
Żyjeny w kultuzc obrazkowcj. Nasz wzrok żądny

jest nowych podniet. Epok:r cutenberga chy|i się ku

upadkowi' co nic zawszc wydajc się jednakowo za.

trważające. świadkami udancgo kompromisu między

s|owem a ikonosferąjesteśmy w Teatrze im. Juliusza

ostenvy' gdzie z okazji Roku Słowackiego i w l0Gle.

cie prirpre nliery wystawiono Kordiuna.

Znaki plastyczne otrzymuly tu nową szansę, cho.

ciaż - dla sprawiedliwości trzeb..l dodać - wrażenia

cstctycznc chwilami konkurowaly z intclektualnym

odbiclrcm. Twórcy spcktaklu uwzględni|i percepcyj-

ne nirwyki odbiorcy uksztaltowane przed ekranem'

Scenv zrobiono w skontrastowanvch konwenciach'

mgly. Po chwili Wio|etta w jedwabnym neg|iżu wy-

laniająca się z atłLsowej poście|i' która przez moment

kipi jak morska piana. aż świet|ista plama Ióżka zni.

ka w ciemnościach. l już og|ądamy papieski majestat

podkreślony przepychem .stroju. szpital wariatów to

miejsce depresyjnego bezruchu zuniformizowanych

odzieniem postaci. Wreszcie Konrad na spowitej ob-

|okami iglc góry Mont-B|anc' dokąd wynosi go ma-

szyncriir' Loch w kościele św. Jana zanurza nas w
mrokach. Spiskowcy w czamych maskach o teatral-

nie zrytmizowanych ruchach. l znów jesteśmy w za-

mku królewskim' gdzie Strach i Imaginacja biorą we

wladanie bohatera. Łańcuch cial w wężowym ruchu i

zastygający na ksztalt szarych arabesek zdobiących
fronton budowli. lmaginacja w ksztalcie figurki Mat-
ki Boskicj, która rozchy|a szlty okrywające szkie|et.

Nag|c przestzcń otwiera się, a w lustzanych zastaw.

kach widać znieksztalconc odbicie cara. zanim ten

jeszcze staje pned nami. obraz znowu robi się pcr.

lowy. świet|isty. Po chwili brunatniejc, od spotęgo.
wancj odbiciem parady trumicn. Spotkanie Mikolaja
i Konstanlego. Bracia pólnadzy. lch masywne torsy

oslaniają kawa|ki bialego at|asu, którc chwi|ami spa.
dają majcstatycznie' a chwilami komiczne obnażają

sy|wetki dostojników. Z kolci spowiedŹ Kordiana i po-

żegnlnic z Gzegorzcm w sepiach. I końcowy akccnl
kicdy Kordian paed wyprowadzeniem na egzekucję

z.wija się w cmbriona|ny kształt - trwale związany w

pamięci wielu z bohatercm Popiolu i diamen|u,

Tcn ,,niesccniczny" przcz lata dramat zyskal tu nad-

zrvyczaj satysfakcjonujący kszta|t. Jego wstępny opis
jcst wszakże niepc|ny bcz uwzg|ędnienia funkcji sce-
ny obrotowej, którcj wykorzyslanic da|o nieoccnione
pożytki' Techniką której najpicrw brakowalo scenom.
a któr4 ptlźniej wzgardzil ostcnva. dzisiaj Marcelo.
wi Kochańczykowi poslużyla nldzwyczaj ce|nie. Nie
tyIko pozwo|il.r uniknąć klopot|iwcj zmiany dekoracji
i tynt samym zrcdukować czas spcktaklu, ale znacz-
nic podnicść wizua|ny wa|or przedstawienia. Przed

naszymi oczymu przcsuwrjq się bowiem zamar|e w

wystudiowanych pozach grupy kosynierów. mundu.

rowych żolniezy, sztubaków, mieszczan. Jest żebrak'

',stary wiarus.' i dzia(wa z ochronki. Są szambelano.
wic ze swymi damami. Korowód figur powtarza się.

Przybywu postaci na kręgu. W końcu są tu już i pcn-

sjonariusze domu wariatów. i papież, i ccsarz z bra.
tenl' i Kordian. Pozy wszechstronniej charakteryzują
typy |udzkie' niż'by to robi|y s|owa. Mogą być źródlem
wicloc,rkich skojarzcri. Przy czym - powiedzny szrzcrrc
_ |atwiej osiągnąc pcrfckcję w .stalannic wyreżyscrowa.

nynl geście niż o artyzm w wypowiadaniu kwcstii czy
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Zróżnicowanc kompozycyjnic, ko|orystycznie, rytrnicz.

nie. Jcdnym slowem: świetnic oddają dziclo S|owac.

kiego.
Na rozlcglym t|e nicbosklonu wyrastają dwie mo.

numentalne postaci anio|ów (akby stworzone wedlug

postula(ów Boya omawiającego inscenizację Lcona

Schillcra: |...] m o żna b y j e uj ąć w fu rmę j a ki chś og rum.

nych, sza|ańsko skarykuurowanycll u podobnych ku.

kiel)' lcden w czcrwonoczarnej, drugi w bialoblękit.

nej sukni. za|.nz w|em z ducha realistyczne, chociaż

zbudowane umownymi środkami, spotklnie z Lauq.

Jeszczc oszczędnicj narysowany Saint Jamąs Park w

Londvnie. Zatedwie trzv krzesla ogrodowe i troche

udaloś! ruchów. Kontrxt między żywą grą a ok zap|a.

nowaną obecnością na scenie ubarwia ca|ość. skutecz-

nic pzeciwdzia|a monotonii. Daje zabawę i wzruszenie.

Jednak w rozwiązaniu, które ma slużyć wrłźeniom

estctycznym, można dostzec glębszy zamysl ideowy,

mający odzwierciedlać zlożoną relację między Kor.
dianem a światenr. Ko|o sceny obrotowej jak ko|o

Fońuny stawia przcd bohaterem ludzi i sytuacjc. Wszyst.

kie postaci są stworzone w najdrobniejszym detalu.

okrcślone pozą i mimiką' kostiumem. Wpisane w spo.

leczną ro|ę, okreś|onc charakterologicznie. Kordian

natomiast jest kimś kompletnie ,,niegotowym''. kimś

do stworzcnia.

Zanim bohater wkracza do akcji, na prosccnium

|cży szmat czarnej matcrii, w której bez trudu domy.

ślamy się romantycznego atrybutu - pe|eryny. Boha.

ter wchodzi we wspólczesnym stroju, narzuca ją so.

bie na ramiona. Pzymicrza, jakby próbowal nowej

roli. Jakby przykladal do sicbie spuściznę tradycji

narodowej. I odtąd Ędzie wchodzi| w różne ro|e jak

w technicc dramy' gdzie lączy się wiedzę z wyobra.

źnią, wlasną toźsamośó z byciem kimŚ innym' życie
z tea(rem. A wszystko Po to, by funkcjonując przez

chwi|ę ,,na niby'.. odkryć najglębszą trcść owego wcie.

|eaia. Czyźl, ta metoda poznawcza nie przypomina na.

turalnych praktyk m|odości' kicdy świat kusi człowiu.

ka nieskończonymi - jak się zdaje - możliwościami
nadającymi się do przetestowania. Jcszczc bez osta-

tecznej odpowiedzialności, jeszcze - jak we wspo.

mnianej mctodzie - z prawem zawieszenia Ery, wyj-

ścia z roli i powrotu do wlasnej po'staci. aby z tcj
pozycji zrc|acjonowaó wlasne odczucia a z odkryć
psycho|ogicznych czerpać wskazówki co do wyboru
życiowych dróg,

Jak w dramie wie|okrotnic przekncza się granicę

między ,,byciem w ro|i'' i komentowaniem doświad.

czenia, tak Kordian wchotJzi w akcję z po.staciami

eksponowanymi na kręgu sccny obrotowej. W kalej.

doskopic tym przesuwają się rozmaite figury losu,

którc mogą z bohatcra uczynić zupclnic różnych Iu.

dzi (trochę jak w Przypadku Krzysztofa Kicślowskic.
go). Mlodzieńca ogarniętcgo romantyczną chorobą

wicku, która jest tak podobna w swym Przcbicgu do

burzy hormona|nej okresu dojzcwanią kjedy ta c7śm#,

istnienia objawia się jak nigdy a kryzys filozoficzno

- egzystencjalny możc mieć by|e co zl przyczynę.

Dandysa doŚwiadczającego milosnych wtajcmniczcń.

Czlowicka uwodzoncgo na wszystkic sposoby mitem

patrio(yczne8o obowiązku' który wyzwala w nim he.

roicznego skaccńcir - mścicicla. Dumnego idcalistę
gardząccgo trywialnym życicm.
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ZDARZENIA

Bohater jakby dla samosprawdzenia przyjmuje
uczestnictwo w róŹnych zdarzeniach' Raz jest ono
pełne żarliwego zaangażowania, innym znów razcm
tylko w nich póluczestniczy. Ciągle jednak wraca do
stany, samoobserwacji. Nabicra dystan.su do siebie sprzed

chwili' Uzewnętrznia swój stosunek lonem, postawą
ciala, fŃtem, że pozostaje poza obrębem chwilowo
przyjętej wspó|noty. Autoironizuje' Popada w samo.
zachwyt a|bo znudzenie' Ma prctensje. Lecz ciągle
zdaje się zachowywać wiarę' że po kaź/ej takiej przy-
lniarce może odrzucić częściowo skrojony kostium,
wycofać się z sytuacji' by wróciwszy z jednego po.
szukiwanią ńzp,zynać nŁstępnc. Ów manewr traktu-
jejako nadający się do ciąglego powtarzania. Tymcza.
sem jedno z wcieleń nie daje się ztkończyć umownym
zna}iem i ',wyjściem z ro|i,,, Diiwnu ciekawość życia
pnlwudzi w podniży, / A ztl ciekawość |rzeba nie.
szczęśckuni plucić, |,.'].

lvlarek Wlodarczyk, lubclski Kordian (chociaz ak-

tor warszawski, wyŚtępujący tutaj gościnnie) jest je-

szcze bardzo mlody.' Jeszcze się nie kojazy z żadną
wykreowaną pzez siebie postacią. Ma chłopięcą syl.

wetkę i urodę, która nic stawia go w jakimś specjal.
nym typic. Na jego twarzy nie pozostawila jeszcze
swojego znaku dominująca cecha. Jest więc kimś w
podwójnym scnsie poszukującym drogi i inicjującym
swoją biografię. Ja}o bohater dramatu dek|aruje: / nig-
dy zmysklw w jednej burzy nie utrucki... Chce życie
uczyniĆ sumą chwil' z których każda poprzednia jest
tylko pzygotowaniem do następncj. Do której się już
dojzalo. Któą się przyjmuje z calą gotowością. A og|ą.
dając tę inscenizację, wiezymy' ż'e, |co'giczny final nie
przekreŚla calego piękna mlodzieńczych zmagań -
tak' jak świadomość Śmierci nie odbiera narn radości
is tn ien i a.

Magdalena Jankowską
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