
W tym tytule ma pobrzmiewać a|uzja do Trans-

Atląnnktt Witolda Gombrowicza - przedstau'ienia

spółki twórczej Kompania ,,Teatr'' i Teatr Proviso-
rium. której premierę Homo Poloniclls chcę tu omÓwić.

a której kanwę stanowił wspomniuny utwór. Tekst

skupiający się na - używajqc słów autora - .,komple.

ksie polskim'' stal się mięsistą tklnką teatralną. Nic
więc dziwnego. ze twórcy - jak podkreślają: za na-

morvq Adama Ntichnike - sięgnęli następnie. po po-

wi eść(.?) Kr'ysti ana Pirvorvarskiego (Częstochort a 2002)'

przvwracając ją tvm samvm obiegolvi czvtelniczemu.

Jej bohaterorrie są _ jak tvm razem okres1ają to twórcv

spektaklu _ ..chorz.v. na Polskę.'' Kontvnuacja tematu

prz-v- pelvnym urvspółcześnieniu problemu i z chęcią

przyjrzenia się rodakom żyjącvm na ojczvstej zlemI

obiec'vrvala interesujace dopełnienie. Pienvszy ze spek-

ta}Ji i.'pisvrval sre rv di,'skusję nad kształtem patriot}.zmu.

drugi obiec-v.rvał analizę naszej narodowej tozsamo-

ści. co jest odrviecznvm tematem szruki. ale rr czaste

po tr:lnsfofmlrc.1i u.tro1orrej państrr l i * ielkieutl zjcd-

noczenia się Europr' przybiera na znaczeniu. Kiedv lęk

przed zatrutą nal.cldor''ej specvtiki miesza się z prtrniem.

co do o\\'ej rvspolnotv wnosiml stlrle sie przedmio-

tem purrszechnrch.lrskusji. glos tcttru -.,;ak r,,ielnr

- mnze iie nith:r,':rt,'lnic liczr c.

Podstau,v literllckre obr'dwu przedstawień ll]a]ą le.
szcze jecintl Ze\! neIrzne podobie ństrr o - obl.drr, ie sr
ustt'lizor.vrrne na surr,ede szlacheckrl. O ile jednlk rv
.l'i.ttlts-,Ąi1utLilłii 

pi;.li.ie i .lli i." ie lobarir nie ZrÓZlll.orr a-

ne. co już stAn().,\ i il( napięci;r. to u H(.)/t?() Ptlitlttit'tts

zda.je rie Llrakorr ać itn kontrastu Kon|likt ll1entalno-

sci nrieilzv przed:.IJ',\ icielarrri lrqeitt\ ńskiej Pr>lorlil.

.I .'r.'ililitlr.'"ln.'r.l z .ei srupt,_ ciltlc też przrh''wajl.

.\ nl ]i|L ilbczr zl.lLc _ GLlnrbrorvIczeItl. słuzr. ziltLtitl',r it-

:):ti '::.;i:lj:ttLLl...li:'....itj;::.u ienltl \D!.Z. lJ r{)\\n!Ć/.l]. r'-)

i.tl:t:'.:';;zi Źlllltr'. .l.:..z:s silsiatiltje :Ll ; po.9łebtilll.L i':-

:i:.i ,'., .\ ,r:.-,. '' -' ..,'llicZnr 1l i:.; .i'. cil:p, r:. '.'.,:i.

.i. t.'i.l iliżnicl .'.'i i.li.-:it'. gdy'z nirr.o..ltlrłe ik0Il()\iJrx

zder':i się z- rł1 r..ri'ltjlrcą Sylnboljkll hclnroseksLLalrtl]

Pillsk:i bl.1,'czka.{ prZVtl()czoną do nie.i balilt. rrl kt.lrc.j

widniejc poftrel irttnrienny stojąca pod palnrir. przy-

ktcire.; Gonzalo pręż-v- s''voje powabne pośladki... Po-

nadto kontekSt WychodŹstwa poIskiegrl jest tlern szer-

szych zmagań czlolvieka.
Natomiast śr,viat wykreowanv w Htltno Polottit'tt's nie

jest zróżnicowany rver'vnętrznie. W porvieści gradu-

alizuje się on wylącznie w ujemnyrn kierunku Xsią-
żę Stanistawczyk. zapragnąwszv zostać królem Polski,

Zeg|uga śródlądowa

P tt r: tLtiit'.

t:iitę R', i'lttt1

l)(tr1 5\e30
vv kies:etti

t!ł-u. Iil je

którą funkcję ma zamiar sprawować według pomy-

słu: Tr,c'll za mortlę :łapie, tamtl,m popuści i będzie

króloyv'ał, skupuje pamiątki po poprzednich władcach

od Zyda,nie kryj4c równocZeśnie swej antysemickiej

postaw},'' otoczony SzcZątkami kultury materialnej,

jakobv autentycznie pamiętajqcymi czasy Zygmunta

Augusta. Stanisława Poniatowskiego i Jana III Sobie-

skiego czuje się coraz bardziej gotów wstąpić na tron.

We wsz1.stkich wokół siebie widzi ',vrogów i wszyst-

kich postrzega jako zagrożenie. Niemiec Sztorch wy-

daje mu się niebezpieczny. bo wprorvadza nowinki

techniczne w swoim -sospodarstwie i przejmuje pol-

ską ziemię' Francuzem poeardza i boi się Ros.1lni-

na'Teścia nie cierpi, bo ten się nie chce dzielić srvorm

majqtkiem. Chłopór.,' tez ma rv po.eardzie. Do wszvst.

kie-eo i rvszystkich podchodzi z instrumentalnym na-

starvienieln' Gdziekojrv'iek się znajczie _ w kościele

czv burdelu _ postępu1e w m-v'śl płaskiego koniunk-

turalizmu - dać' b1' uchodzić Za darcZ\.ńCę. pozby'lva-

jqc się prz)' t]"m jak nqmniej. A niemal wszySc}" od-

plaeajc mtr t\m si.Imvm.

Oto .1ak Bibianna. wl'branka bohatera. traktu;e za-

lecujqcevo się do nic.1 rięcill::

Laqt1 trt1ciła, co itl ntiąła ntls:}kottaltą tltl ślt'itie
i r:ekiu.

- 'l,1l'l./ 
o grobie, tl^'iutlu pr-eklęt:, Ti'Ltci:ttl, t.i s't2-

nę, Diubłl t oie k!e bgtl.ies-. t'tttttt.:'u!, .\.ie mtts., l lt:l

trutie tliiclkie gO pru)| a, c'llr';cia:' rót! r,,l tl.i JIćl/.\ i .ćls1l1-

:.()tl\t- PLitr-.(ie gr-1, ie.la.ae tllit Jld c'r'i,., .i.-1.i./t.rtt i s1rt.ic,'i'

nittiettt it'
Adrninistrator lii\ Z\\ L.lrcl sie d.l Si;.nisłarvczr ku

słow llilll:

-t I

()Kra(t(

,. it Ptltt irr i' rl--lrl,;, i'.'. )Dod

-- ,", 11 ;'g;iir ti,rj.- ' ,.,r/.).:,

ii'i ,

l( )ilC 1. :

) iar, scirarrtktel r zo'|.\ .'ii-1i .)prsem:

!oil.Lj, itie Pi,iuk ,,,tył itj:ł łlbtt lttt

:tl.|e r:]tt'il. IiVsttd:li,'Lkę w' kies',zli

nic :'ltalu:ł. Splttttt1i : pogurtlą. Zls
:.tttt!a:.1 pugiIares, d tt nin ruble

ttle też. splLLnął .. Pl)ldrdq. Nie ł'ie-

c!:'ieć t:'etttu.

Nu koniec relacja z postawy ducttorvnych:.

I...) d \iq:ę co'( :umurud:i! : dobrod:ie1em nu te.

mctt piettiętl:), ' Nie cllciuł go 7!11g|1pwttl. lvypuścic, bo

jttkobl, vv,styc!, że ąrystokruta tak łnttItl łI0 tącę ktad:ie!
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Pót rltbla| Tr:)'tllu! tlta pril rLtlllu lt 1luIcat'lt, 1lrld llrls

Statti'słavl't-l.ktt llrlrl'.iutrt| ...r]]]l/'' dtl tlicytł tttrił'it.

,, C-,.l. r,r''rr-l'r1rł lt i t, t tl tł's., .ir.llt,t., 
.' 

U t :,t, p ił .!i(' \ i.,( i(/ :(]

t.(kon, i nic 1ltt:.,t'ri, Stlttttak tlttt tt \'.'icl.ą : tltrl|tr.lr'|t

()('.t(, r.'c'\q .'0|l..(,l)Orćl, obli:c się i t'ittgtlic' i Pt ha

.rię,t ict clcl;a{'l.l.'r.lii ],LtkIt, ltltt jt't'stlc' carę rLi.tll: tt i ttsIa

sirldlłic, (1 Yią''( 7,1.'l tlittt' juk iakic C\'gatli0t};() L i(,]i1-

tlt, krltiltł|c.

- A Pt,tit,:t ' tjł,ill.tlt|.it,.ilt, ll l't it!gnoi ^.itt': l',l.'i
i(|i'.,\. 0 | llit'!il :'ii!;ł,tt i t..trl i! tttt tttr}:t,

.-'rr,,!tti:.,,,i'' .,- a,,d:r'.. /:., /\/.

lfciłrl _ r..;'.
\\'iCt t.i lilt tit(.ti: ()lu)rii i \.1-(.

- tvl ci.: -. :,, , ; t,

- r\te rlidtti

- tvlas^. .r.rila( ' \ {( aa1/)/':i,\: .ric rr ri olt;;i 11,1,,;1; -
t :tttanie .t( :.ati t ; _-J1i)lt.r/?a11.

.\'ie tttrigi ril .!;rrll.rlrrrt c'a.tk aupr:..t,c'\,, L.i()ttir i),-
. \'/77 i j(J--(':{' ir'ti'nt,!r, rttbiu , i;ics-.ctti irtr,Ltcii (). nic
7 l.i'ł i,, 1, t| łl,.rr'd': t' i l,

- Najvięt t,.i llttts-' a lla.jlntlic.j du.jcs: _ lr \ /.:ll(.rli

ditc.ilolrt*.. _ \,icłatittie. Tak dusis: thłopkitr' :( r\iL()

tnieti:,iaki rla.ju tltt tttt'ę' Chłopek ttie da. bo: t:t'!tl
ltto tt0c,,., Pr.ep1( lttlli Ttl niecll'e Pa|I jelo titł.,Ait, i lltttt
ttie da.je. Chłopek nie dn.ie i pon nie da.ie To |'ra-
s:'cie, kro t1a|, Kló. śu'iqn'tikę od upatlkLL urtttLt'1e!,

Kró-? C:yjc sercą sic ot\|'Or',tl lltt tttojc y' rlłtttlic tttt

/-lllJ...'l]l'7 cd-ie' Bti9 1ą1ni,'.pa' kiech się, śvittn.tikcl

-(1)|'0!i? Gd-ia- śvięc'i palist'l str1pki o3r:t,.jr1? I 'Ą1a-

rv.ja tak:e satno'.)

Biadał tluchov,tll i ręc'e łtntttl' }t.lo.s] }l'1 n.rr.al, l-r.

PLtS:c.ał. A kośc'irjłek jak piec' , . katl'tienitl i r'eglr' tr'

oktncll tna ko]oroyye słbki. Atli się lli.rs.1i ira1rr1./ lli.-
turł oc':l, duc'holrnl, u riq.ę clał ttut jes'c:e rubla - ilttte.j

kias:eni. ż'eby lie c'.u( | in\'. Jak:e ro klecln unie rr' c:lo.
yl.iektt w'zbud:ić slrac,h, ze v,skutek jakollegoś -attie-
c'hania Popełnio|rc8O pr.e. śnliertelnika na :ictttt, lt'

niebie tieszc'.ęśC,ie się stanie. Ał,tiołclu'ie opatr:ności
ocLn'róc'c1 się t c':loltieka na past\|,ę diabkłn :osrctv'iq|
Pcltnruc.ał duclton 11\ Pod nOsetn pr.,ev'rac'ajqt' oc*a-
Ini, Znak k,z},zo u:'z\.n[ł i rzekł, :e iqzę p()|(pien-
c:enl nie jest. Uradolt)ał się ren.e i w pierścieti do-
brego ducltow)ne80 pocalou)ał. Rubla jeszcze dołt'l;l,ł

ze szc.erej cl.Lęci, a dobn, pasterz rękę mu na 8}ońie
ptlłozvl i coś tanl krótko u)y-rzekł po łacinie'

Jednorodna deformacja ślviata nadaje mu Specy-
ficzny koloryt. Jezeli mozemy dostrzec cieniowanle.
to tylko w różnic-v między stanem średnim a ekstl.e.

mum negaty\\/nego zJawiska. Barwniejsze punkty tej

wizji to spiętrzenia głupoty i ohydy. W dodatku po-
stawy wzajemnej niechęci trudno podzielić na animo-

z.je ivvnikle z l.riston cz-nie uzasadnionvch l)rzlcz\ n

i będące efcktelll Całkienl irrlrcjonalnvch llprzcc|zcli

\Vobe c oLrc\.ch -Ą tr nl tl]ianeI1l oĘęt1, .jest kazdr'. ]tlrl

nie iest Polakjenl Ohc.r' z'aś stau()$'i po.jęcie rtirr no

v!'azne z \\'roqiur PiNori arski s)t>t'z4Jza rc je str prz\ \\ ar

be z chu'ili zr{trlir()\\ icnizL nad ich prori'e nienc jlL i r-rtnr liu-

.jąc1,lli .ie oko]lcznilścilrnli U Colrrbrou'iczlL Zaśctl.ill

kort,ość śrr iar..lcze lj putt.j()t\,cZll\'Ch konfroil1rlił a1il iit.

/ - arc!trudir\ !r \\ i-();:.ltr jtlriLr rtLrtLri-a - cizizcnicnr riL,

s-!r\\,1,t-en1O\aj iecti;csi]:i .S ji1 r11rp1il1,, ej nritolL,:lit .,_jl.-

rr lLilr siq ntiaa iti./!'lt(r,;!ta skLlii,r llr iei.: l.li/ecr\i \\ r.;r

i:. :. ti.'. !.j\',...:1.. .t. ;':.r::...:. 
-i-:.,..,. :.'

5iiill\ ii-l i..szt.ilctt -'r.Lr. \,..i-L:rŹu'.,.- -:ll ir,ii-,i.i. .:,:',.1,

)iz,Ćt,Jzałd _ :kiil;ll:l lt' Jtl i]....:..''i. .1.. .t ,' '. i..: 
].

ix)Stuiii1 Ctlnlblcrt'i.-.łll: lir;.iLt:lit: i!) tIa\.( |)|)iiJL,'|||( \|(

l,<lltt't, Plill.tIr7i. .- l;li,i:cl;' l iitrl itil,. :ć/i (.ś.l/1.(ll lj':'

tctt lritgi hit'qttn oili--rlit atiitt. i.:itii't kci:t itjlli/r.\:i.
brtltiit. stę ;lr-t,ij r]|[r()(i('tIl' .1tlk ili.:tti ka''rlq .bitlri,ll ci

||..(,|]1()(../ .'.-.' !ła.: _ i(j 11(l,i|| rl.'llir'l.r:r' \\t'(lflrlut l: i,-

bet frrntt pli.,kic.i, b:tit1r Polrr!:it'ttt btrt I'i1t1<:1tits-1 t-

łrr,ir.-rłr i rr',.'r--i nt t,tt Polal;n' Oto - kottlrubuttrltt

idctlvtt Trults ' iitłlirl/.rr. 5:lopr il! .uItl].l tl bLtrri',,

duiel:cl posu|1ięI(t rt,l,, i-,ię, Ilrl\-{,Ś() t!tlstttlktt tltl t]ttltt-

tltt _ tak krańt't,ll q' '( |11()!'ł(lhl 1LtpełttiL /)/..cill(!.f,F
|la.,:,e Sa|noPocJtci. i rtr..:tl'oiic. enCr!ie, króre bl ttto.c

\| O\taIeCItt\'ttt l.c.ltirtlcit, i nttlot!tl'.i .l.l1 7ll..-r.rłrlr

Ral i;ję, lt(ltaL'latlc. o t llarakttr:t Ltltircrsultll'tll

.!d\'- to sc.uno a.trprop(,notr'albvttt lttd-.ittttt intttr lt tttt-

rotióu'' bo Pr0blC|11 rlllnr:.l. llit, sItlstnktt Ptllt*u L!tl

Polski, ule t.!cnt ieku tlo tturut!tt I wres,cia r('\t i-.i('.

która lc1c'l się tlct.iśt'iślc.i '' c,ałri prolłlcI11or\kq \'sp(j|-

ca.estt!, gdt- ntaDt no oku (,f ak :atrs-.c 1 tt -tttoc'tltctttc.

\r:b()Bo(enie --vtitt incl.tv itLuttlttt'go, Ltca\ttiettiL So
odpornie1s:l.tl1 |1(l gIliOtqc'q pr.'ef ug'ę nlas\'

Piwort'arski Zaś przedsta\\ i}.jed1'nie \\'ad]i$,ą rze-

cz\'\\,istość. która zdaje się dobrze funkcjonoriac. na

S\\/oich zaSadach \\/-r,da.1e się ri'ręcz. że rr,arunkiem

istnienia w śu'iecie przedstau,ion1'm tej proz1'jest b1'-

cie postacią negat},\\'n4. Bohateroti ie s4 pokazani t1,lko

\Ą' momentach. kied1 ujarvniaj4 srł,oje lt'ady _ cham-

St\Ą'o. pazerność, dwulicowość. nieloja1ność' podstęp.

Są wvmodelowani tak .jednostronnie' ze inn1.gh i6Łt

cech nie dostrzegam1' Natomiast ich ofiary są nie-

mal pozbawione Zycia. Funkcjonują jed1,ni. jako le.

dwie zarysowane figury. Narrator nie przyjmuje ich

perspektywy. Nie wnika w ich odczucia, nie bada ani

przyczyn ich .'wiktymoJogicznej podatności''. alli Io-
tencjału mechaniZmórt' obronnych. Gombrowiczow-
ska wizja opresji Społecznej na jednostce w ut\\/orze

częstochowSkiego pisarza nie ma _ choćby zbliżorlei
pod kątem wagi problerlu _ i<lei. Jed1'n2 konkluzja.

23ó I(R.ES].
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do której upoważnia Homo Polonir.lls może brzmieć:

,,bo Polak to juz taki jest''' I nie możemy się prze.elą-

dać lv problemach innych, gdyz trudno się utożsamić
z którymkolr,viek z bohaterów i całą wizją rzeczywi.
stości. Zdecydowanie łatwiej nam o dystans. nawet

zaprawionv poczuciem wyższości. owszem, widzimy
fałsz zachorvań. irle to świat ..onych.., my zyjemy w

bardziej zróżnicorvanym' A jezeli już coś w ludziach
Złe - to jak Piwowarski pokazuje -jest efektem nie-

SZcZęSnego dziedzictwa. które odciska na nas sw.oje

piętno. Tylko dlaczeeo w Polaku to wszystko odkła-

da się bardziej niz w przedstawicielach inn-1'ch nac.1i.

nie rviadomo.

Nlimo że proza Piwowarskiego zarviera uproszcZo-

n-v-. lLrb wrecz pozbarviony psycholosicznvch uzasa-

dnień. rr'sunek postaci. ma ona swoje porvabv Autoro-
y,,i Hotno Polottictts nie można odmórvić sprarr,nosci

pisarskiej. która pozrvoliła utwororvi o mizernej akcji
i mlrlo cz.r lelnl'm przesłcniu strc. się ltrakcr.1ną rr

lekttrrze poZ\'t-.]lt. a nJwet kuszącq.jako podstatva t1zie.

ła scenicznego. Głórvna jego zaslu.ra polega na zbu-

dorłaniu dobrze brzmiących dialogóri i potoczr'ste.1

optlri.reści. Dlatego też rv adaptacji te1 akrorzr, rvr-
powiada.111 nie n'lko krvestie postaci. ale i partie narra-

c.1i. du1ące nraksri-tlalnie dużo inior.mllt-.1i rl zllcholr.l-
niu poStllci \\'sz'echrt iedząc1' narretor rr Ilt;..tłlntczit

odbiorciirr rv kuIisr z1'cie bohater<irv. które Są /-nacZ-
,.;- h.,,-,, -i-;..,- -;; ,,,.t.,-.-^;., ..,,--.,, -i.,.,lllc UJt\\lllś.Is1c Ill1 \\-\uJlZcIIlJ ll)1.!l\ \\J.liLec {le nl
naszYch oczach. Trr cz,asowniki nazYn alace nl-jplo.t-
sze czr nntlści dr nanrizują prz-edsra',l ianq rzecZ\ \! l-

stośc _ btlrl,'icnl ld.,lrl'eń ]est tu Zb\.t InJłL). b\ \e L'l1\,

ultlzrć rr''tonilikt naprędzajac} clLltlść Brlik iinii .Irl.
tnutLLr.gie znej z'tlstl't.je r,t ięc zlttusztl\\.Lll\ \'\ .pc{tltklu

prlzrlstlLrv i e n ie t].l ]1ilirlto rSki ej tel ilc j i' Z.rL-. ie g tĆ 11 \ tlr.

w ili llostaci 5.ĆNl.Zne rr'' pe''r tre.i .Iri irznlczntlścl Su

rizirilullrc.. nri r-r(-rrlriri()filrni i jednocze \itia iizariif i()t-t-

lrri .'l:.'r,t-lęl.rz'negtl Lloistl W'idziln.. iltlilllteriiu' .'' :-, ,:-

'r., 
ci: rILr-lrLch- .Lie :tie llLlsi nt.,' r-.olc!:rc,i., :.lr,t:-'i: t,.

'.e;l;. ;si cdn inl t)c.':.' tln i'.l zniezenl.t i l:l :łlL;.i ].' :l: :-ill:r

1.. i--l.lil1-1 ,lillilri-.l..:!tl..iitne ]-.ł(]1'1 iLi]lj \..ill.lli:|]-'llL. l..'i
:iil,' |' ,iti.,łl ., i;i,,s.iiititlłl,, til kuttt:;allt' .i ::.:t:l l. i] .|!])li1,-

; 11:,1r, ftl; :.otru i.,!)!1, (i.^. si? tutn ri,, ,!r-.,,i 7 ,,',1,'i;,,',r r,1,,,,

.'Ltt ^'tii i i.il;'l.c'.-:r:, .,e lt,łtitL:l't'ie srg ,l;rrłilrr Li ititi:i l illt'
\|l.(l\,\,'red!i\|'()f t.! ,\ .l'it1:ę tlit', Sroi, 1l(L kLlI(1.'\i! \ll lllr'.qrl

!)(ttł..,\', iukbl qrl 2lt:i.lr.t...'1' ru:, yv 
^'^,.t'iLt tr irl.i iil l .lcli'-

tttltię: jttl;4.f .rlr'l.t. lt, us--'uc'lt,

\\, tcn sposób lvizjn scenicznlt stąe Się bogatsza

od litcrackiej . Jeś|i zestlrwi się z t1'm jeszczc ..pii}ptl-

stitc j.. wyStęptrjące nl scenie. czyli kukłr,. którr ch Status

zrazu jest niejednoznaczny, a wydaje się br.c. podrzęd-

nv wrlbec ..Zyweg() planu''. powstała rzecz1'''vistość

zyskuje noWy wymiar' Ale chociaż twórcy spektaklu

zrobili wiele dla przystosowania tego tekstu, zadanie

powiodło się tylko częściowo.

Mam świadomość' że ocenianie zespołu tej rlngi
kryje w sobie niebezpieczeństwo oczekiwania szrmych

rzeczy arcydzielnych. Więc cokolwiek poddaję tu kry.

tyce, muszę obwarować klauzulą gwarancji i tak do-

brego poziomu. bor,viem twórcy ci są świadomi środ-

ków wyrazu wyplacowanych jeszcze w czasach teatru

o uniwersvteckim rodorvodzie i w najogólniejszy spo-

sób wierni SprawdZonej poetyce. Jednocześnie nie usta-

ją w poszukiwanitrch formalnych i transformlcjach

w sposobie budowania spektakli. Zaczynali rv latach

siedemciziesiątych ot1 adaptacji Ferdldurke _ kiedy

rwórczość Gombro'"vicza nie istniała .jeszcze rv po-

rvszechnej świadomości Polaków. by po rvielu 1atach

tym sam\'m tekstem odnieść srvój międzynarodowv

sukces. Z czasem system kreacji zbiorowej i sceno-

pisania przerodzlł się r,v chęć się*rnięcia po gotowy

tekst dramaty.czn\'. cze go świadectrvem jest znakomi-

te rvr'star'u'ienie Do pitlchtL Tadeusza Rózewiczr. To

pociągało za sobą zmian1' tr'pu aktorstlva. które Za-

częło b1,ć coraz bardzie1 z duchl rellizmu psvcholo-

siczne'go lecz często nadirl sqsiaduje z ..tvvkonarvstrvem

sy mboli czny. nr... gdzie nletaforJ zastępuje umiejętno-

ści rv'arsztatorve. \\- Hotno PoIrłttir'rrr. aktorstrvo spra-

wia rvrirżenie eklektl'czrrego z nach1'le nie nl ku trłdy-

cy,jnej konu enc ji i lest dru_cim - tur po scenografii -
.jeeo atute nl Jacek Brzeziński. Witold \1azurkie',r''icz.

Jartlsłari Tonllca i \lichał Zgiet - kazd-v- z nich dał

DoDis sccnie z-nej sprarvności \{imo to kreac je te chlvi.

ianri - nitlzc Za spra\\ i! Lckstu _ przeoLlrazajzt się l' eu's

n e pt-.dtl [.i e Ii st''vo kal-..tretorr vch n ttnl erÓri s kierolvanvch

orzeciii r.cii.'uijnej ohiudzie. ksenoil,'nii i rtorvoczcsno-

ści dcnlotlstrorr ane j IlajpiIniej li dzletizinie sztuki llli-

itls nc.i \ :t j 
|-. 

t-aw ti(ll,.(]tlo bn i ł sporr odo tr, lue jest to ztrpe ł-

nr m bI-ll.tiem pierri lltstiill lir.,,cznego. ktorego oDo.łt' cil
l..ltl tilti-r -.:'..zl'stn i c .lll l :ni c illlirlti!el ..lłości 5 oci'-

i:ikl ;li.: ..i;echtlii;:; lrilstej Ęr.l.nr. r'lrit:;:e nllI ''.' lLiZii.

P;.:.i..i u':l.,.' ie ol,:i.inlLr jlic'.l nlltrllilill;| 1,.ozostlIu łi;'-t-

-rlrzeii rc:lticznrt. .ie :;i jo\ !\ scinoqrrii i Roberta liLr!-

itltertli.,ikie gcl. ze chc!lLłoby' sie o nie] rniilvić 1ak rl z.',-

-lr;cvnr,;r!lniznrie,,'ue wnetrzLl ktriregil buzule o1-:ien

(wecllu''r te ksttr - dziaiającej Smolarni. r,v które.j riąze
kaze spelić zwloki zamordorvanej kochunki) a na Jego
rozgałe':ic.niach chitldno lśniz1 ekran1 !V centrum irtn-

fiteatralnie SpiętrZone siedziska _ |r.agnrenty staIli

kościelnr'ch. rvilzej ioteJe jak z sal widowiskowych.

Nild nimi zniszcztlny fotel kILrbowy. Meble ko1arzą

się z rtiznvmi wnętrzami. specyficznyrni funke.1lmi

i ervoku.ją różne k]imatr' W ut'uvorzoną z nich pire-

Il'j:.Ęs7 zsl
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midę wmonto\\/ane są postaci - aktolów w maskach?

rnanekinórł'? - trudtle do odróżlliellia rł' bezrucl-tu Kons-

rrukcję tę zir ie tlcze al.chitekturzr przypolrrinirjąca urzą.

dzellia ]aborarol.r'.jne. Poir'sta.je niespó.jna. ale jakb1

nierozerrvalna clrłość lch kształty rzuca.ją rla siebie

cień' odległe Z1laki cl,lr,ilizacji są jak cvdz-l'słou,1,

ulnlujące czzis. Sz']echecka garł'ęda ZYskLI.je pollac1-

czaso\\'v '"i'_r lr-riar'. ale zabieg ten lra tez sl.uie h e sre-

i\'CZn\.. Dzięili 'JiIn cjemn\ oi.ri.az rozśrr ietla sil niccr'
j sl.ebrna po\\r. il]lli pl.()st|)}'łi(l\\ rt,choi]zj r'. ri izualtl.:

r.elac.ję z i.]lblllli d\1llil !!1l()sZi|..!(' \iI lI.lr' :.f1lil
i.Lcire s4 .jaii.. Ji.,onlr !.\l'.;J..li-i]l] j ..r rt'lol. ji \\ (|d ]

l ..lcnia (]n: ;,lil.gl:lir Str rr.i1' 11111 t'ddztllłr \t, illj]. ili1 tli)-

zromie tea'.;"-i ;riri:ir c;na-!l To on prz_i llui, ll uir aqc

bardzie j lli7 jli(]\\ iel' po j b jlL]l Ill prześ.it.i-i|.l]e n-] Illl

stole operucr.jr., iu. kt.rrr irec.lzie poddanr pLrblrczne.l

rr in'isel,cjj
\\/alorr, tceIlc'q;.aiii zllakrlmicie podkreś1a ciźrt.ieil

- z-raa) trucinr do zidentr'likoriania huk. szl-rr.r.r. dLt-

dnienic Je to rosnitcu siia nicpokoi i nnrzuca trud docie

|.ania. skąd nl\ iĆn cldgIos fnan.l\. br,dopiero $ pe\\-

1l\ m momĆncic. kojarzqc cc' z rł.idokieIl'l o-gIlia. ntoc

sobie uśu,iadonrć że taki się ri'1,fl6!1'\Ą.ćl z g}ębi pale-

niska. Uciązlilt e tło akust\'czne i mrok. przez któI\'
nasz tt'zrok Drzedziera się z peu'nl'm trude ln buduji1

nastrÓj mogqC\ prze1ąć rr,idza. którl' jednak nie ri' peł-

ni koresponduje ze słort'ną tleści4 scen. Groza ur,ni-
kła z wizualno.akustycznej opra\\'\/ n]a _ \ł. Zestu\ł lenlu
z rvl'pow.iedziami bohaterórt - chvba zbr,t dramatycz-
ny \.\rynliaI. Prostactrł'o Stanisławcz)'ka pozostaje u
d1'sonansie do teatralnych sposobów komentou'ania

.uo. WplecioEe weń ros.vjskie śpiewy i prób)' tańca
zakotu,iczają zdarzenia rv realnej przestrzeni z pewną

szkodą dlaje.j abstrakc1'jnego kształtu. chociaż zespo-
1enie skrajn1'ch elementÓ\Ą' bYwa atrakc;'jnym zabie-

.qiem teatra1nym skutkujqcl'm głębią wYmou'\,. Jed-
nak efekt zalezry. jest od niuansów.

DoszukLl.jqc się przr'cz1,n braku pełnej sat,vsfakcji

odbiorczej. odkrywam też skutki oddziałl'wania u'),-

powiedzi reżr'serów. które poprzedzały premierę. Au-
tokomentarze miewają niekiedy taką Siłę, Ze napraw-
dę trudno poddawać je rewizji. Szczególnie. kiedy
wysoko cenimy _ a tak jest w moim wypadku _ czyjś
dorobek. ogłoszone ]eszcze w trakcie pracy nad spek-

taklem przesłanie niekiedy rvżera się w nasze umysły

tak. ze z trude]1) dopuszcza konfrontację Z tyln. cC)

r/,ecZ\,\\ iscic rr itJzinl1' na sce nie. Nakłania do pod4-

zania zlsugero\\ au\,nr tropcm i pozostarvia trudnv do

zignororilnia tt Lralicie odbio;.tr ślad. Pcldobnie \ł'\Ą/y-

padku Hollirl Prllrltlit.'tłs SLlcesf.ie skłaniały do podpo.

I.ządkou ellilt jr-ll S\\/oich rł,razeń. Akcentort alrie roz-

liczelrja Z DO]\k()ściŹl. z, ducllelll nal.odort'\,n Zau eZił()

oole naszr'i pe r-lcn:.ii i oczel,r ri'ania n'obec u ,\ :ro\\ \'

ct:ieia. T\ E'L.JZij.Sril r', t'i-riana iilr adao'Lacji po/\ cll nrar

p.\Ą ni. .!r' i:..' ii.. l.:.i kttil-e lllli':ll-l(lz jir' i].r ()5iii!lllt:.lc

.a11lillii-Zal'r.'-i!' , -';-1. illriOJllllr!r " aplAaar\t, :illl'!r \i:li1C.a-

I't';1 Kl.l1:-.ll;1: ..1::Lit"; T.lt::', Pi-i-,',,iririitut,l,it-tIt()na]-
..t,llła ll]ll: \.\i:1:\\\.| _ 1il.lit\ .:]!]li)j.()\,'irili- \l'1iil]l]iri:'-

clzjach. i']i7.l .ir i'ii\iit:.i \ir.'i:r'''.-;. t.: r . 'il ]ll- 'l']jillłO
rli;Ż stLirijoi.' ii! t],'\ 5}'a]le ei:j'ir SallloL]zle]lltl(c iIlttr-

p]-Ćtl-l.\ lil.l illU5i ..lp bovr lc1.ll l]lll.JrZ-\ U Z nirlUL()n\']ll

hcln zont:nr olz,ci..i* ari.

Prób uchr'' r i'etlia nasle.l ciuchou e.j spec.l'filii .1est

rr'ie]e lr poiskiel ]ireraturze rr spliłczesne-j. żebr, rr'spcl-

nlnieć .hoj.'. 52lr i ud:ll,!o:ll: l .lcrzcio Pi]che. j.:l.:ll

ropolukril Ecis lrJa Redliriskiego. i\oc i Do.it -luttd
-Ą ndrze-1 a S ras i uk;L. \\Ll.j t t t p r l i's k t l. rI t s J. 0 I) o il .f 

I a g' t1 b i a -

l(,-c'..cnt rllla Dorotl N4as}ort skiej. Balllrrl'ę Rad'il'il-
łóv'ttę : Doitv'i S:t':.akc,v'ej \iichala \\'itkor'''skiego'

Jednak zadnrt z *r mienionr ch poz\ cji nie nla chvba

anrbicji tak tote]neoo ZmjeIZenia się z polskościq _

kazda z nich odbi.1li naszą mCnta]nośL. \\ mał),ch . a]e

dobrze ZanaliZC)\\.an\'ch. \Ą,\ cinkach rzeczr'rl'istosci.

Tl.mczasem H otttcl },cllon.ctt t \t tł.\'nliarze 
.litelackjm

i teatraln1ch chcia]o bl'ć s;,ntezą. a Zablakło mu cho-

ciazb-'. u dzieku Snl.ilra17i Pari ła Huelie napisane.j d)a

Teatru inl Juliusztr Osterwv u Lublinie.

Magdalena Jattkov'ska

Teatr Provisorium i Kompania ..Teatr". Hotno Polo-
ttit'us na podsta\V je powieści Kr1'stiana Piu'ou'arskie-
oo: st'enariLlc7: Ze\nol: reżl.reria: Janu'z oorr ński,'* _-"-".- -T'J

Witold N1azurkiewi cZ , Sceno gIafla: Robert Kuśrni row-

ski, muz1'ka i u'a'rsztat Wokaln\/: Jan Bernad śr,i'iatło

i dźwięk: Jan Piotr Szamr1,'k. Janusz opryński: wy-
stępują: Jacek Brzeziński. Wito]d Mazurkieu'icz, Ja-
Iosław Tomica' Michał Zgiet: prodtlkcja i inrpresa-

riat: Grzegorz Reske. Premiera w Centrum Kultury
w Lublinie 8 marca 2008.


