
Linia pozornego zetknięcia

l|/idttokrqg Wiesława M)'śliwskiego _ dzieło tak

obszertte i tak bardzo oparte na narracji - zdar,t,ał się

nieprzekładalny na jęz1'k teatru. B1,ł1' r,t,prawdzie czv-
nione prób1' adaptacji. ale dotyczyiy t1'lko małvch
fraglrrenlów W Teatrze Telewizji mogliśm1' zobaczyć
W pos:,ukiv,aniu zgubionego bura, VII rozdział po-
wieści zaistnlał też jako słuchowisko' W teatrze ra-

cliou,)'m prz-ygotowano również sztukę: Widnokrt1g _

Matku. Jednak dopiero Bogdan Tosza - blisko rrzv-

naście lat od ukazania się książki _ zmierz'vI slę Z Je.]

epickim rozmachem. W dokonanej przez siebie ad-

aptacji pominqł uprzednio u')/stawione partie tekstu.

jak u'iele innych. i na deskach Teatru im. Juiiusza

osterrt')' lt, Lub]inie \^l)/rezy Serow ał w ie]oznaczn4 opo.

wieść, godn4 tego wybitnego dzie}a.

Bo-9actwo treści zostało tu uzyskane dzięki zasto-

sowaniu bardzo oszczędnych środków teatraln'vch. Za

ich pomocą udało się rł'ydob1'ć całą zlozoność stwo-



ZDARZENIA

rzo\eJ przez pisarza rzecZywiStości. Swiat wykreowa-

ly przez NIyśliwskiego ma bowiem tę właściwość, że

łączy w sobie skrajne pola obserwacji i przedmioty

analizv' Prozaik kreśli lv swej powieści sugestywne

obrazy życia społecznego w trudnym momencie hi-

storycznym. ale także rvydobywa to. co w człowieku
ogólnoludzkie i ponadczasowe _ bó1 istnienia' Istnie-

nia, czyli przemijania. I nieustanne poszukirvanie toz-

samości wobec zazębiających się w nim ró1' jak tu

w bohaterze: svna i oica.

Twórcy lubelskiej inscenizacji zgodnie poszll za

myślq pisarza' I tŃ w spektaklu rozbrzmiewają cytaly

muzyczne z laI czterdziestych i pięćdziesiąt1''ch' a obok

nich kompoz-v"tor (Piotr Salaber) wprowadził Stworzo-

ne na uzr.tek tcgo przeditlrr ienia ukłaJ.r dźr.r iękou e

i wywołujqce wzruszenie wokalizy. by wiedzę zastę-
.^'''.}. '''' . r" .-.r.i.l T.lnłn z arzaAlt 

^;JnnJ.po\\uIJ UZ\ \.J ĆlllULJł. '-.'.-v -J-.''..-go pa-

tetbnu sióstr Ponckich pojawia się obok polki i wal-

czvka tcńczony'ch na Zlrba\\'ie szkolnej (choreografia:

Zbignicrr Szymczykr..\ podczrs akadcmii z okazji
urodzin Stalina nieśmil}o rozlega się L.koclltłnl krctj,

LLniłovtlll kraj SpontJnicznie rozpoczęt} przez matą

dziewcz1 nkę. Wsz1's..kie te srgnał1 został1 jednak

rozmieszczcnc na tvlc trlinie. re d{ac zukurzertienic

rt'' realilrch historyczn., ch. nie prz} tłacZJJą :pektlklu
,.r.,-;^-; ,,. r,..;,.,, ,.-.;dluzldllll Lr)Lrtr]t|\\,\ rlrr,

Scenograiia (Jerz1. Kalina) lninimllistl cZnJ \\. S\Ą\'m

kształcie. bo spror.r acizonl Jo niemli pLlstcj przestrze-

ni. rozcięte1 poziomo błekitn4 lini11 hor.'ztlntu i ki]-

ktL ruchrltltlch przesl.ln kadrLr.1ąclch oLrrrz} W ich

ramach rviiizirnv postlci skLipione r',okoi cirirakter.. -

st\czncgr) Liiu sr tule 1i sDrl-cLu. Touie ikl nrruicn Fonc-

kich. szpiLlirrc łózkrl ...ljca. biuriro Lo\\ Jr..7-\ \Z:'l Z .|]o-

',r'iaru. ko;:itlł z sl1i .giil..trltst1 czncj L)r!Ianii:..jill kolejrl.:

scent nuccij;:ajece ieltrlirlł oporł'ieść. T.i z.tś _.1.'i'

ri litcrlcii:l llielrł oit ;,'''t'.,- - lr7Ć!j(iJ''l' ''.lll lest Dc-l

iineamcqt; lili;l.lctku. iLll il ilkiadzic Ll\ Ńir).::'.ii.. n] DlZl',ł

j].Jl-nlec ! .:-i1-1. il:l:ZĆ.)'. ]! lrLll]]il.l.| r.r' .' j'. ]ir i..].:]

11 1,eirsD(),t, 
.''1 it;t . cil - .-:r.tJ,)s ti teii3 lli; ; ;-. - .J Jillifa :l

trvlt':i . '1 :\i:: 1.,..;:r: ionr'.\;1.-. ..,:.:,':r,"-,

uialogu. lt,..li;:eganti . iii-Lrgi plen T.r;-,r .iir,1tL :rcri-

kie.j tkaniur r-lrIjaczl lr)\LJLie 1fui\'\ LL!i- ;rc{',) /cg:i-

ia. obser.i u jrmy ri ie c cl'iii e przotió\\ i\ !iilimlcn tu

zy,cia społecznego. Epizociór,v _ ale rr ',''r ltriltt.ze.jeri-

nostkowvm najważnie1szych. bo skłat'llLiącr'ch się

na indyrr,itlualnq historie rodzinY tkltiltce.i rl' umyśle

bolrate ra. alc i wciqż przetwarzanej przcz .ic'..:o świa-

domość.

Ponadttl twÓrcy widolviska, cZuWaJąc nad 1eto kształ-

tem wizualnym, zrównoważ1lli ogranicztlną paletę ko.
lorystyczną b udorvan\'ch obrazów dlt,om l barwn y nri

|ajerwerkami, które efektownie ożywiają wizję pla.

Styczn4 i metaforyzują sens scenicznego przekazu.
Jednolicie czerwone tło za plecami Piotra odbięra ze-

tempowskim agitatorom twarz i poszczególne ich dzia-

łania sprowadza do symbo1icznego wyrazu zasroże-
nia, wobec którego bohater.1est taki znikomy i taki

Samotny w chwili wyboru. Równiez rozległy błękit
towarzySZący mjłosnemu spotkaniu Anny i Piotra nada-

je prześwietlonemu słońcem sadowi wyższq rangę.

szczególnie że jabłko staje się tak widocznym rekwi-
zytem (Tak się optllviadu' jak się pctmięta.). Prze'"vrot-

nie jednak biblijny schemat się nie powtilrza. Nlłody
człowiek Ęlko chowa owoc do kieszeni. Jeszcze wszyst-

ko czeka na swój powolnv rozrvój.
\1' r.L -^.-''.; ','''.nPi nrzc<lrz+ni ltńrr\i/ raK zorganlzowa..-J .,,-. * oprocz

scen.1. jako miejsce działań teatralnych. zasarnia rów-

niez przejście na widor,r',ni. 1ozę i balkon oraz ciekawej
nnrrryie :rL. 1.f r.e znci T.', r'' "r. . L.l r-^1 .-i1. LJ\/J uZ) \Kal lnaKUmlte prO-

nnrcie nierr.'.i;tstkn enickiegO do lirf czneso. Szcze-
gólnie dzięki specyficzne1 konstrukcji głólt'ne-eo bo-

hatera. Jego rola bowiem rozdzielona jest ne drvóch

Ńtoróri': dorosle-go Piorr i-\Iikołaj Roznerski ) i chłop-

cu \\ mJ.r\ nlrrskim ubrliiu luZ po\\ 1zej Jziesiątcgo
roku zycia (zamiennie: \\iktor Goie.;ervski /Krystiln
Stasie'.."icz) Starszy' u',d,rbrse z pamieei rntntone

zdarzenia i rt'idzirnr' fe[I-o.pekt\.\\e z Lrdzilir..rn młod-

szego. ale lt'tjrlczas ten dorosł.v nie znika. Pantomi-

micznrm ruchern przemierza mroczne obszary'' scenr

niccc'r poza kadrem akc-1i \\ pierrvszej chrvili ten za-

biL.s nieco dzilr'i. peldr.lbnte jak spoivoJniał.'' krok. ja-

kim poruszrril sie - iakbr riatrstujacr - wvkonarvcv

l nl.oz1lil rv l]tlIl Ilii\\ĆL tio:Lrzte i1la1llcre \\,/'lctJ ,/ ieatrórł'

iit.tlato.rsŃrci-t je ciriak \vr.l: j]l]e ro sz.'.n[o mi.;u i zableu

zciaj: sie rcinic ;łi.ozurrlili:i i.uLlkcj.-. \arurllna ener-

ric I ucilu i 
'., 'r 

dobr'ia \\!.LLiLł.nl piłsi1 łe .l urodzie
rnailrsklcir .r.-.-'n rr,.ij;:rt1,,," 1 a,r \\ i'c-rii:ir cznie potrak-
|1)\\.Ln1'. h . ..':::i;ll \.\ \.]| .']i..'|. i''\\.i\\\,li'' l]lĆ\ri.-

..li]e -J|Zenll!':. |1.Ziln]-. :]]j . ]ll]-'Jśul iigiti. rl i-.t-lclr''cl<i:ll

..' \:)j!:::.Z-' ... '.'.i.... .'':'.- .'j.L:. 
^. 

i]:f.,].i ':li;c śi'.

... gnllie n-' .'-.'.:l.il |i illi.. . :. il] .() .]()nli|.i 2ilmlęiii

.l [.!ill. cZ.'lll ie.ii Jił nl;.:.. łirl-lrieulnr'. !.,, bO rr||(l

:())L' pLillLl(( L |!:'i ]I1tur(] l'i).-'])ć/( -]'|., (! r0.,P(lC.' .(,) |)|..'e

cic,. ttit it'Lttaqo juit titiit;t.'. i ,:ierpii',r.t :.tv it1;,ek c,,to-
,,r i e ku, sttttt,,'nt .s obq.

Nty, śliw s ki s twol z\'l cał l'ulLicrię rv ic' l olvy m iirro rvyclr

posraci. spośrild których adapLaror pr}marne mie1scc

przl-zndI pannom Ponckim Ewelina (Karolina Ste-

|ańska) i Róza (Hanka BrLr]iliska) rvvnlrjmLrjqce rodzi-
com bohirtera suteD/nę to osoby podejrzanej konduity,

a właścir,vie jc.dnoznacznie określone.lo fachu. który
się zrvvkło nazywać najstlrszym' a .jednak poptzez
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d)'skretny sptlstib. w .jaki go uprawia.jq. wvdają się

b.yć damami' A obcuj4c z t:rkinli ]udznli. jlk hrabia

N4undek. stał1 się ekspertkanli eleganc..ji rt,nienlal
kazdej dziedzirrie ź1'6ix Ponzrdto obie tou arzl.szq btl-

haterorł'i rt'e rt'sze lkic.j iniqacji. U nich PoZnaic smak

cacao, one uczil ro dobieracl krarł,a1 i tańcz) ć tungo.

olre wreszcie slt śv''iadkinli ieuc, cicrpienil po rlliłcl-

stlt,m zarł.odi'it- i litlt'szego szk.llne.qo pijallstril \acie

rt szr,stko .jeiJll:li' 3ię.bo}irl pll.illlLl.iii stns i*lt:i:,:l. .'',:

l,']arzeń }l'!ori;.: l'.. co lllocir... pt'lri iedzi:.ć c.i.\:' (]

,-rnik clucilr,ii i
(Ztcic lrli: i ,' ,i,i -^-r .,:,rr rii.r ;, il rt it tju.- i ii)rt j

i ,, tej :ie (--i(,i (.. \i7iii,: r i t iLlttiir ' ttit!r-r :,(r !!'.i

'. rl.-llt. ll;.; /r..'..'. : r ::;', :,:":.,'(--.;'. ;'.;.;:.ra' ,l;i

i,itttttt nit -iig l;;, .r;i -t; tii:i'li, i,'; .vlr ir-aa'/r.i :',. r('ll:

,arobir' . i tl r,.r;-ir- 1ir7---1i OL !t, .jiik 11','--;.r,. -\:i r

]ll.:l.sili się bói, !rl., lll iLtliit llit,/;rlli ,\ii,;.....lii l.tt

tc., tniltlść, jt,śii iiti .ialt ie :ic ttie ktlcJta' Dt,l ttli.łośt i
ll ied'ie ęię1.11i1llt (! (ir(]3rr, paltic Piorr1c '\,] iłrl.(ć trl nit,

1.r'l'.lt:,ĄIj: r.'l..-.. l:::ljl sig.ir.'i r'':' l:tJ: l,, ittr-l' !:o l:c

pianrs:ej icps:c.i :abalie' dcl tego s:koltlcj. \|ilo'(ć
rr:?ba :n'\'reskltit'' ltlcierrliet.. ll.,y;lakat., 'Ą i ruk ttic

ttta pev,ltclśc't, c.:l sig i/r./}1 l. i

Totez ich kontakty z Piotrem.';ii.}.o chłopcem i mło-

dzieńcem staia sie baritna osia opouiadanei historii.
podczas gci-". Picltr dorosłr stanorr'i oś ciemna. _ lakb1

cień tamtej - 5pro\\ ildZona d(' |oZiomu .1azni. reine1

lęku irozpacz1. one też rrr'stępLrjq \\'metafor\Czne.j

poincie przedsta\\ ienia. Ich urzekającr' seksapi1. który

się odbiera 'jako przejau' samej rt'italności. zda.je się

nie przemijać. \\' końcorłej części przedsta\^]enla.

kiedy się pojarr.iają kolejnl' raz. sY]u'etki malą jak

dotąd i równie efektowne stroje. Dopiero w miarę
zbliżania się do nas możem), ZauwazyĆ. że Ewe1inę

i Różę gtają teraz dużo StarSZe aktorki. lńió''t'czas zda-

nia o pamięci. cierpieniu i ludzkiej tozsamości nabie-

rają właściwej siłr,.

Nieco zbliżoną rolę u' kształtou'aniu chłopca od-

grywa nauczyciel (Henri'k Sobiechart). Jest inteligen-
tem cierpiącym niedostatki i boleśĆ po Stracie syna.
Podczas korepetycji nakłania swego małego ucznla.
aby ten patrzył na wszYstko wokół z większq u\Ą/a.gą

i przenikliwością. Przygotowane przez niego zadania
zmuszaj4 Piotrusia do roztrząsania zaskakujących ku,e-

Stii' jak ta., dzwon w zyciu człou,ieka. Zatopiony w głę-

bokim fotelu, oĘty pelerynq z koca oryginalny peda-
gog' gotów uczyć dla samej idei. przerudza się w jakąś
wyzszą instancję nakazującą zastanowić się nad ist.
nieniem w jego meLafizycznym wymiarze.

Sylwetki rodziców bohatera w )ubelskiej insceni-
zacji s4 wyeksponowane tak. by tych dwoje, tak odmien-

nych ludzi. zaistniało kazde na swój sposób. ojciec
(.lan Wojciech Krzvszczak) czlowiek chorv na serce,

ktćlrr, całir srr a aktr'rt ność wkłada u' opoi,t'iltdanie o róż-

nl'ch u'o.jnacb. jest kilnś mocno rł,r,cofanvtl. Stuntlu,i

przede u'szvstkinl punkt odniesienia dla bohatera '"r' ltwe-

stii rodziciejsI\\ a. e Q podkreśia.ią nlektóre ..ciemne .. -
svmbol;cznc \cL'ir\. Piotriest s)'nem. ale tiikz-e iuz tara

Pautła. ] te irri:- t.t'ic uajcza'.r nim o picrrt.sz:tistwcl.

\illila ri\i,.]co.]]!']:l: .izteinan.i ,iootr'sila ) rł ..r ;ei:.rzr'm

sii-.ilniu pi;r:ll.J.::i .]r' sfeł' re.1lrl-.j .()d7-i'..nlloś--l l lliinlo
ti.r:'rliliiiiita\;i ;:.1:i;r jakie ",^ I l.\r iad,l ll jr ila)!i:tili
Llii |'riv, r\.i.rrtJ:ir .l:l"Lus! -illi.l '., i.,csnic j t', r'ili:l'.i.,ne
r,.,.iir-i i.',..'.. ":t...iU-ia'r i.'."::1, Z.t:ritl: ,, .l't:In

:':. -:i:'v :i' . '.::' ;:.':::i -;c; -J:.'s::-.' .rb:;rir.-. . :'.'il.:
r,.!li'r;-c s\lr:ia l,..zebiia sie ciii.rcgcr uuag; .lesi za tct

z:l.iljien Ńoirlirrl:.i. tl.ui trrrazni: OD.cn.gc ',\ l\\..)]..zo-

śli autora \ticlir'i;l.t,qtł. Szczcgci1lrie roZbau'i.i .i..i dri.u.

Z1laczna pO.\lt3\\ij rttlbec pzulicn Porlckich i zińanl.ru'uliu
ohrczajou'e. ktore sie u,iaunia-ja ri tvch kontaktach.

Kc!e-;nr z i'olil': t'. żlciu Piolrl .jest .Ąnne iKinca
\\'aljgóra l. Tr eie lr czna i pełna ri dzięku blonci1 nka -
nlijpieru przeonuot cichl,ch u.estclrnień bohaterii. a po-

tcl:i .ieco uko--h:rnr - rr r'da.1e sie ru. pełnr dettnnnacji
'. l.'''l^.' ^.;'' .'' i..l-'' innr.n] r1l7pń) nplnł ni-^o''\1 t'uuUĘ dllIu Z\\ ld4Nu. lllll-l lll l d.gl1l Pgtlla llrLPL ń -

ności i leku lt obec siłr' marzeń. .Tak gd1,b1 rt slort.ach

banajne'i piosenxi ilrl s--c.eśc'itl tr:'eba ntać.jck śł.ie-

..r' ll.i.tille szczecó]n\ akcent padał na koniec dru-gieco

\\'elsetu: i s'c:ęśc'ie prtśnie. Jej rola -jakb1. naPrze-
kór słort'nr'm ku estiom _ .;est podszr'ta zh,mi prze-

czuciami. Zachorr'ania Anny' ił' miłosn1,m duecie zdają

się ant1'c1'porr ać rt r'darzenia. b1, tl'm samvm dookre-

ślać psvchiczną sr'lrł,etkę ..późniejszego.' Piotra.

Na sukces przedStawienla złozvł1, się tez małe

kreacje. jak ta Tomasza Bie]arł'ca graj4ce-lo Iwana _

ros-r,jskiego zoł,njerza. którr u'raca z wojny bez nogi

i pra*enie o t1 m uprzedzić zonę. ale nie umie pisać'

Takze dobra gra małr'ch odtrr'órców postaci Piotra

oraz Starsz\ch nieco amatorórt.zatrudnionych do scen

zbiorou'1'ch. Całi' zespół dał znakomity popis.

Nazwisko rez\/Sera pad}o dot4d niewiele razy, ale to

przeciez on. u',r'bierając do u,spółtworzenia znakomi-

t.vch artystów róznych dyscyplin. sprawil' że powstała

u'izja jest wielopiętrowa w konstrukcji teatralnej i tak

przejmująca w wyrazie' A obszar wewnętrznej penetra-

cji człowieka jest wiecznie poszerzaj4cym się widno-
kręgiem.

Magdalena Jankowska
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Myfliwski, Wdnokrqg; adaptacja i reżyseńa: Bog-
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