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Reda gaje 

Alebander Baumgarclten 

PAŃSTWOWY TEATR ZAGł.ĘBIA W SOSNOWCU 

POD DYREKCJĄ TADEUSZA PRZYSTAWSKIEGO 

ROK VII Nr 43 PROGRAM TEATRALNY 28. X. 1961 r. 

ŻOŁNIERZ DO OJCA - GENERAŁA 

Nie powinienem był się łudzić, kiedy prosiłem Cię o pomoc.„ 

Nie ma zwycięstwa, Herr General. Są tylko sztandary i lu

dzie, którzy padają. W końcu nie będzie ani sztandarów, ani lu

dzi. Stalingrad nie jest militarną koniecznością, lecz politycz

nym hazardem. A Twój syn nie weźmie udziału w tym ekspe

rymenciv, Herr General! Zabl.okowałeś mu drogę do życia ... 

(Z listu żołnierza armii gen. von Paulusa otoczo
nej pod Stalingradem przez wojska radzieckie) . 
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IRENA BABEL 

WOJNA POKÓJ li 11 I 

W kwietniu 1955 r. na scenie Schiller-Theatel' w Berlinie za
chodnim odbyła się światowa prapremiera „Wojny i pokoju", 

znakomitego dzieła Lwa Tołstoia, w opracowaniu dramaturgicznym 
Alfreda Neumanna, Erwina Piscatora i Guntrama Prilfera, a w re
żyserii i inscenizacji Erwina Piscatora. W dwa lata później, 
29 czerwca 1957 r. ujrzeliśmy i u nas w Polsce ten niezmiernie in
teresujący utwór sceniczny, w opracowaniu polskim Zbigniewa 
Krawczykowskiego, a w reżyserii Ireny Babel. „Wojnę i pokój" wy
stawił w Polsce po raz pierwszy Teatr Powszechny w Warszawie. 

Twórcze opracowanie sceniczne tołstojowskiego arcydzieła, bo 
trudno tu mówić o jakiejkolwiek „adaptacji" w pospolitym znacze
niu tego słowa - wzbudziło od pierwszej chwili nie tylko ogromne 
zainteresowanie, należne dziełu tej miary, ale i wywołało nieprzeli
czone dyskusje. Jak zwykle w takich wypadkach bywa, wystąpili 
na arenę zarówno krytycy, jak i entuzjaści. Na jedno wszakże zgo
dzili się wszyscy: opowieść sceniczna o „Wojnie i pokoju/' je,5t fa
scynującym wydarzeniem dramaturgicznym. 

Adam Tarn, oglądając w 1955 r . „Wojnę i pokój" na scenie ber
lińskiej, pirnł: „Jest to oryginalny utwór sceniczny ... o swoistej kon
strukcji postulującej trzy sceny ... Narrator kieruje postaciami niby 
reżyser, nadto bierze udział w dialogu, a nawet, na boku prowadzi 
z postaciami dialog. który wybiega poza akcję, poza tekst powieści; 
jednocześnie pełni jak gdyby funkcj~ inspicjenta i każe maszyni
stcm wnosić rekwizyty. Scena bowiem nie zmienia się i nie :ma 
nawet kotar. Piscator operuje tu wyłącznie reflektorami punkto
wymi. I podczas gdy Narrator daje analizę powieści - same po
stacie żyją swoim życiem ujĘtym w wielkim, niesłychanie inten
sywnym skrócie psychologicznym ... 

W każdym razie - i to frapuje najbardziej - podział na trzy 
sceny: akcji, procesów dziejowych i rozmyślań - odpowiada wi
docznie architektonice naszych skojarzeń, strukturze naszej świa
domości, bo owa trójpłaszczyzna, która obejmuje i łączy nasze do
znania, emocje i myśli, prowadzi nas od przeżycia do zrozumienia, 
od losów jednostki do procesów dziejowych, co właśnie założył so
bie Piscator. 
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TOŁSTOJ - PlSCATOR: „WOJNA I POKÓJ" 

Jerzy Siwy (Narrator) 

Erwin Piscator ma 68 lat. Po pierwszej wojnie światowej i udzia
le w jednej z rad żołnierskich, jakie w owym czasie powstawały 
w wojsku niemieckim, stworzył w Królewcu teatr „Das Tribunal", 
a w latach 1920/ 21 prowadził w Berlinie „Das Proletarische Thea
ter", teatr objazdowy, występujący w dzielnicy robotniczej miasta. 
Grano „Wrogów" Gorkiego, „Księcia Hagena" Uptona Sinclair/a, 
sztuki rewolucyjne głośnego wówczas Franza Junga. W latach 1923/ 24 
Piscator kieruje placówką Zentral Theater w Berlinie, w którym wy
stawia „Mieszczan" Gorkiego, sztuki Romain Rollanda, Aleksego 
Tołstoja. Od r. 1924 reżyseruje w teatrze „Volksbiihne", w którym 
wystawia swą słynną inscenizację Gorkiego „Na dnie' •. W r. 1927 
otwiera własny teatr „Piscator-Buhnel', oparty na kolektywie au
torskim. Przy teatrze powstaJe studio, grupujące takich aktorów, 
jak Helena Weigel, Ernst Busch, Gustav Frohlich, Max Pallenberg. 
Tutaj Piscator tworzy swoje wielkie spektakle, wywołujące na
miętne dyskusje i gwałtowne kampanie prasowe. Występując go
ścinnie jako reżyser w teatrze państwowym wywołuje niesłychaną 
sensację sy,roją zaktualizowaną i uwspółcześnioną inscenizacją 

„Zbójców" Schillera. Jak mówi historyk teatru współczesnego, Ju
liusz Bab: „U Piscatora współczesny strój (aktorów w „Zbójcach") 
był czymś, co się samo przez się narzucało, gdyż grał on sztukę 
całkiem odklasycznioną, przerobioną na rok 1926. Dzięki cięciom, 

przestawkom, włączonym w akcję pantomimom oraz innym retu
szom, śmiałym i zdumiewająco logicznym, powstała sztuka, której · 
właściwym bohaterem był pogardliwie przez Schillera potrakto
wany Spiegelberg ... 

O wiele oryginalniej rozwinął się talent reżyserski Piscatora 
w innym kierunku ... gdy zawarł on przymierze z filmem, co 

pozwoliło mu ogromnie rozszerzyć inscenizacyjne horyzonty bojowe
go teatru proletariackiego. Wystawiając w swoim teatrze nie naj
lepszą sztukę Tollera „Hoppla, wir leben" dokonał naprawdę wiel
kiego reżyserskiego dzieła. Film bardzo mu dopomógł, dostarcza
jąc historycznego wstępu, wypełniając świetnie konstrukcyjne 
wstawki i powiązania. W tych też latach i sukcesach szukajmy 
pierwszych śladów późniejszej piscatorowskiej koncepcji „Wojny 
i pokoju". 

W roku 1933, po dojściu do władzy Hitlera, zabrakło w Niem
czech miejsca dla Piscatora toteż ten, którego mieszczańska kryty
ka nazwała: „Entzauberer der Buhne" emigruje do Stanów Zjedno
czonych. Tam zakłada w Nowym Jorku własny „Warsztat Drama
tyczny/' grupując dokoła siebie takich ludzi, jak Tennessee Wil
liams czy Arthur Miller. 

Po wojnie Piscator wraca do kraju. Wraca po to, by znów roz
pętać w Europie burzę swoją inscenizacją „Wojny i pokoju". Zosta
ła ona potępiona przez miejscowych krytyków, choć po prapremie
rze w Schiller-Theater kurtyna poszła w górę 41 razy i choć póź
ri1ej towarzyszył jej inscenizacji nieprzerwany sukces publiczny. 



Czym wytłumaczyć tę rozbieżność opinii? 
Odpowiada na to pytanie wystarczająco jasno sam Piscator. 

„Zarzucają mi" - powiada z ironią - „że nie jestem dość skom
plikowany, - że entuzjazm widzów wskazuje na fałszywą radość 
publiczności z powodu uproszczenia kompleksu". Zdaje mi się, że 

krytyka gniewa się na mnie, iż to moje „uproszczenie" czyni zby
tecznym wyjaśnianie sztuki w gazetach jak to się dzieje po premie
rach Kafki, Christophera Fry'a czy T. S. Elliota. Ale o to włafoie 
mi idzie. Chcę, żeby widz sam wszystko zrozumiał, i to nie dopiero 
przy końcu spektaklu, nie poprzez niedomówienia w lekkiej mgieł
ce . zachodzącej w trakcie spektaklu, ale od pierwszej sceny, od 
pierwszej niemal kwestii. Panowie recenzenci oburzają się na mój 
dydaktyzm, na teatr tendencyjny, propagandowy. Ale w sztuce 
trzeba posługiwać się pewnymi intelektualnymi środkami, świado
mie i celowo ... Sądzę, że za wołaniem krytyków o „prostotę praw
dy" czy o „prawdziwą prostotę" kryje się ucieczka przed proble
mowością, żeby chodzić sobie ścieżkami zawiłości stylowych lub 
zamazanych środków wyrazu. 

N a czym polega śmiałość a przede wszystkim trafność scenicz
nego dzieła Piscatora, dzieła próbującego przy pomocy sce

nicznych środków wyrazu nie tylko wydobyć najgłębsze humani
stycznP treści tołstojowskiej epopei, ale i unowocześnić je, ułatwić 
ich odbiór właśnie współczesnemu widzowi. 

Jak słusznie mówi polski tłumacz inscenizacji, Zbigniew Kraw
czykowski: „autorzy współczesnej adaptacji „Wojny i pokoju" 
z ogromnej ilości problemów poruszanych przez Tołstoja wybrali 
kilka spraw, które prowadzą konsekwentnie i przejrzyście. Przede 
wszystkim uwypuklają wartości humanistyczne, ogólnoludzkie 
i wiecznotrwałe Tołstoja. Starają się uzmysłowić widzowi jego ideę, 
że ludzkim działaniem kierują -procesy dziejowe, ukazać prawa 
rządzące światem, zdemaskować mechanizm wojen, sprawiedliwych 
czy niesprawiedliwych, ale zawsze okrutnych, zawsze ciągnących 
za sobą nieszczęścia i zniszczenia. 
jakże niestety wciąż aktualnie brzmią dzisiaj słowa wypowia

dane w prologu przez Ne>rratora: „Tołstoj chciał pokazać, że woj
ny są czymś nierozsądnym, sprzecznym z naturą człowieka, po
nieważ rezultat wojen jest dziełem przypadku. To znaczy: w woj
nach i bitwach ludzie giną i ludzie zwyciężają, to pewne. Ale nie 
jest pewne, którzy zginą, a którzy zwyciężą. Są tacy, którzy mnie
maj~, że nie przypadek o tym rozstrzyga, lecz Bóg. Fryderyk 
Wielki sądził, że Bóg jest ·po stronie silniejszych oddziałów. Ale 
dzisiaj zadajemy sobie pytanie, po czyjej stronie będzie Bóg, kiedy 
wszyscy ludzie zginą?" 

To właśne ostatnie zdanie cytatu naprowadza nas na istotną 
cechę współczesnej przeróbki „Wojny i pokoju". Autorzy jej sta
rają 1tię „mówić wyraźnie", unaocznić widzowi w sposób możliwie 
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TOŁS'rOJ -- PISCATOR: „WOJNA l POKÓJ'' 

Iwona Jankowska (l\'laria), Alicja Madeyska (Liza), 
Włodzimierz Figura (Andrzej, ks. Bołkoński) 

jasny i zwięzły, przy zastosowaniu środków · dostępnych scenie, 
prawdy i myśli głoszone przez Tołstoja. Zadanie niesłychanie 
trudne i śmiałe, wymagające wielu zmian w stosunku do orygina
łu, wielu uproszczeń, wielu bolesnych nieraz skrótów, a nawet nie
zbędnych przy takim założeniu dopisków i komentarzy. 

Z tej żmudnej pracy narodziła się epicka opowieść sceniczna 
o „Wojnie i pokoju". Mówi nam ona o losach znanych nam boha
terów, przekazuje ideę tołstojowską, przypomina wypadki histo
·ryczne będące podstawą akcji „Wojny i pokoju", a jednak mimo 
wszystko można ~ą nazwać utworem zupełnie oryginalnym. Bar
dzo trafnie tę cechę oryginalności w utworze Piscatora odcyfro
wał i scharakteryzował Jan Kott w swojej recenzji z warszawskie
go przedstawienia „Wojny i pokoju". ·- „Nie ma drugiej książki" 
- pisał - „któraby tak, jak arcydzieło Tołstoja umiała pokazać 
nieludzkość wojny. Nieludzkość nie w jeJ okrucieństwie, bo to jest 
łatwe; nieludzkość w samej zasadzie wojny, w niszczeniu przez 
nią wszystkiego, czym żyje człowiek. Inscenizacja Piscatora i war
szawskie przedstawienie wydobyły z całą jasnością i prostotą tę 

zasadniczą prawdę historiozofii Tołstoja. Była to opowieść o lo
sach ludzi i o wojnie, która ich przerasta ... I jestem przekonany, 
że w czasie tego spektaklu każdy z nas myślał o grozie nowej woj
ny. Tołstoj znowu okazał się żywy. 

- I myślałem sobie także i o tym, że gdyby przyszła nowa woj
na, zniszczyłaby ty razem wszystko, całą drogę, jaką przeszła ludz
kość od pierwszej kamiennej siekiery i pierwszego koła. Została
by tylko jakaś ciemna pamięć wielkiej grozy i wszystko zaczęło by 
się od początku. Po paru tysiącach lat powstałaby zapewne nowa 
Biblia. Byłyby w niej dwie wielkie i tajemnicze opowieści. Pierw-
sza o ludziach, którzy chcieli wedrzeć się do nieba, zaczęli budo
wać ogromną kamienną wieżę, a kiedy byli już blisko gwiazd, Bóg 
ich pokarał i pomieszał im języki . I druga opowieść jeszcze bar
dziej tajemnicza i straszliwsza. Opowieść o ludziach, którzy zbu
dowali sztuczny księżyc i udali się na gwiazdy. I wtedy Bóg ich 
pokarał i zesłał wielką wojnę, w której zginęli wszyscy. - · Lubię 
przedstawienia, w czasie których różne myśli przychodzą do gło
wy, kiedy się patrzy na scenę". 

W inscenizacji Piscatora żyje nie tylko czas, przestrzeń i wielka 
historia „Wojny i pokoju" Tołstoja. Żywi są w niej także 

bohaterowie. Piscator pokazuje ich jedynie na krótką chwilę, całe 
rozdziały akcji czy rozmyślań zgęszcza czasami do jednego spięcia 
czy dialogu, a mimo to pozostaje w nich piekielna siła życia i bo
gactwo indywidualności jakimi obdarzył ich Tołstoj. Stają się nawet 
bardziej plastyczni, bardziej konkretni, bardziej dramatyczni niż 

w powieści. Są pokazani w wielkich skrótach, ale skrót nie prze
staje być czytelny. 
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TOŁSTOJ - PISCATOR: „WOJNA J.POK0J" 

Bogusława Kożusznik (Natasza), Neonilla Kilar (Hrabina Rostowa) 

LEW TOŁSTOJ-ERWIN PISCATOR 

WOJNA i POKÓJ 
PREMIERA 
28 października 1961 r. 

Inscenizacja : Irena Babel • Reżyseria : Irena Babel 
i Tadeusz Przystawski • Kierownik literacki: Aleksander 
Baumgardten • Asystent reżysera: Wiesław Drzewicz 
Dekoracje i kostiumy: Zofia Wierchowicz e Kontrola teks
tów: Lucyna Barburska • Inspicjent: Ryszard Brataniec 

i Ryszard Grochowina • 



Nerrelor . • • • • 

Andrzej, bsiiiże Bolbońsbi 

Slery bsiiiże, ojciec Andrzeje 

Lze, żone Andrzeje • . 

Merie, sioslre Andrzeje • 

Kerelejew, chlap • . 

1-lrebine Roslowe • . 

WOJNA I POKÓJ 
$ZTUKA wg L'WA T0l$TO~A 

Oprecowenie: ALrn~D N~UMAN, [RWIN Pl$CATOR, GUNTRAM PRO~rn 

lnscenizecje: I R ~N A BA B ~ L 

Pnebled: ZBIGNl~W KRAWCZYKOW$KI 

Mu z y be : AUGU$T BLOCl-l 

O Q~ADA: 

- J[RZY $IWY Nepoleon Boneperle . 

- L[$Z[k $lYMOCl-lA Cer Alebsendcr 

- WlODZIMl[RZ ~IGURA Kuluzow 
- JAN ULRICl-l Anelol Kuregin . 
- ALICJA MAD[l$KA 

- !WONA JANKOW$KA 

- ANTONI GRAZIADIO 
$ergiej Kutmicz • 

- $TANl$lAW PIOTROW$KI 

- N[ONILLA KILAR 

- BOGU$lAWA KOZU$ZNIK Zolnierz rosyjsbi • 

- ANDRZ[J 1-lOlAJ Renny 

- TAD[LJ$Z PRZY$TAW$KI 

- Wl[$lAW DRZ[WICZ 

- JAN NA WROCKI 

- BOGU$lA o/I o//[ll 

- WACŁAW WH$KI 

- WINC[NTY GRABARCZYK 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 



Opowieść sceniczna Neumanna, Piscatora i Priitera .jest utwo
rem współczesnym i ujawnia spojrzenie współciesnego człowie
ka na sprawy poruszane przez Tołstoja. Spojrzenie odmistycznio
ne, uwolnione od głównych przesłanek filozoficznych autora „An
ny Kareniny", według których człowiek staje się zawsze narzę
dziem bezmyślnie, nieświadomie rządzącego nim fatalizmu. Stąd 
też wyraźnie odmiennie niż Tołstoj, potraktowali autorzy scenicz
nej „Wojny i pokoju" sprawę chłopską w Rosji, w okresie wojen 
napoleońskich. Uwidacznia się to choćby w postaci Karatajewa, któ
ry jest niewątpliwie uosobieniem mądrości chłopskiej, ale podczas 
gdy u Tołstoja jest on fatalistą przyjmującym z pokorą wszystko, 
co go w życiu spotyka - w inscenizacji mądrość ludowa jaką re
prezentuje jest mądrością niemal całkowicie świadomego swej re
wolucyjnej siły i swych zadań społecznych chłopstwa. Z Karataje
wa-apostata wyrasta niemal rewolucjonista, walczący o reformy 
społeczne u boku Bezuchowa w szeregach chłopski::h oddziałów 

partyzanckich. 

Toteż i postać Bezuchowa ulega wyraźnej transformacji u Pisca
tora. Jego bierna postawa w wypadkach 1812 roku zmienia się 
w scenicznej przeróbce w postawę czynną, sugerując widzowi w sce
nie egzekucji, że Piotr był czynnie zaangażowany w akcji party
za.nckiej jako przywódca oddziałów chłopskich. 

N ajbardziej istotną cechą „Wojny i pokoju" jest wzajemne za
zębianie się wypadków historycznych z codziennym ludzkim 

życiem w najrozmaitszych jego przejawach. Cechę tę autorzy 
adaptacji znakomicie podkreślili nie tylko posługując się ogromny
mi skrótami, ale i dopisując i przestawiając wiele fragmentów ory
ginalnych wątków powieściowych i przeplatając je własnym ko
mentarzem. W tej całej opowieści scenicznej zaledwie jedna scena 
rozmowy Andrzeja Bołkońskiego z Lizą i Piotrem w akcie I jest 
przeniesiona dosłownie z tołstojowskiego oryginału. Cała reszta 
napisana jest przez autorów adaptacji. 

W syntetycznym skrócie sens piscatorowskiej inscenizacji „Woj
ny i pokoju" polega na tym, że autor jej buntuje się (wraz z taki
mi bohaterami jak księżniczka Maria Bołkońska, a przede wszyst
kim Piotr Bezuchow) przeciwko owym wyższym racjom historii, 
skoro są sprzeczne ze wszystkim co ludzkie i skoro mogą w koń
cu doprowadzić do tego, że ludzkość przestanie istnieć. Na tym 
dramatycznym buncie polega typowo współczesny, dzisiejszy rys 
„Wojny i pokoju" w wersji Piscatora, cecha, która łączy ją z wie,
loma dziełami we współczesnej sztuce, nawet „awangardowymi", 
zawierającymi protest przeciwko dotychczasowym formom byto
wania ludzkiego na ziemi. 
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TOŁSTOJ - PISCATOR: „WOJNA I POK0J" 

Andrzej Hołaj (Mikołaj, hr. Rostow), Wiesław Drzewicz 
(car Aleksander I), Jan Nawrocki (Kutuzow) 

Polska realizacia sceniczna: „Wojny i pokoju" spotkała się z 2a
służonym powodzeniem nie tylko wśród teatralnej publiczności, 

ale i kcytyków. Słusznie też Andrzej Władysław Kral wskazuje 
w swojej recenzji (TEATR 1957, nr 13) na źródła tego sukcesu: 

„Realizacja widowiska Piscatora polega oczyw1sc1e przede 
wszystkim i prawie wyłącznie na realizacji aktorskiej. I jeśli mo
żemy mówić o sukcesie przedstawienia Teatru Powszechnego to 
jest to w decydującej mierze sukces zespołu aktorskiego i Ireny 
Babel, jako kierowniczki i inspiratorki tego zespołu. Trudności, 

jakich bohaterowie „Wojny i pokoju" w ujęciu Piscatora nastrę
czają aktorom, są bardzo duże. Należy pamiętać, że grają oni 
w końcu postaci Piscatora, a nie Tołstoja ... Trudności te polegają 
na tym,. że posługując się niesłychanie oszczędnym tekstem, 
w krótkich · fragmentach, nieledwie ułamkach, trzeba wyraziście 
zarysować możliwie pełną postać, która odpowiadałaby w dodatku 
wyobrażeniom widza, ukształtowanym na podstawie bogatej cha
rakterystyki tołstojowskiej. Problem techniczny polega tu na na
syceniu charakterystyką aktorską wielkich piscatorowskich skró
tów". 

Inny z obserwatorów warszawskiego spektaklu, Jan Kott, koń.
C'ZY swą recenzję nie często spotykanymi w jego wypowiedziach 
słowami uznania dla teatru, reżysera i aktorów, biorących udział 
w tym przedstawieniu. A oto jego zdanie: 

„Ale największe pochwały i rzeczywiste uznanie należy się Ire
nie Babel za wybór sztuki i jej upartą w swej konsekwencji reali
zację. Jest to ze wszystkich, jakie dotąd widziałem, najlepsze 
przedstawienie w Teatrze Powszechnym'/. 

ALB. 

Zdjęcia w pro2'ramie opracował Bo2'dan Krasicki. 
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TOŁSTOJ - PISCATOR: „WOJNA I POKÓJ" 

Włodzimierz Fiiura (AnJrzej, k1. Bołkoński) 

ZBIGNIEW KRAWCZYKOWSKI 

Opowieść o „Wojnie i pokoju" 

A daptacje sceniczne znanych powieści wywołują zazwyczaj du
że zainteresowanie publiczności, ale jednocześnie spotykają 

~ię z poważnymi zarzu-ami i atakami ze strony krytyki literackiej 
i teatralnej. Piscatorowska adaptacja „Wojny i pokoju" jest chyba 
jednym z nielicznych wyjątków, gdzie zachwytowi publiczności to
warzyszą uznanie i entuzJazm większości fachowej krytyki. 

Gdzie szukać wyjaśnienia tego faktu. Na czym polega siła tej 
opowieści o „Wojnie i pokoju", która elektryzuje zawsze widownię, 
wstrząsa sumieniami i zmusza do myślenia? 

Wydaje mi się, że jednym z najważniejszych czynników jest tu 
śmiała decyzja Piscatora i jego współpracowników nie dawania 
widzom t. zw. przeróbki epopei Tołstoja, ale stworzenia oryginal
nego, rządzącego się własnymi prawami dzieła na temat „Wojny 
i pokoju"; odejścia jak najdalej od formy Tołstoja, aby jak najbar
dziej przybliżyć się do treści jego utworu, przekazać najwierniej 
;ego idee i myśli. 

Tego rodzaju koncepcja umożliwiła autorom adaptacji daleko 
idącą swobodę w posługiwaniu się materiałem powieściowym oraz 
w zastępowaniu epickich środków wyrazu ich dramaturgicznymi, 
sceniczn'ymi odpowiednikami. Utwór Piscatora jest znakomitym 
przykładem gruntownie przemyślanego i konsekwentnie realizowa
nego komponowania materiału według świadomych założeń ideowo
artystycznych. Autorzy adaptacji (posługujmy się „roboczo" tym 
niezbyt ścisłym w tym ,-,ypadku określeniem) wybierają z olbrzy
miej epopei Tołstoja tylko te wątki i problemy, które uważają za 
najistotniejsze, najbardziej przydatne do ich celów. Redukują rów
nież do minimum ilość występujących postaci. W sumie pozosta
wiają osiemnaście postaci scenicznych, wybranych spośród wielkiej 
ilości osób występujących w „ Wojnie i pokoju". I oto poprzez prze
życia tych osiemnastu osób, poprzez ich działanie rozplanowane 
nieomylnie na trzech płaszczyznach gry, dochodzi do naszej świa
domości prawie wszystko, co Tołstoj chciał powiedzieć o swoich 
bohaterach, czego chciał nas nauczyć swoim dziełem. 
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Oczywiście mamy tu do czynienia z wielkim psychologicznym 
skrótem, z nąjdalej idącą kondensacją faktów. Skrótowe ujęcie po
staci i problemów nie wpływa bynajmniej na ich zaciemnienie. Po
staci żyją życiem wyznaczonym im przez Tołstoja, działają powo
dowane tymi samymi co w oryginale motywami, a ich obraz psy
chiczny w większości wypadków nie różni się w niczym od Toł
stojowskich pierwowzorów. 

Piscator, Neumann i Priifer opowiadają epopeję Tołstoja współ
czesnemu widzowi. Wzbogaceni wiedzą i doświadczeniem naszego 
wieku, opatrują swoje opowiadanie współczesnym komentarzem, 
de.ją własne spojrzenia na przedstawianą epokę i jej reprezentan
tów. „Wszystko bowiem - mówi Narrator w prologu - powinno 
być jasne dla widza - t ekst, akcja i zamierzenie. Dlaczego? Bo nie 
łudzimy się wcale, jakobyśmy mogli ten olbrzymi materiał z pełnią 
jego idei, z całym bogactwem jego postaci i wielką nauką, jaką 
powieść zawiera, przełożyć bez reszty na język sceniczny. Raczej 
opracowujemy materiał , wybieramy zeń pewne partie, zmieniamy, 
nawet tworzymy to i owo - kształtujemy całość w nadziei, że 
przysłużyliśmy się idei Tołstojowskiej i zamierzeniu autora". 

Idei tej z żelazną konsekwencją i rzadką precyzją podporządko
wane jest tu wszystko, wszystko służy jej uwypukleniu: trójpła
szczyznowa kompozycja sceny, podesty przeznaczone dla rozmyślań 
bohaterów sztuki, postać Narratora, pełniącego funkcje reżysera, 
aktora, komentatora, wreszcie cała konstrukcja widowiska, w któ
rym skrótowo potraktowane sceny przesuwają się przed oczyma wi
dzów, jakby utrwalone na taśmie filmowej, składając się w osta
tecznym efekcie na doskonałą pełnię obrazu o bezbłędnej wymowie 
artystycznej i ideowej . 

I w tym chyba tkwią najpoważniejsze wartości dzieła Piscatora 
i największa jego siła, że przekształcając dość swobodnie materiał 
powieści, nie zniszczyło ono, czy nawet nie osłabiło wielkiej huma
nistycznej myśli Tołstoja. 

Idea „Wojny i pokoju" o nadrzędnej roli procesów dziejowych 
w życiu człowieka i o okrl.!tnym bezsensie wojen przemawia do nas 
z utworu Piscatora już od pierwszej sceny spektaklµ. 

„Prawie wszyscy ludzie od wielu pokoleń wiedzą, że wojna jest 
czymś okropnym - mówi Narrator w prologu - a jednak stale 
szli na wojny. Pocieszali się wraz z Tołstojem, że polityka v1ojen 
krzyżuje wprawdzie i rujnuje życie prywatne, ale przecież życie 
w swojej kolektywnej całości - życie naturalne, jak mówi Tołstoj 
- idzie ciągle dalej". 

Piscatora nie zadowala jednak takie stwierdzenie Tołstoja. Do
chodzi więc do innej konkluzji. „Nie możemy się już tym pocieszać . 
Jeżeli nie postawimy sprawy wyraźnie, może się zdarzyć, że pew
nego dnia życie przestanie iść dalej". Słowa te, jak groźne ostrze
żenie, dźwięczą w uszach widzów przez cały czas trwania spekta-
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klu, umacniają ich w nienawiści do wojny, pomagają w zrozumie
niu okrutnego jej .mechanizmu, budzą czujność i gorące pragnienie 
„aby już nikt więcej nie ginął z ręki swojego brata Kaina". 

Dopóki istnieją i działają siły wrogie pokojowi, dopóki widmo 
wojny nie przestanie raz na zawsze zagrażać ludzkości,, słowa te 
zachowają swą bolesną aktualność, a Piscatorowska „ Wojna i po
kój" będzie wstrząsała sumieniami widzów, którzy opuszczając teatr 
będą zadawali sobie - za Piscatorem - pytanie: ,.Jak długo je
szcze? - Czy ludzie staną się kiedyś na tyle moralni, a moralność 
.na tyle ludzką, aby rozum nie znał przemocy ani mocy, jako jedy
nych środków rozwiązywania ludzkich konfliktów?" 

Zbigniew Krawczykowski 
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