




Przed premierą 
Rozmowa z Wiesławem Hejną 

- Dlaczego Szekspir i dlacze
go właśnie Ryszard Ili? Na czym 
polega dostrzeżona przez Pana 
aktualność tego dramatu? 

- Szekspir w naszym teatrze 
pojawia się nie po raz pierwszy. 
Jak Pan zapewne pamięta, Andrzej 
Dziedul przed laty odnosił sukce
sy „Wielkim księciem według 

Hamleta" Szekspira. Trudno tu 
oczywiście mówić o jakiejkolwiek 

):Zr) ciągłości lub tradycji. Obecność 
Szekspira w „lalkach" nie powinna jednak dziwić. Próbujemy dotknąć 
pewnych ważnych spraw dotyczących człowieka i władzy, a właściwie 
żądzy władzy - za pomocą znaków scenicznych, takich jak specjalny 
rodzaj maski teatralnej, aktor człowiek, przestrzeń do gry, rekwizyty. 
Szekspir tak intensywnie, gęsto i namiętnie przedstawia losy Ryszarda 
III, iż trudno oprzeć się pokusie inscenizacji scenicznej tego utworu, 
zwłaszcza przy pomocy ..lalek i ludzi". Podobnie jak to robiliśmy insce
nizując „Proces" F. Kafki, „Gyubala Wahazara" S. I. Witkiewicza, „Fausta" 
W Goethego. 

Wchodzenie w różne relacje z władzą, bardzo szeroko rozumianą, 
jest stałą cechą naszej ludzkiej egzystencji. Jedni rządzą, inni są rzą
dzonymi, a wszyscy chcą widzieć„,jak to się robi". Chcę tym skrótem 
powiedzieć, że zrozumienie, emocjonalne przeżycie, doświadczenie, 
składają się w równym stopniu na chęć poznania problemu władzy. 
Zajmując się losami Ryszarda lll, w żadnym wypadku nie mamy zamia
ru odtworzyć historii. Ten „los" traktujemy w kategoriach mitycznych. 
Ryszard III jest tylko literacką egzemplifikacją problemu. Równie dobrze 
mógłby to być jakiś inny tyran czy satrapa, z całkiem innej opowieści. 
W dalekiej i niedalekiej przeszłości było ich pod dostatkiem. Sztuk 
teatralnych też niemało. Szekspir w tłumaczeniu Barańczaka wydaje 
się mówić współczesnym językiem. Mam wrażenie, że jest to sposób 
mówienia zrozumiały przez młodych, zwłaszcza, ludzi. Do młodzieży 
przede wszystkim kierujemy nasze przedstawienia. 

- W jaki sposób nqjnowszy spektakl nawiąz4je do prezentowanego 
z dużym sukcesem na Scenie dla Doroslych wspomnianych przez Pana 

tryptyku „Proces - „Gyubal" - ,,Faust" poświęconych nqjkrócęj mówiąc 
rela<jzjednostka-wtadza? 

- Pomiędzy naszym tryptykiem a Ryszardem III istnieje, jak sądzę, 
więź myślowa na poziomie tematu i kreatywna na poziomie interpre
tacji scenicznej. No cóż, zastanawiamy się nad formami władzy, jak 
wspomniałem. Interpretujemy zaś nasze pomysły w konkretnym teatrze 
posługując się przypisanymi mu środkami. Nasz Józef K. albo Wahazar, 
jako postaci sceniczne, nie byli jednowymiarowymi bohaterami, taki
mi, jakich oglądamy w tradycyjnym teatrze lub na filmie. Były to, można 
powiedzieć, formy dynamiczne złożone z lalki i aktora-człowieka. 
Poddane bezustannemu procesowi przetwarzania w czasie trwania 
przedstawienia. Można było obserwować np. wzajemne oddziaływa
nie na siebie: aktor animuje - lalka wykonuje; aktor wypowiada tekst 
- lalka manifestuje przyswojenie sobie słów dramatu; lalka jest obiek
tem plastycznym - aktor-człowiek z natury swojej jest wrażliwy na 
walory estetyczne itd. Mając do dyspozycji takie środki sceniczne daleko 
wykraczamy możliwościami interpretacyjnymi poza scenariusz przed
stawienia. Oczywiście wszystkie nowe środki wymagają odpowiedniego 
warsztatu aktorskiego. Jego podstawowym wyróżnikiem są umiejęt
ności, talent i pokora. Niezależnieod tego, jak bardzo napuszenie to 
brzmi. 

- jak w dzisięjszęj sytuaq"f politycznęj Polski i świata postrzega Pan 
ideową M:'.Jlmowę tego tryptyku i Ryszarda Ili? Czy nie M;'.Ygaslyjęj prze
stania etyczne? Czy problematyka wtadzy w dzisięjszęj rzeczywistości 

nie„rozpuścita się" - przestała 

dotyczyć przecież dyktatur i mono
litów UStrą)ÓM:'.JICh? 

- Póki co, demokracja nie jest 
dana raz na zawsze. Co więcej, 
być może są takie formy dyktatu
ry, totalitaryzmu, których nie 
potrafimy sobie wyobrazić. Nie 
wiemy wciąż, dokąd prowadzi nas 
nasza natura. Tu nie chodzi 
o katastrofizm, nihilizm i inne 
degrengolady. Nie znamy np. jesz
cze superbogatego szaleńca trzy
mającego w pancernym bunkrze 
geny powodujące ponowny 
u ludzi nieposłusznych przyrost 
ogona i chwytnych palców, celem 
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wysłania go na drzewo. 
Dramaturgia współczesna fil

\ mowa i telewizyjna przedstawia 
ł- nam szalone w tym względzie 

pomysły. Naukowcy otwierają 
odkryciami nowe możliwości. To 
oczywiście bezpośrednio nie ma 
nic wspólnego z Ryszardem III. 
Być może poza kilkoma pierw
szymi słowami : „Postanowiłem 

zostać nikczemnikiem„." Otóż 
w teatrze możemy się temu 
postanowieniu przyglądać. 

Czy teatr może być rozpacz
liwy i w rozpaczy swojej głosić 
racje przebrzmiałe, słowa puste, 
tezy niesłuszne, myśli niepraw
dziwe, proroctwa fałszywe„ . ? 

Czy teatr może spokojnie, z pre
medytacją, upominać bezustan

nie o zagrożeniach . Choćby był to głos wołającego na puszczy? 

- Czy zdaniem Pana spos6b sprawowania władzy nie uległ w naszęj 
epoce, określonęj przez niekt6rychfilozef6wjako epoka„końca świata ", 

zmianom? 
- Aktualność Ryszarda III nie może polegać na ukazaniu jakiej

kolwiek faktografii. Nie ma znaczenia, gdzie żył, jak i z kim. Wszystkie 
układy personalne, zdarzenia sceniczne służą pokazaniu czegoś wię 

cej niż one same. Polityka czasem zajmuje się refleksją o sobie samej . 
Na użytek następnego politycznego układu. Teatr w tym względzie ma 
prawo do szczerości. Zabiegi o charakterze politycznym teatr ma prawo 
skomentować wykładnią etyczną. Co więcej, jest to jego obowiązkiem. 
Czy władzę należy osiągać bez odpowiedzialności etycznej? Czy sama 
demokracja wprowadza rygory porządku etycznego? Czy natura czło 

wieka jest już tak rozpoznana, albo tak się ukształtowała, że widzimy 
jej jedynie czyste strony? 

Nasze przedstawienia są swoistymi przypowieściami. Anegdota 
podawana jest raczej w formie poetyckiej niż np. realistyczno-histo
rycznej . Jeśli więc mówimy np. o sprawowaniu władzy, wykład nasz 
nie zawiera wypowiedzi wprost. Przykładów, ocen, analiz właściwych 
rozumowej i logicznej ocenie zjawisk. Poruszamy się wśród uogólnień 
- nawet kiedy posługujemy się szczegółem. W najdrobniejszym geście, 
pojedynczym słowie, ciszy między słowami kryć się może potencja 



o wielkiej sile kreacji lub destrukcji. Szanujemy drobiazgi. Paradoksalnie, 
w naszych czasach, człowiek bywa takim drobiazgiem. Tłumy, proce
sy, masa, wchłaniają ten drobiazg, czynią zeń nierozpoznawalny obiekt. 
Ryszard III zaznacza swoją obecność. Jeśli w ten sposób dajemy znać 
o substancjalnych zmianach wokół nas, budując dla tych zmian odpo
wiednie tło, to włączamy się do rozmyślań o tym, co ze sobą, jako ludzie, 
robimy. 

-Ajak można w tę) sytuacji interpretować problem zta? 

- Zło, jak wiadomo, zmienia się wraz z dziejami. Czym innym jest 
ono dzisiaj, a zupełnie inne było przed np. dekalogiem. Czasem próbuje 
się rozróżnianie zła określać relatywizmem - przyjmując równocześnie, 

że ta ocena zbudowana jest na pierwiastku dobra. Zło to problem filo
zoficzny, społeczny, moralny. Dzisiaj człowiek więcej wydala, niż może 
wchłonąć . Inaczej mówiąc, znacznie więcej produkuje, niż potrafi skon
sumować. Dlatego zapewne kończy się historia niedostatku, niedobo
ru, braku, a zaczyna się historia nadmiaru , sytości, posiadania. Zło 
zmieni skórę . Przemieści się z istniejących poziomów na inne. Dziś 
noszone maski zastąpi bardziej wyszukanymi, p rzemyślnymi , błysko

tliwymi. .. Jedynie pojedynczy człowiek pozostanie niezmieniony. jak 
zawsze osamotniony, podatny na choroby, poszukujący pożywienia, 
ciepła, dążący do Boga. 

- jakie nowe środki ekspresji i ar(Ykulacji ar(Ys(Ycznęj wniosly zda-
@ niem Pana odnoszące dtugotrwa-
@ ly międzynarodo;ry sukces przed

stawienia Sceny dla Doroslych? 

-Jak Pan doskonale wie, nasz 
teatr lalek wyrasta z dawnego 
teatru ludowego. Poszukując jed
nak, odkrywamy nowe światy. jak 
badacz przypadkowo znajdujący 
nowy związek chemiczny, tak my 
posługując się znanymi składni

kami ludowej szopki, odkrywa
my specyficzny język teatru . Aby 
się nim posługiwać - żeby był czy
telny i zrozumiały- musimy mieć 
aktorów twórców. Aktorów kreu
jących świat sceniczny. Aktor 
odtwórca nie ma tu czego szukać. 

Trudno tu o szerszą wypowiedź 
na ten temat, powiem tylko, że 
oprócz warsztatu , ów aktor 
posiadać musi cechy, można 
powiedzieć , charyzmatyczne. 
Winien nieść sobą jakąś misję . 

Wtedy kiedy jest, gra, wykonuje 
gesty, wypowiada słowa i ani
muje lalkę, nie może tego robić 
obojętnie, dla pieniędzy, zapo
minając, że istnieje dla drugiego 
człowieka . Aktor kreujący jest 
sługą prawdy. Środki ekspresji 
scenicznej, którymi się posługu
je nasz wykonawca, zaczerpnię
te są również z arsenału współ
czesnej plastyki. Ich bogactwo, 
zmienność i zastosowanie miesz

czą sie w dzisiejszych kodach komunikacji. Dlatego w obszarze zna
ków wzbudzają zainteresowanie niemal pod każdą szerokością geo
graficzną. Te dwa czynniki, jak się wydaje, dotychczas, przysporzyły 
nam najwięcej uznania i zwolenników. 

Rozmawia! Mieczystaw Orski 
Rys. jawiga Mydlarska-Kowal 
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