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Zgodnie z tradycją

Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie sezon any-
styczny l995/96 zamkną| premierą Uciech slurtlpol.
s,ticń w opracowaniu dramaturgicznym i inscenizacji
Kazimierza Dejmką który po lronic Schi|lcrzc przcjąl
zainteręsowanie staropolszczyzną (ecz w pzcciwiefu .

twie do poprzednika szukal w niej aktualności). Pzed.

Mikolliu laciil. kxirv zrculizowal w 1958 roku na de.s-

kirc|t Tcirtnl Nowcgo w |-odzi. Potem,bylł Hisnry.itt
t l tjt tł t t l łh ttvt tt Zmu r r w y c hws k t niu P u ńs ki t tt M iko| uj u

z Wilkowiccka wystawitrna na tej samej scenie w l9ó|
roku. A w f980 pokaz.rl tant Ucieclty, Na przcdsta-
wienic zIożyIy się tltwory Błryki, Dzwonkowskiego,
Jurkowskiego, Kochanowskiego, Klonowica, Petkow-
skiego. ll.ejir, Sowiz.raliusir, Wlatlyslawiu.szu, Zimoro-
lvictr i wiolc leks((iw ilnonin]owych irutorów. Wszyst.
kic ()nc grutolvnie opritcorvilne przez Dejmku' który
ulożyl z nich osient komedyiek (część z nich to inter.
n|cdia 2 ?,||F|tlu... i Histrl4.i.... .stirntrwiące tanr ktrn.
rrapttnkt dIa poważ.llych scun drarnatycznych) poprzu.
p|a!it||r sr} nruzyką. ś;riewcnl i tulicullri' W ruk później
inscr:nizucjir zostuła przcnicsirrnu przcz Dejmku do
'lurtru Polskicgo w W:rnzirrvic. Tuk zostal ustanowio-
nv kanon funkcjonu.iący 1xl dziś dzieti na różnych
scenach.

W utrwir|aniu pozycji dzicla, którego atrakcyjność
nie przcnti.ia ilzprzez pięrnł(cic Iut, istotną ro|ę ode.
gra|ł jego unrdu wizua|n.a. W prucy nad Uciechani...
insclnizator znakrrmicie porozumia| się ze wspó|two.
zącynri .ie - Janem Polewką. autorem dckoracji i An.
dnejctn Stopką, który zaproiektowal ko.stiumy. Toteż
wykrcowlna na scunic rzeczywistość odznacza się
|lutul..il| ni| zgrzebności ą' wo| ną orJ cepe|iowskiej sty.
lizac ji i upięk.szcń. Obrirz sceniczny wykorzystuje ńw.
nież inspimc.ię rlawnym pr|.skiln lcatrcm i wykorzys-
tuie grę |cgrl konwt:ncjaltti' Jcdnocześttie zuŚ wpisu.ie
w .spcktłkI rvtm wyz|luczu||y przcL nastę;rstwa dnia
i nocy - rv picrrvszci części i prir roku - w drugicj.

NtuJ IulrcIską n:ulizac|i1 czuwal Bogdan Baer - nic-
z'ap<rnrniuny odtwtircit rvic|u ró| z Dcjmkowskiego re.
pc|1uu|l| stirropolskicgo. kttlty z czilsenr sanr stal się
rcżyset.em Udcclt.,. w |982 loku wystilwil jc w Toil-
trzc irn. C. K. Norwida w Jclunicj G<irzc, a dwa latu
ptiŹnici w Tcltrzc Po|skinl w .Sz.czecitlie.

Ko|ltyn(|iltort|rr iesl ńwnież Jirn Krzewicki, którcmu
przyp:rr||o w udzia|c tr1rritctlwanie kosl'iulnów i rekwi-
zytrirv z.itpr.tlick ttlrvun ych n ic gdyś przcz n iużyj ąccgo
juz Andrzcjtr .Sttlpkę (z ktdrylll Krzewicki spotkir| się
na ;rrlczątku Ial szcśćdziesiątyc|r w Tcutrzc Nurodtr.
wyf fr przy prncy nad lli.ttttr.1,.jt1.-.1

Ntt ptzyliIrrt|ziu tcgtl spcktakIu znirkonlicic widuć,
iirk suntir rlIugoIctllich t|ośrviir<lcz.oti ilrtystów kilku
spcc j rtI ności t|tlskonir| i ()sti|lccz.ny ksztu|t rlz.icIu. Jcrl.

stawienie to stanowi ukoronowanie jego dlugoletnich
poszukiwań, które obejmują ciąg przedsięwzięć na
tnłale przywracających sccnic tradycję doby staro.
polskicj.

Fascynacja Dejmka literaturą drarnatyczną tamte.
go okesu sięga daleko wstecz - od żywotu Józ,e.fa

nak mimo istnicnia Ńzorca w knżdynl teirtrze spclnin
się on w indywiduu|ny sposób.

Ucicch1, tktnrytllstic |ączą w rcbie wiclosrronny
wizerunek ówczesnego życia spoIu'cznego z kilrnirwi|-
lowo odwrócon4 wizją świata, gdzie oborviązu.ie ,.za.
wieszenic praw sta|e i powszcchnie rządzących lze.
czami i ludźmi''. Z|oś|iwe przeŚmiew.\two przgp|iltit

się tu z parodystycznym spojrzenicnl i si1siadtljc z
chwytilmi komcdii dcll'arte. Jcst w nich ngronrnu ska-
ll problemów i uczuć a td<żc barwna golcrirr - glórv.
nie p|ebejskich - postaci. lch-język - w charaktery.
styczny dlu staropolszczyzny sposrlb - dobitny'i
konkrctny, z Pozoru ko|okwia|ny, ł .jetlnak ZryBory.
zowżIny wymogami wienizu.

To rv.vystko stawia przed aktorarni szczrgrllnc wy-
mogi. Dodatkowo Jxlmnaża ic zasada nuwiązanit do
tcchniki teatralnej'' jak4 pos|ugiwu|i się wykonawcy
intcrntediów. którzy grając ..wąso|e przerywniki'. nie
związanc tematycznic z treścią g|ównego drirnratu,
musieli występtlwać przed dckorucją wła(ciwej lztrrki
|ub na prosccnium. Toteż odtwórca ro|i mu'sial stwo.
rzyć przestrzeń teatra|nq, czas i micjsce akcji przy
ptrnrocy burdzo ograniczonych środkt,lw - s|owu' gc-
stu i prostego rckwizytu.

Lube|scy aktozy sprostali tcmu zadaniu a z,*spó|
prczentuje wyjątkowo ówny poziom. Reżyscą co pod.
krcś|a w swoich wypowiedziach, szczegó|ną wngę
przywiązuje do kultury s|owa. W prccyzyjnym mó.
wicniu wiesza upailrui€ g|ówne źródlo strkcesu przy
wznawirniu tej insccnizacji. I zamierrcnie swojc osirg-
ną|. Wykonuwcy .,trzymają frazę,'' co duic tekst zro.
zumiu|y' więc możnu w nim lowić aluzie i ironicznc
podteksry. A chodzony, goniony, drabant wykonywune
rniędzy poszczegó|nymi komedyjkurni | ączyly calość;

Magdalena Jąnkowska

Ucicchy srun4xtlstic. w oprac. dramaturgicznynr i in-
sccnizacji Kiuinrieza Dejmką reżyscria: Bogdun BucĘ
kostiumy i rekwizyty wed|ug projektów Andrzr:ju
Stopki opracowul Jan Krzewicki, dekoracje Jnn Po-
lcwka. utwory nruzyczne Waclawa z Szanrotul. Cy-
priana Bazylika, Mikołaja Gomó|ki i Anonilllów z
XVI i XVll w. opracowal Jezy Dobztriski, chorco-
grufia Wunda Szcz.ukil. Teatr im. J. Ostenvy w Lubli-
nic. prcrnierj 2| czcrwca |99ń.


