić się na argu
mentację Willisa i zespołu, można samodzielnie 
szukać własnych racji i rozwiązań. Ale najważniej
sze jest to, że nie wychodzimy z teatru obojętni, 

że przedstawienie w ogólnym swoim kształcie wy
warło na nas wielkie wrażenie ... 

Danuta Jagła 
„Gazeta Pomorska" z dn. 6.XII.1966 

... „Mocne uderzenie" w Teatrze Polskim szokuje 
widza podkreśleniem spontaniczności i histerycz
ności beatnikowskiego buntu. Jest to spektakl, 
w którym położono nacisk na wydobycie atmosfery 
-ciemnych miejskich zaułków; jest w nim - spotę

gowana upiornym światłem neonów i bigbeatowym 
rytmem oprawy muzycznej atmosfera ekspresjoni
stycznego krzyku i jest w nim, przywołująca wizję 
molocha wielkiego, zjeżonego drapaczami chmur 
miasta - znakomita scenografia Ryszarda Strzem
baly. Rozmach inscenizacyjny nie przytłacza jed
nakże w przedstawie~iu i nie zamazuje problema
tyki sztuki. W reżyserii Zygmunta Wojdana widać 
troskę zarówno o precyzyjne poprowadzenie spek
taklu w sferze widowiskowości, jak i o jasne po
stawienie, przed wykonawcami poszczególnych ról, 
zadań aktorskich. 
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