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Nowy sezon w lubelskich teatrach za-
cząl się interesująco. Zespoly intensywnie
wzięly się do pracy. Pierwszy byl Państwo-
wy Teatr Lalki i Aktora im. H. Ch. Ander-
sena. gdzie już 3 września miała miejscc
prem.iera Bajki nie tylko o zlotej rybce,
przygotowancj w czasie wakacji przez duet
aktorski . Murię Perkowską i Andrzeja Lu-
dwika JóŹwickiego, pod reżyserską opic.
ką Wojcieclra Kobrzyńskiego. obraz wad
ludzkich pokazanych przez Aleksandra
Puszkinajest malo budujący, a|c w scenicz-
nej realizacji przyjmuje się go z zudowo-
leniern.

Natomiast w końcu października teatr
ten wystawi| sztukę wieloobsadową- Pio.
lrusia Pana Jamesa Matthewa Barrie. Ta
pozycja klasyki dziecięcej skusila już
niejednego twórcę kina i teatru wierzące.
go, że uda mu się wydobyć i na swój spo.
sób skondensować treści spoczywające pod
jej kolejnymi dnami. Wystarczy pftypo-
mnieć Disneya czy SpieIberga.

Historia o chlopcu, który nie chciał nig.
dy zostać doroslym, skusila takŻefdńs|a-
wa Reja. Wyreżyserowal więc lubelskie
przet|stłwienie. Nad scenariuszem i te.
Istem pioscnek pracowal wraz z nim Woj-
ciech Szelachowski. Autorzy adaptacji
wybrali z powieści wątki czyte|nc dla naj-
mlodszej publiczności. Dorośli czytelnicy
książki mogą nieco żalować pewnego zu.
boŹenia tckstu wyniklego z eliminacji wąt-
ku erotycznego (rak! tak!). Bowiem z dwu
bicgunów kobiecości - macierzyństwa i
zmys|owości, ty|ko tcn pierwszy zosta|
uwzg|ędniony. B|aszany Dzwoneczek w
literackim pierwowzorze obdarzony nie-
wieścią kokieterią w spektaklu pozostaje
jedynic dobrą wróżką i spolegliwą przyja-
ciółką. Kobleta . symbol matczynego cie.

pla' odgrywa więc rolę centralnej p<lstaci,
dziecięcy g|ód uczuć - glównego tematu.

Mimo to widowisko ukla<la się w zgrab-
ną calość. Dobrze pos|użyla mu decyzja,
żeby całkowicie z,rezygtlowilć z zywego
planu (tak moduego od wielu lat w leatrach
,,lalkowych"). Male figury prowadzone
ręką aktorów są chyba podalniejsze na
odrealnianie, co tutaj ma ogromne znacze-
nie. Najlepszym przyk|adem będzic cu.
downic polysk|iwy i drżzący Dzwoneczek.
Doskonale wcielenie dla fantirstycznej po-
staci, które moglo zrodzić się dz-ięki po.
mysłowej animacji.

W ogóle trzeba powiedzieć, że na do.
bry efekt - z całą pewnością. zloży|y się
wysilki nieżyjącego już scenografa Raj-
munda Strzeleckiego. Jcgo dzielem jest
świat satysthkcjonujący widza wychowa-
nego w esle(ycc nrchomych obrazów. W
przedstawieniu pelno zaskakujących roz.
wiązań formalnych. Pełno wizualnej nra.
gii. Naglcgo pojawiania się i znikania c|e.
mcntów. Feerii barw. Polączenie zoo.
morficznych kształtów znanych nam z
przyrody z mecMniczną konstrukcją' ja}
w wypadku grzyba.

Znakomitym pomyslem scenograficz-
nym jest zastosowanie przezroczystej kur-
tyny, ,,opakowującej'' scenę w cz'asic spek-
tak|u. Sprawia ona, żc wszystktr, co widzi.
my, zdaje się być po trosze iluzją. Nabiera
odrębności miejsca istniejącego poza re-
alnym czasem i przestrzenią. Ęlko roz-
gwieżdżony nad wszystkim niebosklon
przywoluje ziemską persp€k(ywę. Tcn prc.
sty zabieg okazuje się w teatrze nie mniej
skuteczny co w kinie wyszukane techniki
lilmowc.

Na dodatek jcszcze scena dzieli się na
dwa poziomy: górny - tradycyjne miejsce
gry, i dolny -,,okno" pod proscenium, w
którym można oglądać tujemniczy świat

morskich otchlani i wszystko to, co nagle
znika z centralnego dla widowni miejsca,
aptzecieŻ nadal istnieje i dziala, tylko tru.
dniej dostępne uwadze clbserwatorc. Dzieci
z upodobaniem oddawaly sig rozkoszy
owego podg|ądania na pól ukrytej rzeczy-
wistości.

oczywiścic, swoje zasIugi w powodze-
niu przedsięwzięcia nrają również inni.
Muzyka skomponowuna przcz Krzysztofa
Dziermę, lowarzysząca wejściu poszcze.
góInych postaci, charukteryzuje je w cel-
ny sposób. W czyrn jak<'rść śpicwu nie po-
zostajc bez znaczenia. Taliinl szczegó|nie
udanym wokalno-uruzycznym fragmen(em
jcst motyw związany z krokodylem.

o aktorsIwie mldno coś oo*'iedzieć cho.
ciaż,by dlatego. że program do Piorru.sitt
P ana spośtód kilkunastoosobowcj obsady
wymienia z imienia i nazwiska tylko
odtwórczynię glównej roIi (i wspólreżyse-
ra w jednej osobie) Ilonę Zgiet, A rozpo.
znawanie glosów wykonawców w scenach
zbiorowych jest nazbyt trudnym zadaniem.

Balladynę luliusza Slowacklcgo po rźrz
pierwszy wystawiono 7 marca 1862 r. w
Teatrze irn. Skarbka we Lwowie. I w już
w ponad stutzydziestoletniej tradycji in-
sccnizowania tego dziela różnieje odcz.y,-
tywano. Byla juź. dzicIem o zmarnotra\ł.ie.
niu owoców rewolucyjnego czynu' które-
go dokonuje obrońca |udu . Kirkor. By|a
baśnią po|ityczną, w którcj wyjście glów-
ncj bohaterki poza wlasne środowisko
spo|eczne doprowadzilo ją do zbrodniczc-
go wykolejenia i - bliższym racjonalneg<l
og|ądu . studium awansu społeczno-poli-
tycznego ludu. ByIa przerażającą clpowieś.
cią o irracjonalności ludzkiej egzystencji.
A także widziano dramat przez liltr Epilo-
gu' nakazujący ironiczny dystans wobec
tradycji literackiej i wartości narodowych
stworzonych pf,ez romanlyzm. Raz szu-
kano w niej ponadczasowych prawd, raz
eksponowano wspólczesną aktualność. Zaś
obok tak wyrazistych interpretacji dramatu
i eksperymentatorskich realizacji scenicz-
nych powstawaly liczne spektakle mniej
wyraziste w wymowie i zastosowanych
środkach artystycznych. Do takich wlaśnie
należy lubelskie przedstawienie. nie lamie
radykalnie kanonu, ale stanowi prowokującą
myś.|owo calość inscenizacyjną.

Pawel Łysak, reżyser przedstawienia,
zaufal sile obrazu scenicznego i na jego
budowaniu się skoncentrował, w czym po.
magal rnu scenograf (Aleksandra Semeno-'
wicz). oglądając widowisko, miulo się
wrażenie, ż.e w teat'ze poA ntygonie Pozo.
stal duch Mądzika (niech w tym nie za-
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brzmi przytyk). Sprawia on, że ca|a st.era
wizuafna zostala potraktowana ze szcze-
gólną wrażliwością zmyslową. Zostaje ona
nasycona elementami organicznymi, zy-
skującymi tu niezwyklą urodę i kreujący.
mi teatralną, a więc sztuczną,z za|ozenia,
jakość. Spldające Iiście. mgly, odglos de-
szczu - cytaty z rzeczywistości, stają się w
tvnr mieiscu niezwvkle., 

Ć'osćm znaki źyskują metaforyczny
sens i ukladają się w calość ogarniającą
swym zasięgienr odlegle elementy. A spi.
nając je w jedno glębsze znaczenie, budu-
ją intensywnie oddziałującą na widza rze-
czywistość teatralną. wystarczy Przypo-
mnieć polyskujące w Świet|e mrowie kon-
fetti, nasycające powietrze swą drżącą

polysk|iwe. Świat wiejski jest zgrzebny.
Rzeczywistość dworska blyszczy. W ten
sposób królowa Coplana zestawiona w
I akcie z wiejskimi realiami uzyskuje sta-
tus niecodziennego zjawiska. Tak samo
matka noszqca na zamku kryzę do sukni w
zgaszonej tonacji zdaje się być tam obcym
elementem.

Walor widowiskowy lubelskiej Ballady-
n;'opiera się na takim modelowaniu prze-
strzeni światlem, żeby bez zmiany deko-
racji wydobyć z niej raz mg|isty nadgo-
p|ański brzeg, a raz monumentalizm archi-
tektury palacu' Goplo sprowadza się tu do
symbolicznej postaci akwarium. W miej-
sce iluzji plastycznej otrzymujemy znak
uruchamiający symboliczne myślenie.

na drodze zbrodni. Taka jest logika na-
stępstw. Jego mieszkańcy zamieniają się w
katów i ofiary' Wokól Grafini zacieśnia się
krąg zbrodni' zamykają się też surowe ścia-
ny zamku, aż staje się więzieniem'

Koncepcja plastyczna tego przedstawie-
ni a dos tarczała kI ucza interpretacyj nego la-
twiej niż pomysly ról. Konsekwentnie zbu-
dowanej postaci chyba nie bylo. Akt pierw-
szy bez specjalnego wyrazu. Dopiero w dru-
gim, kiedy dobrze znana baśń o siostrobój-
stwie spiętrza się w dramat ludzkich żądz.
aktorzy,,rozgrywająsię.'. Szczególnie do-
Lyczy to Skierki (Tomasz Bielawiec) i Cho-
cblika (Pawel Sanakiewicz). Balladyna (Jo-
lanta Rychłowska) pozostaje neuroryczną
osobowością, której psychikę modelują oko-
liczności. Z chwilą włożenia korony stara
się przestrzegać obowiązujących form z gor-
liwością neofity. stqd i jej majestat nieco
przerysowany. Zaslaniający przerazenie
wlasnymi czynami i zdeterminowanie do
dalszej bezwzg1ędności.

Grabiec (Marek Grabowski) taki sobie.
Kirkora (Dańusz Pick) jakby nie by|o. Go-
plana (Joanna Morawska) bardzo zgrabna.
Jadwiga Jarmuł (Wdowa) niezastąpiona w
roli matek. Fon Kostryn (Henryk Sobie-
chart) wyłania się z tła i wkrótce znów się
z nim stapia, ajego niezauważa|na wręcz
obecność czyni z niego szarą eminencję
zla. RoIa oparta na dwuznaczności postaci
- troskliwego opiekuna i bezlitosnego
wspó|sprawcy zbrodni, opanowanego do-
wódcy i przerażonego zimnym okrucień-
stwem Balladyny czlowiekfu. Mala, ale
interesująca.

Muzyka (Marcin Blażewicz) iIustracyj-
na . nie narzuca się uwadze, nie walczy o
samoistny byt, ale dobrze służy budowa-
niu emocji. Wpisuje się też w ogólną ten.
dencję inscenizacji Pawla Łysaka, aby
miejsce interpretacji baśni o eskalowaniu
Przestępstwa zajęlo wspólodczuwanie wi-
dzów, czemu slużą wszystkie zaangażowa.
ne w soektak|u środki tealra|ne.

Państwowy Teatr Lalki i Aktora
im. H. Ch. Andersena
Bajka nie t.vlko o złotej ą,bce
wg Aleksandra Puszkina
reż.: Wojciech Kobrzyński
scen.: Janina Kamińska
oprac. muz.: Marek Jaszczyk
premiera 3 września 1995

Piotruś Pąn lamesa M. Barriego
scenariusz i teksty piosenek:
Zdzislaw Rej
i Wojciech Szelachowski
reż.: Zdzislaw Rej
scen.: Rajmund Strzelecki
muz.: Krzysztof Dzierma
asystent reż.: Ilona Zgiet
premiera 22 października 1 995

Państwowy Teatr im. J. osterwy
B allady na Juliusza Słowackiego
reż.: Paweł Łysak
scen.: Aleksandra Semenowicz
muz.: Marcin Blażewicz
premiera 4 listopada 1995

czerwienią. Sok malin i krew syntetyzują
się w tym obrazie. Wzajemnie potęgują.
Wnoszą klimat namiętności i zbrodni.

Semantyka barwy jest tu wielokrotnie
wykorzystana. P|achta PuĘurowego atla.
su przechodzi z rąk do rąk i coraz to zmie-
nia swoją funkcję. Kiedy rozwija się z nie-
go Goplana - nie ,,rybia galareta", bynaj-
mniej, ale cielesna i bardzo sexy, co eks-
ponuje czerń getrów, wysokie buty na ob-
casie' skórzana kamizelka ze zlotymi |ań-
cu.szkami - to tak zestawione elementy
wizji scenicznej przywolują kontek.st ero-
tyczny. Wodna nimfa zamienia się w sym.
bol zmyslowości oglądany w świetle dys-
kotekowych reflektorów lub blasku pie.
kielnych ogni. A potem tkanina staja się
królewskim plaszczem i czerwień oznacza
królewskie dostojeństwo. Później staje się
kolorem ,,alarmowym", jak w scenie, kie-
dy korona Popielów dostaje się w ręce
Grabca. Wytworna mateńa okrywa go w
czasie snu, ,,spada na niego" jak wladza,
potem jednak dysonuje z prostotą plebej.
skiego stroju. l tak, często bezwiedne, od-
dzialywarrie ko|oru można by dlugo wy-
kładać' poprzestańmy jednak na zasygna-
lizowaniu tego tropu.

Warto podkreślić jeszcze jedną wkom-
. ponowaną w sPektakl opozycję: matowe.

Woda staje się zwierciadlem duszy,
nieświadomości, źródlem odrodzenia W

niezliczonych ceremoniach kultowycb,
oczyszczenia. Geoprzestrzenny punkt, ja-
kinr jest jezioro pozbawione !u mimetycz-
nego charakteru, odpowiada wszelkiemu
nieuporządkowaniu wewnętrznemu boha-
terów. Szczególnie że woda w akwarium
działa na oczy widzajak soczewka . sku-
pia jego uwagę' by lepiej zauważal to
wszystko, co Postaci dramatu chcą ukryć
przed światem, a co w przewrotny sposób
stanowi motor ich dalszych poczynań.Zaś
kiedy woda zestawiona jest z ogniem plo-
nących świec, to spotkanie żywiołów jest
dodatkowym źródłenr napięcia i wyp|ywa-
jących stąd interpretacji.

Zamek to ciemny masywny budynekza-
mykający scenę z trzech stron. Fasada po-
zbawiona jakichkolwiek ozdób' poza ryt.
mem Pustych okien i drzwi. W którymŚ z
nich czasem mignie kolorowy akcent, prze-
sunie się korowód postaci (akby z teatru
Wiśniewskiego). Jego figury paradują w
spowolnialym tempie, odrea|niając swój
byt. Chwilowa harmonia i piękno są ty|ko
sennym marzeniem, pragnieniem. pra-
zamyslem bohaterów. Po chwili jednak ten
|ad się burzy. Ich czyny zaczynająbyć de.
terminowane prawem miejsca zdobytego
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