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ZDARZENIA

Może komuś uda się trafić

Trvorzyć w tc..ltze lir|kowym. to patronorvać kul.
turalncj inicjncji, urabiać gusta przysz|cj publiczności

teutru dramatyczncgo, wreszcic: w doroslym budzić
jcgo rvcwnętrzne dziecko. które - daj Boźe - nigdy
rv nim nic zrmarlo. Swia<Iomośó tego fuktu najwyrn.

źnirj przyśrvicca lubelskiemu zcspolotvi im' Hansa

Ch. Andersena. Widać to w wyborzc p|zcdslawień do
udziirlu w konkursowej rywalizacji podczas biennalc
I-olki +r Luhlinie. Widać równicż w ich wlasnym rc-
pertuirrze Wszystkie tc powinności wype|nia także
ostatnic rvidowi.sko, jakim jest światowa prapremiera
opuwicśt:i z królestwl I.ailonii <!la duż1'clt i nulych,
sztuki opartcj na wyimkuch z. Bujek rriźn,-ch Lesz'ka
Kolakorvskiego.

lch :rutor - polski cmigrant l9ó8 mku, profesor
filoz.otii w Oksfordzie, peedstawicicl KOR za grl-
nicą - znany jest (dzisiaj w oficja|nym. jak wcześniej
tylko rv nieztleżnym obiegu) g|ównie ze swvch dz.iel
naukowych i ich omówień' Jcdnak uprawiana PŻ.ez
niego dyscyp|ina prz.ypomin:r o sobie równicż w jcgo
(wórczości artystyczncj. Totcź sam fakt pojawienia
się nazwiska Ko|akowskiego na afiszu prowokuje do.
ro.slych (i tv dodatku wykształconych) do przyjściu na
spcktak| i poszukiwania w nim glębszych treści ukry.
tych za nickiedy bardzo prostymi firbulami. Dzieciom
zuś dajc radość obcowania z zabnwnie ukazaną ze.
czywistościr1 i szanę na intuicyjny odbiór traści' który.
nli zajnrujc się li|ozotią mającajednak klopoty z przej-
mującym i wiarygodnym sformuIowaniem ustalonych
pzez siebic prawd. lstnicnie podwójncgo adrcsata
zaowocorvalo widownią po bnrgl wypelnioną publicz.
nością. Któż bowiem nic |ubi należeć do kręgu wia-
jomniczanych w istotę rzeczy.

Światlo na wirtowni przyg[sa, mi|knie gwar' ref.
lcktor wydobywa zc sccny niewyraźny kszta|t, w którynl
dopicro po chwi|i udaje się rozpoz.nać dwie lyse cza.
szki zarvieszonc na<J okrąg|ym sto|ikiem. od pierw.
szcj chwili, zanim jcszczc slowo wprowadz.i na-s w
świil( zdltrzeń' sylrvetki starców budują wokól .siebie
jaką( szczególną aurę. Bracia siedzą do nas tylem,
zapatrzcni w gląb ciemncj prząs(Eeni, jnkby cili zwróce.
ni w przcszlość. Ja.snc p|amy glów drżą na przcraź|i-
wic cienkich szyjkach i bardzo powoli zwracają się
ku nam Dostrzcgamy wyd|użone staro.ścią no.sy. Za-
g|qdamy im w pomnrszczonc twarzc. A oni zaczynają
oporviadać o dziecięcym marzcniu.

To' że postaci narratorów .stanowią tlk siIny znak
just przede wszystkim zas|ugą scenografa Mikolaia

N{a|eszy - znanego glównie zc swoich prac dla ,.Wier-
szalina'', który tym razem jednak stwoeonym przez
siebie |a|kom nadal zupclnic niczależny od tamtych
realizacji charakter. Z jego woli figury scenicznych
postaci dz.ielą się na takie, jak opisane wcześniej -
bardzo wyraziste, wykonane z troską o rea|izm szczc.
gólów i zgoła odmienne - skonstruowane nieco schc.
matycznie. Bracia zamarli na pierwszym planie w sta-

tycznej kompozycji przykuwają wzrok ciemną p|amą.

Bohatcrowic poszczególnych oporvieści ukazują się
natomiast w glębi sccny i są w paste|owych barwach.
Pczez. to teŻ obydwa światy wyrrziście kontrasttrją ze
sobą. Starość narzuca 'się naszcmu .spo5"(rzeżeniu, jest
poddana bczwzg|ędncmu oglądowi, wyznacza pers.
pcktywę rozumienia z/azeń, dopowiada scns wypowie.
dzi, Aktualizujr: komentarz. Wszystko za.{. co zwią.
zane z m|odością' pnmięcią jej czasów, jawi się jako
ma|o okrcŚlonc, trochę zamglone pzez filtr czasu.

Ewa So|cól.Malesza. reżyserująca sztukę, dokona.
la też adaptacji tckstu, wybierając spośród trzynilstu
bajek Kolirkowskiego historię o po.szukiwaniu rytulo-
wej Lailonii oraz wyp|ywające z niej trzy inne., Gurby,
opowieść o vlielkim wtrydzie i opowieść o najwięk.
szej klótni. W efekcie poznajcmy naszych bohaterów
w wieku chlopięrym' kiedy ich pasją byla krainą o |.rórcj

nikt nie wie, gdzie |eźły, z której jcdnak nadcszla do
nich przesy|ka Pocztow.r zawicrająpa zbiór starych i no-
wych opowieŚci powsta|ych w owym tajemniczym
kraju' Każda z nich stanowi culonomiczną calość' ale
zintcgrowane ukladają się w tryptyk poświęcony cno-
lom teologicznym. Wiara. nadzicja i milość stają się
wówczas podstawowym przcsIaniem a każda z histo.
rii nabiera charaktcru pzypowieści. A|e równie do.
brze sensu wybranych bajek dopatrywać się moŹna w
refleksji o niedocieczoności prawdy lub o problenrach
z toŁslmoŚcią czy też nakazie życia,'uważnego,' (zycio.
wcj czujności). Bo jakżc wicloznaczny sens kryje się
w takich oto historiach.

Kamieniaz Ajio zachorowal na garb, co tak się
rozrós|, że począl uchodzić za jcgo sobowtóra. Tym-
czruem mężczyzna leczony cudownym proszkiem zrna.
|a| do tego stopnia, iż brany byl za garb na czyichś
plecach. I trudno już by|o rozpoznać, kto je.st cz|o.
wickicm' a kto ty|ko chorob|iwą naroŚ|ą. Bczblędnic
orienlowa| się w tym jedynie syn Ajio' któremu mi.
|ość do ojca pozwalala odróżniać go od pasożyta na
jcgo cicle. A epidemia zataczall coraz szcnize kręgi.
Powstalo swoiste perP?tlłutn mobile. Wszystkie gar.
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by og|aszającl się ludźmi chciały pozbyć się swoich
gilrbów, (o znaczy prarvdziwych Iudzi, których one
oglosiIy z.a gitrby. .Samc więc zaczę|y zzrżywać cu.
downc proszki ll tcn :;po.stib n, Laiktnii powstuht
tltittstrl gttrllóv, l' kkirvn nic hykt ani jedncgo 3ur-
bu!t,yo

Rio wcicIonv c|o rvojska chwali się przed innymi
żolnicrz.ulni urodą swoicj ukochuncj. Lcczjak się oka.
zLljc. nie patnię(;t źldnych sz.czegółórv ob|icza Murii:
irni jcj ko|oru t;czu. ani wlosów. Tak bardzo go to
Zirwstyd7-a, zc zc wstydu zaczynJ miI|eć' aż' do kom-
p|ctncgo zaniku. Kiet|y dziewczynl się o tym dowiir-
clujc, zc z-dz.iwicnia podnosi tvlko swojo ivielkie ocz-y,

które są niebicskio.
Trzcj z-ubożu|i bracia - ł kazdy o innym charaktc-

rz.c _ rvyruszaji1 lv poszukiwaniu ch|eba. Dochodzą
do rozrvid|cniir dróg. Tu wvbtIcha spó( którą z nich
podążać dalcj. W końcu zgłdzają się z dccyzją naj.
starszc|io i wybranynl przczniego sz|akiem docierają
do nliastil. grJzie znajdują pracę, ale ciężką i źle clplacaną'
W końctl jedcn z nich dtlchodzi do wniosku, że kicru-
nck pominięty przez nich z pewnością da|by im Iep-
sze pcrspektywy Wracl więc ku rozstnjoln... Z cza.
scln do poztlstalych docieru rvieść o jego smutnym
korictl AIc i tcn przypadck nic stajc się dostatcczną
przcstlogą. Ko|ejnv z. bruci wyruszal w poszukiwa-
niu lopszcgo nriilstil i narrirtor nic nie wie o dalszych
losach rvęc|rrrwca.

FiIozol'orvic zobaczą rv nich rozważania au(ote.
licznc - opis wszystkich mrz.onck tej dyscypliny i nic-
co irtlniczną śrviadomość jcj ograniczeń. ob.serwato.
rzy sceny polityczncj znajdą tu doskona|ą ilustrację
prz.elvrotności uprawianych na uiej gicr. Bojorvnicy
jakiejś spralvy z'yskujr1 podnietę do uporu w wa|cc.
Zagubieni - oparcic, by w inrię pszukiwań przczwycię-
ź.yć |ęk' To jest chyba Podstilwowy wa|or pisarslwa
Kolaktrrvskiego, k tóry krc.rtorzy teatraI n i dostrzcgl i rv
nirn i stara|i się po srvojcnrtl wykorzystać.

Orygintlna nurrncja utworu zostula przetransformo-
w.l|lil nil cfckty czysttl tuatril|nc prz-cmawiające do nirs
językicnl rviz.ualnym. Wulor s|ów odnaleziony w ryt.
lnic orgallizującynt ruch scclriczny. Tu rcżyserka naj.

wyraźnicj stara|a się pogodzić intercsy tlużych i ma.
lych odbiorców, jcdnych biorąc na przynętę g|ębokich
treści, drugim proponując pcwne,,naddekoracyjne''
wobec pods|awy Iitcrackiej rozwiązania' jak choćby
te gry slowne nir samym początku: Lailonia, Bo|oniir'
Ko|onia, Estonia. Pirtagonia itd.. itd. Podobnie żo|nie-
rze z trz:x'cicj opotvie.fci, którzy w tel-ścic ba|ck zo.sta|i
lcdwie naszkicowani, tu rozbawiają widzów komiczną
nlusztrł sccna wymaga kszta|tu, bnrwy, dynamiki,
więc bajkowc minitraktaty zostnly nimi opatrzonc.
Dyskretna muzyka i sprawnc al<torstwo zespolu do-
peInily ca|ość.

W ksi.1żkowym wydaniu Bujck njż'n,ch Kolakow-
skiego tckstowi towarzyszą rysunki Andrzcja Dudziń.
skicgo. Ilustracja otwierająca zbiorck przodstawia dwie
postaci pclznąco po znaku nieskończoności, z powierzch.
ni krórego u.siIują przez Iupę odczyrać jakicś znaki.
Trud wkladany w poszukiwanic sensu indywidualnej
i zbiorowej egzystencji to coś, co odróżnia czlowie.
ka od wsz.y.stkich żyjących istot. Tak sanlo gotowość
do tlwego wysilku najpewniej podzie|i widownię. Je.
dni zcchcą mu się oddawać jcszcze dlugo po tym, jak
bracia-narratorzy rrlecą w górę wraz z wirującym sto.
likienl (tcraz już jukby .spiryty.stycznyln) przedtem
wypowicdziuwszy kwestię: 

.I.eruz. 
je steśny już' burdz.o

s!ur?),. Nu pcłvntl nigil1- nie dtłvieny się, gtlzie leźy
Luilonfu i na pewrul nigdy jcj nie z.obaczymy, Być
rulżtl jednak k|o,i z. lvus bętlzic miul więca'j szczęścitt,
mtlze ktmuł urh 'się trufić kiedyś ilo Lailonii. l będą
micli ten spcktakl zil wspanialy zacz,yn. Dla tych praca
zwi a1zana z. r o.zsz.yfrowy w an iem g|ębok ich treśc i stanie
.się interesującą ?v.yEodą, Drudzy nie będą do niego
zdo|ni i tym widowisko wyda się jo<lnym z wiclu.

Magdalena Jankowska

Leszek Ko|akowski' oulwieści z knjlashvu Iliklnii
dlu dużych i mulych, adaptacja i rcżyscria Ewa Sokól.
Maleszu, sccnografia Mikolaj Malesza, muzyka Wal-
dcmar Wrób|ewski. Państwowy Tcatr La|ki i Aktora
inl. Hansa Ch. Andcrsena w Lublinie, Dremicra stv-
czeń l998.


