
K/224: Nierodzicielstwo 
 

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu, Natan mędrzec Gottholda Ephraima Lessinga, reż. Piotr 

Kurzawa 

Ucieszyłem się, że nagrodę za debiut reżyserski dostał na Pierwszym Kontakcie reprezentujący 

gospodarzy Piotr Kurzawa za Natana mędrca Lessinga. Bo to chyba najmądrzejszy tekst klasyczny, 

jaki można dziś wystawić współcześnie, w kontekście współczesności. A jednocześnie bez 

radykalnego uwspółcześniania. 

 

Powiedzieć, że osiemnastowieczny niemiecki dramatopisarz i filozof napisał najdoskonalszą sztukę o 

tolerancji religijnej, to właściwie nic nie powiedzieć. Natan mędrzec udaje dramat miłosny i opowieść 

z tysiąca i jednej nocy, ma za scenerię Jerozolimę z czasów wojen krzyżowych, ale cały czas nie 

przestaje być dysputą filozoficzną o tożsamości Boga i jego przebraniach. Chrześcijanie, żydzi i 

muzułmanie, jak w późniejszym o dwa stulecia Słowniku chazarskim Milorada Pavicia, odkrywają 

własne pokrewieństwo, wspólny rdzeń, uczą się rozumieć motywy innego brata w wierze, zostają 

zmuszeni do przemyślenia definicji miłości i miłosierdzia. 

 

W Niemczech wystawia się to wszędzie jako lekcję dla młodzieży, przestrogę dla dorosłych, sztukę na 

tu i teraz przeciwko europejskiemu klinczowi w sprawie stosunku do uchodźców, wojującego islamu, 

odradzającego się antysemityzmu. A mnie wychodzi z obliczeń, że to dopiero trzecia polska realizacja 

dzieła niemieckiego filozofa i prawodawcy teatru, trzecia, którą widziałem i chyba trzecia w ogóle. 

 

Chyba trzeba jednak dać tu streszczenie tragedii, bo podejrzewam, że nie wszyscy ją znamy albo 

pamiętamy. U Lessinga, gdzieś pod koniec XII wieku w Jerozolimie, panuje dobry sułtan Saladyn. 

Pokonał krzyżowców i wypędził ich ze świętego miasta. Żydzi mogą żyć tu bezpiecznie, 

chrześcijańscy jeńcy są dobrze traktowani, mogą jak młody Templariusz swobodnie snuć się ciasnymi 

uliczkami w oczekiwaniu na wykup z niewoli. I staje się tak, że Templariusz ratuje z pożaru Rechę, 

przybraną córkę żydowskiego kupca Natana. Natan chce wynagrodzić porywczego i butnego bohatera, 

Recha zakochuje się w wybawcy, sułtan Saladyn chce pożyczyć pieniądze od kupca, a jednocześnie 

młody rycerz niepokojąco przypomina mu własnego brata z młodości... Tyle intryga dramatu, która 

szafując greckim chwytem anagnôrismós, czyli rozpoznaniem, przeprowadzi nas i bohaterów z 

niewiedzy w wiedzę na temat tego, jak utkany jest nasz los, czemu jesteśmy sobie bliscy. 

 

W 1992 roku zrealizował Natana mędrca w Teatrze Telewizji Krzysztof Babicki, rolę tytułową grał 

Jerzy Łapiński. Pamiętam, że akcja działa się na teatralnej scenie, na której wystawiano Lessinga, i w 

garderobie. Tłem do części rozmów i monologów aktorów (nie wiadomo, czy niemogących otrząsnąć 

się z postaci, czy rozgrywających klasycznym tekstem własne intrygi) były pokazywane w telewizji 

sceny z Jerozolimy, ogarniętej kolejną odsłoną intifady. Bliski Wschód znów płonął, polscy widzowie 

mieli pamiętać, że nic nie przeminęło, nie stało się historią, debata o tym, która wiara najwierniejsza, 

najpierwsza, najlepsza trwa nadal. O to się zabijamy. Babicki proponował obejście zawartego w sztuce 

Lessinga melodramatycznego tonu właśnie w ten sposób. Łapiński jako Natan pokazywał ciepło i 

dobro aktora, który nie gra filozofa i moralisty, a małego człowieczka, doświadczonego objawieniem 

prawdy, skrywającego jej ciężar za rozbrajającym uśmiechem.  

 

Kilka lat temu, w 2012 roku, w Teatrze Narodowym sięgnęła po Lessinga Natalia Korczakowska. Jaki 

był to spektakl! Reżyserka zderzyła w nim trzy aktorskie pokolenia, trzy style ekspresji scenicznej, 

trzy charaktery. Natanem był Jerzy Radziwiłowicz, Saladynem Mariusz Bonaszewski, Templariuszem 

– Krzysztof Zarzecki. Radziwiłowicz grał Natana jak szachowego mistrza, który zgadza się, by 

odsłonić widzom jego myśli. Przygotowania do ruchu, tyrady zmieniały się w spekulacje. Mówienie 

Radziwiłowicza było przedłużeniem słuchania, czerpało siłę z ciszy i braku reakcji przeciwnika. 

Bonaszewski jako Saladyn zmieniał się w kogoś, kto żyje z powstrzymywania siebie, kto nałożył 



sobie kaganiec litości i współczucia. To był władca, który dobro w sobie stworzył, sam siebie go 

nauczył, okiełznał własną naturę. I teraz przyczajony, wycofany mógł przypatrywać się reakcjom 

innych, ich lękowi przed tym, co skrywa się za miłosierdziem, grzecznością i dobrym słowem. Z 

Saldyna Bonaszewskiego nic złego się nie wydobywało, ale aktor grał tę potencjalną możliwość, że 

kiedyś jednak ten mur świętości pęknie i dobry władca będzie jak inni, okrutny i zły. I wreszcie 

templariusz Krzysztofa Zarzeckiego – jak to Zarzecki, rozedrgany, anarchiczny, synkopujący. Stale w 

dygocie, zaprzeczaniu sobie, wychodzący z roli, niewierzący w tekst, postać, sytuację, nieustannie 

mówiący „sprawdzam” autorowi i partnerom. Trzej bohaterowie tworzyli na żywo studium trzech 

religii i ich opresywnego zapętlenia. Na oczach widzów toczył się prawdziwy aktorski pojedynek o 

rację, intensywność istnienia na scenie, prawdę reakcji i przeżycia. 

 

W toruńskiej realizacji Piotra Kurzawy podpowiedź genezy estetyki widowiska znajdziemy w jednym 

z fragmentów rozmowy mądrego sułtana z wezwanym do pałacu żydem.  

 

– Słuchasz? – pyta Saladyna Natan mędrzec. – Słucham! – odpowiada sułtan w połowie alegorycznej 

opowieści o ojcu i trzech identycznych pierścieniach, które zostawił synom w spadku. Kurzawa 

potrzebuje w teatrze tylko sytuacji, nawet nie miejsca i rekwizytów. Za całą scenerię robi pusty podest 

i nadpalona drabina, przypięta do ściany, jakby ślad po relikwii, która tylko przyśniła się Jakubowi. W 

pierwszej scenie spektaklu wszyscy bohaterowie poza Natanem przychodzą z widowni i stają przed 

kurtyną, są ubrani współcześnie, żadnego średniowiecza. A potem unosi się kurtyna i poznajemy 

postaci, trwa akcja, już templariusz uratował Rechę z pożaru, już Sitah rozmawia z Saladynem, Natan 

wraca z podróży do Babilonu z torbami pełnymi pieniędzy. Rozmowom bohaterów towarzyszy 

muzyka na żywo, Paweł Szamburski z SzaZa tka jakieś orientalne dźwięki, ale nie przeszkadza 

słowom. 

 

Młody reżyser odkrył w utworze Lessinga teatr do słuchania: czyli dramat ukryty w dyspucie, grę 

niuansów i niejasnych intencji, siłę opowieści o zdarzeniach, które już się rozegrały. Kurzawa słucha 

tej Lessingowej przypowieści z zapartym tchem i nie chce przeszkadzać aktorom w tyradach i 

dialogach. Wybiera formułę prostą, aczkolwiek nieprawdopodobnie skuteczną. Składa się na nią 

refleksyjny nastrój opowieści, pusta przestrzeń, aktorzy wierzący swoim postaciom, muzyk tworzący 

na naszych oczach frapującą oprawę dźwiękową. Dramat Lessinga przekracza swoją oświeceniową 

wymowę, nasyca się obrazami wojen, które rozegrały się od czasu jego powstania, brzmi tak, jakby 

napisany został dziś, przez któregoś z bliskowschodnich autorów zafascynowanych europejską 

klasyką, jak choćby Wajdi Mouawad. 

 

W ujęciu toruńskich aktorów Natan mędrzec to jakby anty-Shylock, anty-Kupiec wenecki, łże-Żyd 

maltański, Szekspir i Kyd chowają się ze swoją czarną wizją jakby za plecami Lessinga. Michał 

Marek Ubysz gra Natana dostojnie, celowo sztywno, jakby był człowiekiem, który nigdy nie zgina 

karku, nie pada na kolana. Natan Ubysza jest mówieniem, zawiera się w głosie, który osłania ludzi, w 

słowach, które są tarczą. To jest Hiob, który narodził się na nowo i wszystkim wybaczył. Shylock, 

który w odpowiednim momencie powiedział stop i zachował swoją Jessicę. Natan Ubysza nie 

rozstrzyga ostatecznie dylematu, czyją własnością jest Bóg. Kiedy Saladyn Tomasza Mycana zadaje 

mu kluczowe pytanie, Kurzawa zapala światła na widowni, przerwa, wychodzimy do foyer, ale Natan 

Ubysza zostaje na scenie, chodzi i myśli, co odpowiedzieć, a potem słyszymy niezwykłą, misternie 

zaplecioną przez Lessinga przypowieść. 

 

Kluczowym momentem w zrozumieniu historii mądrego żyda, który odkrywa, że nic na tym świecie 

nie czynimy przypadkiem, jest jego opowieść o trzech „prawdziwych” pierścieniach przekazanych 

synom w spadku przez umierającego ojca. Pierścienie symbolizują trzy wiodące religie. Pierścieni nie 

można odróżnić. Bóg-Ojciec nie przyzna się nigdy, który z nich został wykonany jako pierwszy, ba, 

sam już nie umiałby odróżnić oryginału od kopii. Po co więc walczyć, nienawidzić się i krzyczeć, 



która religia jest tą jedyną, prawdziwą? Ubysz wygłasza wtedy takie świeckie kazanie do widzów, 

słuchamy i nie wierzymy, że ten pean na cześć tolerancji napisano jeszcze przed wszystkimi 

zbrodniami XX wieku. Lessing wiedział to już pod koniec osiemnastego wieku, epoki oświecenia i 

rozumu. My dziś znów musimy słuchać takich opowieści, żeby cokolwiek pojąć. Smutno, że ludzkość 

zapomina. Lessing chciał, żeby pamiętała. I wymyślił, że to Recha, przybrana córka Natana (w 

Toruniu gra ją delikatnie, żarliwie i czysto Joanna Rozkosz) jest nagrodą, dla niego i dla templariusza, 

dla Saladyna nawet, jedyną nagrodą, jaką możemy otrzymać na tym świecie z miłości, dzięki 

poświęceniu i bohaterstwu. Tylko trzeba będzie nauczyć się ją kochać inaczej. Bo przecież finałowe 

rozpoznanie odkrywa, że ukochana templariusza staje się jego siostrą i bratanicą Saladyna, nie 

przestając być córką Natana, córką z miłości, wyboru, wychowania, braterstwa dusz. 

 

Kurzawa zostawia Lessingowi trik polegający na tym, że widz wierzy, iż każdy na scenie jest 

filozofem, politykiem, strategiem. Jak oni rozmawiają! Jak tkają intrygi, jak szukają odpowiedzi, 

próbują zrozumieć innego bohatera. Paweł Tchórzelski robi z postaci mnicha-posłańca Bonafidesa 

postać frazującą niemal jak bohaterowie Berharda, wtrąca w przekładzie Burasa co zdanie natrętny 

przerywnik „powiada patriarcha”, a my słyszymy niemalże narratora Starych Mistrzów. 

 

Pułapka Lessinga w finale to jakby zawieszony dramat, przeczucie zupełnie innej sztuki o rozpaczy 

miłości, która musi przełożyć akcenty, stać się czymś większym, czystszym. Przestaje się liczyć ciało i 

serce. Miłość Rechy i templariusza przechodzi na pozycje rozumowe. I dopiero ten eksperyment, jego 

sukces, powie bohaterom, skąd naprawdę w człowieku bierze się dobro. Nie wiem, czy młody 

krzyżowiec Macieja Raniszewskiego wybuchnie, czy zrozumie, co chce mu powiedzieć los. Aktor 

przełyka ślinę, patrzy w tej scenie bezradnie na Rechę, Recha Joanny Rozkosz też troszeczkę się boi 

jak ktoś, kto nigdy tego nie spróbował. 

 

Świetne są w toruńskim Lessingu kobiety – oprócz Rechy Rozkosz, rozumiemy zdradę i niepokój Daji 

Marii Kierzkowskiej, podziwiamy mądrość siostry Saladyna Sitty (Agnieszka Wawrzkiewicz), która 

rozgrywa brata, rządzi państwem, podpowiada makiaweliczne rozwiązania, ale potrafi też 

zaakceptować ruinę swoich planów w zderzeniu z czystymi intencjami Natana. U Lessinga, Kurzawa 

nie dodał tu nic od siebie, negatywną postacią jest tylko nikczemny patriarcha Jerozolimy (Niko 

Niakas gra go, jakby rezydował w Toruniu, a przybył z teatru Becketta). 

 

Kurzawa trafił z inscenizacją Lessinga nie tylko w lukę repertuarową i naszą potrzebę minimalnego, 

rozumowego teatru. Jego spektakl ma w sobie siłę symbolu. Bo pokazuje utopię ekumenizmu, 

współistnienia kultur. Wychodzimy z teatru, patrzymy na Polskę i Europę i nie wiemy, czy drżeć ze 

strachu, czy z nienawiści do ekstremizmów. Kurzawa pamięta, że niemy niemiecki film o Natanie z lat 

dwudziestych trafił w sanacyjnej Polsce na zakaz cenzorski. I wie, że grający mądrego Natana Werner 

Krauss kilkanaście lat po tej premierze pojawił się w roli Żyda Süssa w osławionym propagandowym 

nazistowskim dziele.  

 

Teatr i film nie zmieniają ludzi. Nie leczą społeczeństw. Bywają co najwyżej świadectwem wiary, że 

dobro przetrwa.  

 

Bohater Ubysza z toruńskiego przedstawienia przezwyciężył w sobie Hioba i nie uległ pokusie bycia 

Shylockiem. Ocalał w myśli i uczynku. 

 

Pierścienie z jego przypowieści mamy w głowie. I tylko tam. 

 

Łukasz Drewniak 
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