
                                      „Najgro źniejsi wrogowie, 
                                          z którymi musimy walczyć, 
                                          są w nas.” 
                                                        Miguel de Cervantes 
                                              (1547-1616, pisarz hiszpański,  
                                              autor powieści o Don Kichote) 
 

SMOK 
na krzywej scenie 

 
 Kiedy usłyszeliśmy, że w październikowe 
popołudnie wybieramy się z klasą na spektakl „Smok” 
do Stargardzkiego Centrum Kultury, w pierwszej chwili 
pomyśleliśmy o klasycznej baśni. Słowo smok od razu 
przywołuje się ogromną, ziejącą ogniem bestię. 
                        

                Ilustracja do spektaklu: Iga Miszewska         
A tu niespodzianka – Smok to człowiek w zielonym, wojskowym płaszczu i laską w ręce. Pierwsze sceny i już wiadomo, że nie 
będzie to opowiastka dla dzieci. Temat jest poważny i ponadczasowy. Smok to tyran i dyktator, który omamił mieszkańców 
małej osady. Przez 400 lat gnębił ich i podporządkował sobie do tego stopnia, że co roku oddawali mu jedną z najpiękniej-
szych panien. Nie wiadomo, co się z nimi działo, gdyż nigdy nie wracały do domów. Wprowadził w życie miasteczka taki 
strach i grozę, że ludzie nie wyobrażali sobie innego życia niż to, które zgotował im potwór. Myśleli nawet, że smok jest ich 
opiekunem i dobroczyńcą.  
 Pewnego razu w miasteczku pojawił się wędrowiec Lancelot i usłyszał o urodziwej Elzie, która właśnie w tym roku 
miała być wybranką tyrana. Najdziwniejsze było to, że jej ojciec wydawał się wyraźnie pogodzony z tą sytuacją. Podróżnik 
postanowił - mimo ostrzeżeń sługi Smoka, Henryka (który był synem Burmistrza miasteczka) - bronić dziewczyny przed po-
tworem i wyzwolić mieszkańców. I wtedy okazuje się, że oni... wcale tego nie chcą! Odpowiada im życie w tyranii, a - co gorsza 
- kiedy Lancelot zabija Smoka, jego miejsce zajmuje Burmistrz, przypisuj ący sobie wszystkie zasługi i podporządkowujący 
ludzi z jeszcze większą siłą. Zamiast poprzedniego tyrana pojawia się kolejny, jeszcze gorszy.  
 Poważna tematyka – problem władzy, obłudy, tchórzostwa i uległości ludzi została pokazana trochę w baśniowej for-
mie. Autorem scenariusza jest rosyjski pisarz, który nawiązywał do sytuacji w swoim kraju. Przedstawienie przygotował teatr 
„Krzywa Scena” pracuj ący pod kierunkiem pani Tatiany Malinowskiej – Tyszkiewicz, która (co chyba nie jest bez znaczenia) 
urodziła się we Lwowie.  
 W spektaklu podobało nam się kilka ciekawych rozwiązań. Walkę Smoka i Lancelota „obserwowaliśmy” tylko w 
formie doniesień z pola bitwy, która działa się jakby za plecami widzów. Widownia odgrywa w tym przedstawieniu ważną rolę 
– staje się jego uczestnikiem, bo jest wciągana w przebiegłe i podstępne działania Burmistrza i jego syna. Wśród aktorów swo-
ją grą wyróżniała się Agnieszka Borkowska (Kot). Jej sposób poruszania, ton głosu  przypominał prawdziwego kota. Ale wi-
dać było zaangażowanie i trud wszystkich wykonawców.  Ten spektakl na pewno warto obejrzeć.   
                                                                                                                                                                  Klaudia Świątek, Natalia Rola 
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