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To spektakl o tym, jak 
polityka zabija podsta
wowe lądzkie wartości: 
miłość, przyjaźń, lojal
ność, wierność. 
Czy "Koriolan" stanie się 
"odtrutką" na wyborczą żaki
nadę?( ••• ) Warto przypomnieć, że nieczęste 
dotychczasowe wystawienia tej tragedii 
zbiegały się a to z dojściem Hitlera do władzy, 
a to z pożarem Reichstagu. 

Piotr Kanikowski, Gazeta Wrocławska, 30.09.1998r. 







Kr~y~~.tofa_ KoJ!ki 
notaki do prób czrtanych 

To nie jest Ęzym z Kleopatry Man
kiewicza! Zadnego Hollywood, 
żadnych mannurów! 
W 493 r. p.n.e.- kiedy to, zdaniem 
Plutarcha i Liwiusza, dzieje się historia 
Koriolana - terytorium państwa rzym
skiego liczyło około dwa tysięce 
kilometrów kwadratowych. 
To jeszcze nie było Wieczne Miasto, 
stolica światowego Imperium. 
Rzym był niewiele większy od powia
tu legnickiego. Takie księstwo legnic
kie, którego granice wyznaczają Jawor 
i Lubin na osi północ-południe, 
Chojnów i Malczyce na zachodzie 
i wschodzie. Wojny, które tamten Rzym 
nieustannie prowadzi, to nie sąjeszcze 
pełne .r~zmachu kampanie przeciw 
Kartagirue. 
W 493 r. p.n.e. walczy się o tę wioskę, 
tamten kawał pola pod lasem. To są 
wojny wieśniaków, w których pożą
danym łupem jest stado owiec, 
"poduszki, blaszane łyżki, kubrak tak 
wytarty, że kat pogrzebałby go wraz 
z wisielcem". Spektakl polityczny? 
W pewnym sensie tak. 
Ale przede wszystkim - spektakl prze
ciw polityce! Polityce, jako sferze, 
w której nie istnieją wartości abso
lutne. Tu nie egzystuje Dobro jako 
takie, a tylko to co jest dobre dla mnie, 
mojego stronnictwa. 
Nikogo nie interesuje Prawda, a tylko 
korzystna dla nas wersja wydarzeń. 
Stąd też wybór poradzieckich koszar 
jako miejsca gry. Zagramy Koriolana 
w miejscu, w którym pełno jest jeszcze 
śladów obecności armii stojącej do 
niedawna na straży realizacji najwięk
szej utopii politycznej XX wieku. 
Utopii, która podporządkowała sobie 
setki milionów ludzi, zniszczyła 

zmieniła ich życie, aby w końcu 
rozpaść się jak domek z kart. 

Kiedy wreszcie milknę po wyłoże
niu po raz kolejny wszystkich argu
mentów, jakie mam przeciw realizacji 
Koriolana w teatrze legnickim, Jacek 
przez długą chwilę się nie odzywa. 
- Wiesz dlaczego powinniśmy zrobić 
Koriolana? - mówi w końcu - bo obaj 
nie mamy na kogo głosować. 
To prawda. 
Jest jakaś potworna gorycz w tej ostat
niej tragedii Szekspira. Jest, skryty za 
oschłą narracją, jad Przyprawiony 
rozpaczą i zniechęceniem sarkazm, gdy 
obnaża mechanizm ludzkiego świata. 
Bo jest to świat szalony. Nieuleczalnie 
szalony. 

Od zawsze i po wsze czasy szaleń
stwem brzemienny. To poczucie, że nie 
mamy na kogo głosować pełne jest 
histerycznego żalu, że Nasi są tacy jak 
Tamci, że taplają się w żelatynie, że na
kładają embargo na informacje, że krę
cą... co się stało z naszą klasą? 
Jacek: - Zasadnicza sprawa: trzeba 
unikać obniżenia statusu postaci. 
Każda z nich ma swoje dobre racje, 
aby postępować tak jak postępuje. 
Lud jest głodny. Od kilkunastu dni nie 
można dostać w Rzymie chleba -
"wieści o naszych zamiarach rozcho
dziły się już od dwóch tygodni." 
Trybunowie chcą w interesie ludu 
kontrolować decyzje senatu. 
Mają rację. Wiadomo powszechnie, 
że patrycjusze "wydają ustawy o lich
wie, które tylko pomagają lichwia
rzom, co dzień kasują jakieś zbawien
ne prawo, godzące w bogaczy, i co 
dzień uchwalają nowe, aby biedotę 
pognębić i utrzymać w ryzach ! ! " 
Wszystko prawda, ale trybunowie nie 

chcą dostrzec, że za taką polityką 
wewnętrzną stoi nie tylko i nawet nie 
przede wszystkim chciwość czy żądza 
zysku ale konieczność gromadzenia 
środków na wojnę z Wolskami i An
cjatami. 
Patrycjat ma swoją polityczną ideę 

Wielkiego Rzymu, o którym wprost 
mówi Meneniusz i którą można wyczy
tać z ideałów wychowawczych Wolum
nii. Jest to idea imperialna' i - jako taka -
nie budzi dzisiaj sympatii. Nie należy 
jednak zapominać, że jej realizacja dała 
w efekcie całemu basenowi Morza 
Śródziemnego z przyległościami prze
szło dwieście lat Pax Romana, najdłuż-

szy okres pokojowego rozwoju, jaki 
w historii świata trwał na tym tery
torium. 

Partia wojny (Koriolan, Larcjusz) 
prze do zbrojnego starcia, bo uważa iż 
trzeba koniecznie wykorzystać osła
bienie przeciwnika. Partia pokoju i re
form (Kominiusz) skupia się na popra
wie sytuacji wewnętrznej obawiając się, 
że koszta prowadzenia wojny dopro
wadzą do wybuchu w Rzymie. 

Wśród postaci dramatu nie ma 
Kasja, ani Lady Makbet. Wszyscy 
bohaterowie Korio/ana dążą do rea
lizacji celów rozumnych i - przy
najmniej z własnego punktu widzenia 
- korzystnych dla swej ojczyzny. 
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