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przedstaw|enle . WsPółaucle, k|ótc swą premlerę m|ało w Edynburgu
podczas Isgołocznego fest|wa|u. W|eczór Iednak rozpocął s|ę od prezen.
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'Kiedy w pierwszej jego części na scenę
wjeżdża aktor dziwnie rozbudowanym ro.
werem i zataczając nim kręgi oglasza . raz
w zachwycic a raz jakby z prlerazeniem -

'jadę' 
jadę.' upowa:żnieni jesteśmy brać to

za mctaforę życia.
obydwic pojawiające się w spcktaklu

postaci wypowiadają się tekstami na.
lcĄcymi do kanonu literatury powszcch-
nej' których rozszyfrowanic ulawiają rek.
wizyty obdarzonc symoblicznyrn zr.acze-
niem. sickicra Karamazowa. nóż Abraha.

w dialog, ale próba lineamego odczytania
ich scnsu musi okazać się zawodna, bo.
wiem ich konflikt organizując akcję, nie
zmicza ku jej rozwiązaniu. A za tym idzic
myśI' by w okrężnym ruchu pojazdu zna.
leźć coś więcej niż estatykę ruchu scenicz.
nego, lccz by w jego ksaałcie dostzic
glębszc znaczenie konstruującc treść sce.
nlgzną.

Webikuł poruszający się po scenie keśli
koło wpisane w kwadrat ; kabalistyczny
emblcmat iskry boskiego ogria uĘtcgo
w materii. Koło iest dvnamicznic rozwi.
jającym się centurm, f kwadrat pzedsta.
wia aspekt statyczny. Kolo symbolizujące
niebo, kwadrat. ziemię. Toteż ruch wózka
często ustaje a dwaj pasaźerowic opusz.
czają go. Albowiem jest jeszcze piekło
(''poza zasięgiem denuncjacji,,) z pne.
rażajęcę, ale i Po trosze powabną, prspek.
rywą nicości (,,tam wszystko ko ńczy sięraz
na zawsze''). A więc to świat pozostaje naj.
bard'ziej przejmującym micjscem
wędrówki, gdyż na jego traktach sięga się
nicba i upada do pickieł. Tylko w ziemski
byr wpisane są oba pierwiastłi. Gchą kon.
dycji ludzkicj jest łączenic te8o' co
wz:liosłe i świgte z tym, co niskic i gnesz.
ne. a. takźe.przekraczanie, posplitych, po.
działów w imię wąęliwości czy pzeciws.
tawienic owo jest w pełni uprawnione sen.
sem poJęc.

Pęedstawienie nie ma ambiQi ostatecz.
nego rozstrzygania żadncj z elemcntar.
nych kwestii przynależnych bytowi ludz.
kiemu, ekponuje je tylko w dramatycz-

nym spiętrzeniu. Tak jak światlo użytc
w spektaklu . zamiast dawać możliwość
pełnego rozróżnienia scenicznej rzeczy-
wistości . chwi.lami boleśnie oślepiało o.
czy widzów, by nastającą po nim ciemność
witali z ulgą' tak widowisko mnoży pyta.
nia i pozostawia nas w mloku wąęliwości.
Pytania zamykają się w koło jak wgź
wzący swój ogon. Wszak kolo jest sym.
bo|em linii bez końca.

Równie istotnc zdają się tu rozwrżania na
temat postawy poznawczej i wyboru
narzędzi poznania. Poznanie zmysłowe .
najpierwsze . uic wystarcza, trzeba szukać
wsparcia w racjonalnych metodach docie-
kania. lrcz i one nie sę wyczerpującym
źródłcm wiedzy. Pozoslaje szukać jeszcze
intuicyjnego sposobu odkrywania prawdy
. wiary w ostateczną siłę sprawczą moty.
wującą wszystko' co w nas i poza nami.
Alejedynym rozpoznawanym w sobie at-

rybutem boskości jest samowola. Toteż je.
dynym źródłem świadomości pozostaje
crerprenre, .

Z nieba, przez świat' do ssmych piekieł
to także pzedstawicnie o formie (,,rytm
jest wszystkim'')' która niekiedy będąc
świadectwem dążenia do doskonałości
kształtu, nakazuje podporządkowanie
prawdy temu celowi. Wyzwala i zniewala
(,,wszystko, co mam' to mój teatr''). Tak
więc, kiedy znad ramion bobatera unoszą
się dwa zwoje matcrii' to nie wiemy, czy są
to lękawy kępującego go kaftanu bezpie.
czeństwa, czy wyrastają mu skrzydła'
A może obydwie interpretacje są równop-
rawng, gpl6 nawet domagają się łącznego
ogarnlanra.

Przedmiotem pierwszcgo przedstawienia
są uniwersalnle potraktowane pojęcia
odnoszące się w tym samym stopniu do
człowieka co i świata zewnętrz[ego.

przygody . oczarowania i podstępy.

Pop-kulturowe realia wprowadzone
z kostiumem i muzyką, która raz towarzy.
szy tekstom wysokiej kultury, raz sfor-
mułowanym w estradowej stylistyce, poz.
bawiają przedstawienie charakterystycz-
nego dla zespołu patosu, co odświeża nieco
formułę altystvcznę teatru. I na tych
ogólnych uwagach muszę popzestać, bo-
wiem przedstawienie postawiło przcde
mną wiele znaków trudnych do rozszyfro-
wania po jednorazowym obejzeniu.

Na koniec tzeba powiedzieć o czymś, na
co w trakcie premierowego wieczoru
zwrócił uwagę reżyser wszystkich pftesta-
wień ,'Provisorium'' Janusz opryński -

o transformacji' jaką przechodzi zespół.
Ma ona dwojaki wymiar. Pierwszy, to
zmiana w obsadzie aktorskiej. Na miejsce
Jana Kloczowskiego wszedł Sławomir
Skop i wszystko, co pzez pienłszego wy-
konawce bvło
spresji,'teiaz
w motm oocz
Dlatego sceni
wydobywa sprzecmość z postaw' gdyż
jedną z postaci cechuje wyraźny dystans
wobec wypowiadanych kwestii.

Ważniejsze'przeobrłżenie dotyczy tema-
tu i artystycznego kształtu widowiska. Już
od kiku lat ,,Provisorium" odchodzi od te-
atru politycz:rego, który uprawiało z tak
dobrym skutkiem. ogrody ('89) były pier.
wszym sygtałem zwrócenia się w irrne re.
jony myślowe' Arralizę totalitaryzmu wy-

s}uchaćjęzyka dzieł literackicb. To wyma.
ga wiedzy o jego różnorodnych konteks.
tach i znajomości kodu kulturowego' co
utrudnia odbiór i osłabia linię dramatur.
giczną budowaną działaniami sccniczny.

Magdalena Jankowska

Tcatr PROVISORIUM - Z nieba, Pnez
świa; do samych piekieŁ Reil. Iał.uv opryń.
sln., Współcucia Reź. Janusz oprynski.


