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Dwie prerniery lubelskich
twórców

Nicnlal rórvlroozcśnic na ItlllcIskicIr sccllttc]t objlrrvili się cJwtlj
autorzy zwillzitni z t1'ln nliastcnr: Wojcicch I'rrichnicrvicz znany
tlotąd g|ównic z r,vicl-szy c||a <lzicci (lnając), tcz rv dclrtlbktl powieści
itonriki poctyckie) oraz Matek Rębacz, który wcześnicj napisał już
scelratiusz do |iIm u Cientno i sztukę Zcgnuj , ktlcltonic zrealizorr'aną
w teatrze telcwizji.

W lnarcu bicżącego roku Teatr Muzyczlly w Lublinie wystawił pra.
prcmierę Lcgcnily .tl czarciej /r7ie, wcdłtrg libretta Wojciecha Próch-
niewicza. nawiązującego c1o najbrrrdziej lubelskic.i z Icgelrd Według
nicj nragnaI c|rcący oc|cbr.ać ubogicj rvclo.uvie kawał zicllri, przcklrpiI
sęclziów. by rvydali rvyl-ok po jcgo nryśli. A kictl1' takow,y zapacll,
skrzywdzolrer zalvołaIa,'llilwct gdyby diabli sądziIi, wyrok byłby
sprawicdIiwszy''. Wówczas zjawili się wczwalli i uczciwie zzrjęli się
procesen' przypieczę towuj ąc swój werdyk t,,dlon ią'' pt.zewodtriczące.
go skladu sęclziowskiego, której ślad pozostał lra stoIe (stojącyrl do
dziś w przedsionku Muzeuln na Zarnku). Wyk<rl.zystanie lokaIllego
n.]otywu zbieglo się rv czasic ze zb|iż'Ąącyl.l.ti się trbchodami szcścset.
osiemdziesięoioIecił Lublina. Jego Iristoria, l.ówlrież ta zlnieszanit
z pierwiastkienr fzrntastycznyrn, budzi szczególnc zain teresorvalrie.

Ba'śń kroiot,ltlvilltu ze śpiewatni i llticąnti nic tvlko dla doroslyclt

- 
jak Legcnda została okrcś|ona podtytułern - może jednak |iczyć

głtiwnie na dziecięcą ptl bIiczność. co autor Iibretta chybir sobic
uśrviadan-riał. NajnlIodsi poznają traclycję (w nieco zlrliclrioncj l.or.
tllic; tu, np. prZycZy|.lll Spo|.|.| jest tlrzcwo wyciętc z pal1skiego lasLl
prZeZ syna wdclwy, kttiry l.obi z lriego stół), 1lrzy okazjipoddając się
oddziałyrvanitr dydaktyczych treści. Legeltdu bclwieln sankcjorruje
zwycięstwo rniłości i prawości. w ostatccznynr l.ozraclrunku bierze
się w obronę bicdnych, prostyoh lLrclzi Tallr, gdzie rajoowic nic
potrafią wyditć uczciwcgo wyroktt, lviarę rv lad ct-"-czny iporządek
prawlry przyrvracir.ją diabły. RoIc odlrricrriają się. aIe lrartrronia
świaIa zostrqc ocalolla

l)aradoksaIlrc odwlćlceItic l.ó|, świat rlit opak I)l.óchnicwicz wyko-
rzystał w srvoillr tckście wiclokrotIlie .fo 

nr in. jedcll z bicsów jest
roIllalI[ycznej tlatury zwicrz.zt lranl się, żc Iubi słuchać szulrlu
strumyka i ś1liewu ptaków. Natonriast sz|achcic wyśpiewujc srvoje
cyniczne zasady: ',chcesz być sillly i bogaty// nlusisz bieclllym darvać
baty'' Rzcczywistość potraktowalla t\ tcbclLlrs sIrrży ttl efckLonl
lr u rn o rys tyczny m .

Ten sa,ln ceI lna in<Jywic|traIizacja postaci, która najbal.dziej rrdała
się w przypzrdku piekieIncj korl1;anii. Jest wśród niej diablik
Sa|an<luła, w usta którego autor włoż1'ł '..jąkanc'' krvestie, popr7'e-
t|zirjący swojc czartowskie sztuczki tlIugtltrwałynl zlrrtrgitIricnr z o|]or.
nością własncgo języka. lnny zaś przcdstawiciel piekła nlówi gwarą.
Wypowiedzi kolcj nego są przepełniolre sa tanicztlą grozą i dellronicz.
nvrni zaklecian-ri.
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Za|etą <lzie|a Iubelskiego twórcy jest zgrablre połącznie kolnizlnu
z |iryzmem - sytuacyjnynr ijęzykowynl. Między diabclskie hal.ce
wp|ótł wątek miłosny rozwijający się nrięclzy córką szlachcica
a Iankielll. sylrenl wdowy. I chociaż .jak zirrvszc w tej konwcncji

w4tek t!rv polraktowalty jcst clośc schctttttlyczltic i szczęśIiwc
zaktlńczenie pozostaje poza jakąkolwiek lvątpIiwością, to jeclnak
dos[arcza pewnych wzruszeli. Natonrias|. w zakresic słowa zasaclil ta
objawia się sąsiedztwenr piosenek żal.tobIiwych Z pros|.ynl rcfrcllcm
ty1lu tra-|lr-|ir obok tekst(iw tl glębszoj trcści. rcflcks1,jrlych, z otlrobi.
|)4 |,lŁllllaszczoItia l'iIozo|iczllcgo, jak llp. picśli o gwiaz<Jach od.
śpiewłna przez Rybalta (opowiadacza).

Minlo poclrwaI nie ll-tożlra jcdllak przynlknąć oczu l-lil pcw|'lc
llictlos|atki w konstrtrkcji sztuki' którc wyniknęly 1lonrló z rvilly
i nsccn iza tora dokon uj ącego znaczn y c|.t s k ró tów. W cfckcic za kłócily
one |ogikę zdarzeń. W chwi|ę po tym, kiedy wdowa zwrirca się do
synrrjak do chłopczyka. ten prosi o rękę dziewczyny i staje z nią do
ś|trbnego bIogos|awieristwa' Czas chyba trochę nazbyt galoptrjc,
postać się rozpada, Na szczęście wcześlriej dała się poItrbić, więc
na\\'e t dranlaturgiczne uchybiellie w finaIe nicjest w stallie przckreślić
synrpittii widowni

o ile Wojcie ch Próclrniewicz zwrócił się ktr prze szIości. to M arck
Rębacz przyg|ąda się najnowszym czasol]-l' chwyta zjawiska spolccz-
ne ,.nł gorącym uczynku''. W Egzckutorzc, wystawionym po raz
pierwszy w Teatrze im' Juliusza osterwy, odnajdrrjerny więc zlrak
nlłodcgo kllpitalizlntr - pozyczki idługi. telcforliczne pogróżki
ieksp|odL1ące pod drzwiami domów ladunki wybuohowe JcżcIi zaś
nlórvi się o wakacjach, to oczywiście na Mirjorce. A ponieważjest to
kolllcdia, rzeczywistość pokazana jcst w krzywyll zwierciadIe. Wady
bohatcrów pIZerysowanc są niekiedy aż do skrajności. Mąż llięczak
i pantoflarz jest ,,skarbem" swojej zachlanncj zony, gdyz jego
pogrtrcho[ane w trakcie wypadku samoclrodowego kości zostaly
polączotre pIatyną. Atltor bardzo tra|nie sportretował, istniejącą
nieztrleżnie od epoki, nrałżeńską prostytucję, którą bohatcrka upra.
rt'ia z dużą wprawą i bardzo skutecznie. Dowcipnie skonstruowanc
sccny obyczajowe Marck Rębacz trkłada w trzyrnlrjącą w lrapięciu
i zaskakująco rozwiązaną intrygę kryminaIną. I chociaż o takioh
sztukach rnórvi się,,kornercja'', to w tym |)rzypadktl określcnie to
znaczv tyIc co dzieło atrakcyjne na rynku teatralny|n (czy takowy
is1nicje?), czyli dIa nralych sccn iszc|.okicj pubIiczltości

Urvagi o obydwu sztukach cclowo ograniczzrm do sanryclr l)artytur
i ponlijam walory insce nizacji,by uwypukIić wartość dramatopisars.
kich dokonań, które z<Jają się wróżyć aL|toroln irlteresującą przy.
szło ść.
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