
Dwa grzyby w barszcz
ostatnio Teat im. I. osterwy - obchodzą.

cy w tym roku swojc pildziesięciolccic -
bardzo urozmaicil repernnr. Wprowadzil po-
zycje z rodńmej i światowej klasyki drama-
tu. Icst w nim Zapolska i Szekspir i Beckefr.
W grudniu na sccnę weszlaNoc listopadowa
Stanislawa Wyspiańskiego. I mogloby to ryl.
ko radować, gdyby wszystkie one byĘ insce-
nizacjami udanymi. Tlmczasem ostatni spek-
takl ''zrobil klaę''.

Z|ozy|o się na to kilka prrycryn. Pierwszą
i podstaworłą stala się konccpcja rcżysenka
l:odrzejaZzner,kiego. Zamierzal on tak wy-
slawić sccny drama$czne Wyspiarlskiego' by
ulożyĘ się w uniwenabą wypowiedź na te-
rnat wszystkich włźniejszych zrywów naro.
dowycĘ jakich dokonywali Polacy. Celowi
temu mialy stużyć kostiumy i rckwizyty .
glównie militame. Czegoż tarn więc nie bylo:
kosy, widly, szable, pepeszc,lampasy, szame-
runki' berety' opaski. od Kościuszki do 'sty.
ropianu''. Aby podkreślić symbolicmy cha.
raktcr rcj mieszaniny epoĘ inscenizator we.
spól zc scenografern Krzysaofem Pankiewi.
crcm postanowili clementy umundurowania
z róźnych historycmic czasów połąpzyć w
jedno zc wspólczesnym strojerru W rczulta.
cie noszono np. zlote epolety do szar€go gaf-
Ńnrnr z obowiązkowymkmwaterl co dawa-
lo komiczry efelt Ponadto urtrdnialo idcnty-
fikację postaci drarnaN' których w tej sztuce
jest wie|e, a na dodatek - z woli Vy'yspiańskic.
go - przynaleĘ do dwu ńżnych światów: re-
alistycznego i mitologicaego. Bobarcrowie
wydarznń'ne.y z29 na 30listopada 1830 roku
micszają się z boharcrami antycznymi' wche
dzą z nimi w akcję. Tak więc zabieg' który
mial pointować wszystkic anagania wyzwo.
leńcze, odebral sznrce wszcĘ waioslość i
dramatyml. To, co się dzialo na scenie, nie
było dlawidza pzejmujące. A przecież do bo.
lesnej historii wlasnego nancdu mamy stosu-
nek zaangażowany.

Drugą przyc4mą niepowodzeniaby|o zt
angazowanie tak liczoych sil aktonkich. Na
scenie zrrajdowalo się zbyt wielu wykonaw-
óq których statyczrre grqy prznzy}y dynr
micc wydancń i niwcczyly napięcie mogące
powstać' kiedy poczynaniami ludzkimi zacry-
nają rząlzić sily nadprzyrodzone. Zespolowi
mimowolnic pra7pada wówczas rola nieuza.
sadnienie biernego gapia, co w sztstcc o zapa-
laniu do czynuzlaje się być nieporozumie.
niem.

Na tlc utworzonym przcz liczrągrupę sta.
tystów i obrzydliwy w kolozc firrnanent cza-
sem jednak dzialo się coś' dzięki czemu teatr
uzyskiwal swą silę. Chcąc mówić o heacji
aktorskiej' rzeba w picrwsrym oĄńe wy.
mienić Jolantę Rychlowską w roli Joanny.

że Tercsa Filarska grająpa Pauas Arcnę' jed-
nak,,ustawienie roli" przez inscenizatora sku-
tccznie je umnicj szyły.

Prcmierowy spelctakl sklania do przypc
mnienią ze nadrniar niejest dobrym świadec-
twem bo8actwa. W szfuce sceńcnq takin, a
moż.eptznde wsrystkim.
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