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Wystawinjąc sztuk~ pt. ,.Och. jaki piękny jest świat" kierowa
liśmy si~ nast~pującymi względami: 

1 Jest to d <'bi ut dramaturgiczny Tadeusza Wici.ana. Zwa
i.ywszy jak uboga jest polska dramaturgia współczesna. 

a s7.czcgólnie uboga w komedie - z radością witamy narodzi
ny jednej z nich na naszej nowohuckiej scenie. Chociaż u po
<"zątk6w tej komedii legł scenariusz pt. „Ballada o ścinaniu 
drzewa" zrealizowany przez TV - to jednak !akt rozszerzenia 
~o na pełnospektaklowe widowisko, wzbogacenie i pogłębienie 
postaci, inną wymowę ideową utworu i wystawienia go na na
i;zej scenic należy uważać za de b I ut dramaturitictny. Sr.cr.c
gólnic }>Odkreślamy fakt debiutu, ponieważ teatr nasz ma am
bicję przedstawienia publiczności nowohuckiej debiutów na
stępnych i to już w najbliższej przyszłości. 

2 Wychowanie poprzez śmiech może być najgłupszą i naj
mądrzejszą formą .wychowania. Interesu.le nas oczywiś<'ic 

ta druga, a więc mądra strona śmiechu, rodząca się w przypad
ku sztuki pt. „Och, jaki piękny jest świat" ze 7.dcrzcnia dwu 
(a moł.e więcej) postaci ludzkich działających na scenic. Po
stacie tej sztuki postawione są w konkretnym działaniu „ścina
nia drzewa" i w niekonkretnie określonym celu, do którego 
miałoby · to działanie doprowadzić. Cel najbllższy f doratny 
jakim jest to, że „drzewo rośnie blisko drogi" nic jest akcep
towany. Wprowadza to element przeczucia innych celów, nie
rozszyfrowanych i niedopowiedzianych. Przcaucia te rodz:ą 
atmosferę niedomówień i podejrzliwości. W takle) atmosferze 
poznajemy naszych bohateró\\'. Ludzi zwyczajnych, których na 
pierwszy rzut oka łączy wszystko: miejsce akcji, wspólne dzia
łanie, wspólny cel i jednakowe środki używane do jego osią
gnięcia. A jednak pri.y bliższym ich poznawaniu widzimy, te 
ka!dy z nich ma inny życiorys. inny bagaż doświadczeń, Inną 
tradycję i inną .świadomość, gdyż pochodzą „spod innych zabo
rów". 
Swiadomość ta kai.e im inaczej rozumieć takie pojęcia jak: 
„ścinanie", „drt.ewo'', „praca i płaca", „korzenie" itp. 
Jak również inne cele są przez nich niedopowiadane i inne dro
gi mają ich prowadzić do spełnienia swoich dąic1\ życiowych. 
Wprowadzenie w tę atmosferę choćby c;ienla możliwości kon
i>lrukty"'-ncgo działania daje ~zans<: rozwiązania intrygi sce
niczni.']. Może szansę nikłą, a jednak konstruktywną. 

3 Zobaczyliśmy w tej sztuce możliwości, jaki<' daje ona tea
trowi pod względem r ealizacyjnym, a szczególnie pod wzglę

'clem aktorskim. Są w niej co najmniej trzy role, o realizację 
których mogą się pokusić tylko aktorzy o bogatym warsztaci~ 
twórczym. Przez określenie „twórczym" rozumiemy nie tylko 
warsztat środków formalnych dla wyra!enia bogactwa psycho
fizycznego postaci scenicmej, ale i świadomość aktora dla ce
lowego wyratanla działań tych postaci. 
Pr?J' tak pojętej powinności teatru w stosunku do tej sztuki, 
zb(dnym jest, naszym zdaniem, podpieranie t~T. autorskich t;pe
cJalnle preparowaną scenografią czy specjalnie wymyśloną ln
scenłzacJą. 
Aktor twórczy wystarczy. 

4 Z tych to po\\·odów, a szczególnie podkreślamy powód 
· pierwszy, tzn. zjawisko debiutu Tadeusza Wicżana - zrea
lizowaliśmy „Och, jaki piękny jest .świat" - i iyci:ymy mądrej 
zabawy. 
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„Och, jaki piękny jest swiat" jest debiutem scenicznym 

Tadeusza Wieiana, znakomitego polskiego operatora fil

mowego, autora zcij~ć do około 20 fi1mów fabularnych 

i 15 krótkomct,·ażowych. Przyponmijmy tu niektóre 

tylko tytuły: „Rzeczywistość", „Mam tu swój dom", 

„Pierwszy d7.ień wolności", „Hubal'', „Kolumbowie„. 

Współautor scenariusza do „Brylantów pani Zuzy··, 
współautor dialogów do „Hubala". 

Tadeusz \Vie7.an tak do nas napisał: Sztuka „Och, jaki 

piękny jest świat" jest moją pierwszą ostrożną próbą 

p1·zcjścia od filmu do teatru. Jest mi szczególnie przy

jemnie, że prapremiera sztuki odbęd-zie się właśnie 

w Pru1stwowym Teatrze Ludowym w Nowej Hucie, po

nieważ swoje pierwsze kroki, jako asystent operatora, 

stawiałem w tym samym miejscu, tzn. we \V'si Mogiła 

podczas kręc"'nia !>zkolnego filmu ,.Młodzi budują po:.. 
kój". 
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Z panem Błaszczykiem I Kowalskim spotkałem się pierwszy 
raz jui. \V latach pi<:ćd:r:ics.iqtyc:h. 

PanC1wic ci jako pracownicy Znrządu Zieleni Miejskich w Ło
dzi mif!rzyli obwody pni drzew i obliczali roczny przyrost drew
na w parku?! 

W kilka lat później spotkałem pana nlasz.cz.yka i Kazia koło 
Szczecina, gdy ści<:te drzewo tarasowało szosę, a pan Błaszczyk 
uczył Kazia jak się fachowo obcina gałęzie?! 

Następnie zostałem zaproszony w Warszawie do państwa Błasz
czyków. gdy sprowadt.ili się do bloków i kupili sobie picrw
siy telewizor. 

Sprowadzili się do nowt•go mit'szkania wraz z olbrzymim olean
drem, którego jeden dziurawy liść przysłaniał częściowo ekran 
telewizora, ale tc~ciowa wolałn tak patrzeć - „bo tak wprost 
kogoś podglądać, to nie bardzo wypada''. 

Z tych wszystkich obserwacji i i;potkań pow;.tawaly drnbne 
opowiadania. Ale co innego znaczyło w latoch pi<;ćdziesiątyd1, 
że robotnicy nic wykazywali wic;kszcgo zapału w pracy przy 
obliczaniu przyrostu drewna \V parku, a co innego znaczy t<J 

dzisiaj, chyba ie„. nic nic chcę zdradzać treści sztuki. 
Można oczywiście pokazywać nasze osiągnięcia przez pokuy
wanie nov.-ych fabryk, osiedli mieszkaniowych. Można i przei 
ludzi. 
Nic ma na świecie drugiego takiego pokolenia, które by za swe
go życia przeszło tyle stressów. 

Pan BlaszC'lyk urodi:ił si<: jeszcze w czasie rozbiorów. 
W okresie dwudziestolecia znchownl najmilsze wspomnienia 
z wojska, bo był młody. 

Później czarna okupacja. 

Nast<:pnie przyszło wyzwolenie, kiedy \vszystko było nowe, ale 
nie zawsze proste. 
Czas szybko mija. Sądzę, że za dwadzieścia lat takich typów 
ludzi i spraw jut nie b<:dzic. 

Chciałbym ocalić ich od zapomnienia. 

Ludzi, których zalał postęp i cywilizacja, a którzy chcieli to 
wszystko zrozumieć i wytłumaczyć zachowując przy tym swo
ją godność i zdrowy rozsądek. 

Na ile komu się to udało (tzn. im i mnie) pozostawiam do oce
ny państwa. 

Jeteli czasami sytuacje ~dą zabawne, to proszę mi wybaczyć, 
że nic "''SZystkle. 

Moja Babcia w czasie transmisji meczu bokEer.skir.go w tele
wizji wołała do nmic: - Wyłącz! Wyłącz, bo nam rozbiją 

skrzynkę! 

Pragnę zaznaczyć, że bnrdzo kochałem swoją Babcię. 

TADEUSZ WIEZAN 
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