
KWARTALNIK
LITERACKI

nr 34
2/1998

ZDARZENIA

Nowa linia

DyIemat: schlebiać' często niskim' gustom publicz.
ności, czy kształtować je wed|ug najbardziej wyrafi.
nowanych wzorców staje przed większością leatrów
repertuarowych. Problem nabiera szczegó|nej ostro.
..lci. kiedy w mieŚcie istnieje tylko jedna scena dra.
matyczna. W takim wlaśnie polożeniu znajdujc się
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie. Na przelomie lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych (pod dyrekcją
Andneja Rozhina) o popuIamość zabiega| musicalami,
które wystawiano silami miejscowego zespotu i wed|ug

krajowych receptur, ludząc się zapcwne, izetenrodzaj
sztuki pozwoli najlepiej sprostać zasadom gospodarki
rynkowej. Cczary Karpiński od kilku lat kierujący rca.
trem szczęśliwie zmienil linię rep€rtuarową wprowa.
dzając powłżną |iterarurę dramaturgiczną. Tak więc
obok siebie grany jest Wiśniowy sad Antoniego Czc.
chowa, Knesla Eugcnc lonesco i ś'uó wilolda com.
browicza. l nie wiem tylko' jak się ma przy tym kasa
teatralna- |epiej' gonej' czy nieczynijej to różnicy.

Kanon dramaturgiczny również widzowi stawia
wyzwanie, aby ten jego pozycjc przyjmowal wciąż
jak nowe bez stereotypowych oczckiwań, które prze-
slaniają kłżdorazowe odczytanie utworu. Payjnyj-
my się ostatnim dokonaniom za tą wlaśnie intencją.

Od kiedy Jerzy Jarocki w 1974 roku przygotowal
pierwszą w kraju realizację ślróą sauka zyskata ticz.
nc inteęretacje. Toteź kźde kolejne wystawicnic sta-
je się mimowo|nie polemiką z poprzednimi. Lube|.
skie pzedstawienie reżyserowane pf,ez Marcelego
Kochańczyka jc.st przede wszystkim wyrafinowane
estetycznie. Najwyra.źniej autor inscenizacji szcze.
gólną troską objął ten fragment V'|skazówek... Com-
browicza, w których dramatopisarz za|eca: les! więc
wożle, ąż'eby dobrce zpsttll uwytkltniony ,,ż1twiol mu-

zyczny" tego utworu, Jego ,,tem!!y", crcsccnda i decre-
serula, pouzy, sfortza, tutti i solu powinny być opraco.
wane juk teksty partylury symfonicznej' Każdy uktor
powinien cz.uć się instrumentem w Żrkiestrzc, a ruch
powinien lqczyć się z.e sklwem. Sceny i sytuacje niech
płynnie pnecfuxlzq jednu w drugq, grupy lud*ic niech
wyrużujq jakiś sens tĄetny. Uwagi tc organizują sce-
niczną wizję, ich zamysl zdaje się opicraĆ na przc.
ciwstawianiu sobie obrazów o różnej barwic, dynami.
ce. Z jcdnej strony szaroperlowc kompozycje ludzkich
figur zastyglych w gestach dworskiej etykicty pod-
czas five o'c|ocku u najjaśnicjszcgo pana prccyzyjna
chorcograf'ia tańców ,,w dyskrccjona|nej formie'' i ryt-

miczny modul paradujących trdkami postaci, z dru-
giej zmaganie się Henryka z rozproszonymi czą5&ami
swego jestestwa - z Pijakiem i Wladziem. Walka w

Pojedynkę' pozbawiona malowniczości i sily grupy.
Mamy zatem świat uladzony' przynajmniej z pozoru,
zwarty, zespolony jakąś zasaĄ kompozycyjną i świat w
gruzach. Zharmonizowany rytm scen z przcszlości
kontrastuje z obrazami scenicznymi teraźniejszości.
Wojnajest cezurą. Powodujejego destrukcję i uświada.
mia mu i tak już wpisaną w ludzką egzystencję - jego
dezintcgrację, która to nigdy nie pozwala w pelni sca.
lić się rzcczywistości. Kataklizn ty|ko ten problem po-
tęguje.

Nim spektak| rozpocznie się' widz ogląda kurtynę-
plaskorzeftę przcdstawiajryą sylwc&i ludzkie sklębione
jak szrr'aty' jakicś niezidentyfikowanc odpady' szczątki.
Następnic slychać wycic syrcn, ryk samolotów, strza-
ly. Wszystko mówi o katastrofie, rozpadzie, zniszcze.
niu dotychczasowego porządku. Wrcszcie w krajobra.
zic opadających dymów pojawia się czlowick - na
szpita|nym |óżtu, ranny w glowę. Gorączkowc majaki
niczym d|oń anysty skladają pogubione w czasic elc.
menty w nową jakość - dynamiczną, żyjącą w cią.
glym ruchu, w nicustannej zmianie znaczłń, we wz^.
jcmnej modyfikacji' Powstala w t,en sposób calość nie
wyjaśnia rzcczywistości, alc ujawniajej niesoly lsztaĘ
ciągłą dcformację, którajcst naturalnym stan€m bycia'
stanowi jego istĘ. Międzyludz}a interfercncja stajc się
tu wchikulem zdan'e(l 

^ 
ich kierunck u,yznacza tęsk-

nota do superkreacji - przywńcenia godności światu,
nadania tzeczom kształtu, za którym bohater jcdnak
tęskni. ojciec, matka' Kró|, Królowa' Mania z narze.
czonej zmieniona w poslugaczkę' Wladzio zc swoimi
racjami i Pijat zc swoimi wszystko to stwanza panop-
tikum natury ludzliej. samoobjawiającc międzyludzką
intcrfercncję i nictrwalość uzyskancgo tą drogą ksztal-
tu. Tu nikt za nic nie jest odpowiedzialny - jak po rra-
gicznym Frnale mówi Hcnryk. W grzc świadomego z
nieświadomym nic ma końcowych ustalcń, rozstrzy-
gnięć. To, co najwyraźniej dajc się uchwycić, to sam
obraz gry, samoswarzająpa się forma powstala w kon.
llikcic wartości. W końcowcj sccnic tlum postaci dra-
matu cofających się kolyszącym krokiem powoli zni.
ka w glębinic zapadni.

w Śtutic aktozy lubctskiego zespolu stworzyli
wielc dobrych kreacji. Bardzo dobrze wypadl Piotr
Wysocki jako lgnacy, ojcicc' Kól' dobrzc Witold
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Kopeć w roli Wladzia i Magda|ena Sztejman-Lipow.
ska grająca Manię. Interesująco stworzyl swojego Pi-
jaka Cezary Karpiński, Nade wszystko wiele wysiłku
wloży| Henryk Sobiechart w zbudowanie Henryka.
Mimo tych niek|amanych pochwal trzeba powiedzieć,
że sceny zbiorowe ',przebijają'' so|owe popisy. l chy.
ba nie jest to dzielem przypadku, Iecz reżyserskiej
koncepcji, by pierwszeństwo oddać tajemniczej uro.
dzie obrazu porządkującego go wedlug zasad nie wia-
domo skąd wziętych rytmów, które jednak oglądają.
cego w dziwny sposób zmuszają do ich inrerpretacji.

Krzesla lonąsco wyslawione na Scenie Reduta przez
Pawla Łysaka daly znakomile świadectwo, co można
osiągnąć jeżeli przezvrycięi,y się stereotyp ob.sadowy.

Reżyser bowiem w Jerzym Roga|skim' aktorze cha-
rakterystycznym, dostrzegl wcielenie Starego a w Ja-
dwidze Jarmul, też znanej raczej z ró| o nachyleniu
komediowym, sylwetkę Starej. W efekcie aktorzy ci
stwarzają niezwykle dla swego etnpkli i nieco odmien.
ne, niż się zwyk|o widzieć w bohaterach lonesco' po-
staci - pe|ne liryzmu, z minimalną tylko domieszką
farsy i groteski. Lubelscy wykonawcy stworzyli por-

tret malżeństwa pe|en ciep|a we wzajemnych stosun-
kach, pelen tudzkiej so|idarności w lęku przed nieu-
chronnym końcem' Knestu Lysaka proponują absurd
istnienia nicco zlagodzony a walkę z bez.sensem ist.
nienia mniej tragiczną. w obserwatorach budzi coś
na kształt wspólczującego wzruszenia i odruch so|i-
darności. Rozumiemy bowiem, że szyderstwo |osu

wpisane jest niema| w każdą ludzką egzystencję' tak

wyrrziście ujawniającc się w chwili końcowego bi.
Iansu. Toteż nawet najbardziej ża|osna próba prze-
ciwstawienia się wynikom owych obrachunków za.
sluguje na szacunek. Tych dwoje daje sobie jednak
jakieś oparcic w tym ,,byciu ku śmierci''. Symetria
ruchów Koteczka i Semiramidy jest chyba czymś in.
nym niż ilustracją zaklętego kręgu powtórzeń gestów
niesamodzielnych, wtórnych, naś|adowniczych' lecz
tu są chybu elementurnym świadectwem wspó|noty
tych dwojgu, źród|em wzajemnego wsparcia, w tym
,'bycie ku śnrierci''. Ma|żonkowie przez|ato, upodab-
niają się do siebie, co scenograf (Barbara Wolosiuk)
podkreś|a ich kostiumami zrobionymi z tej samej, sza.
robeżowej jak cale wnętze, tkaniny. Materię pokrywa
ledwie widoczna warstewska tiulu' leżąca na odzieży
jak ,,kurz życia'.. Wszystko niknie pod jego warutu,ą

albo się w równie beznadziejny sposób zluszcza' Jed.
nak' zagarniając człowieka w obszar destrukcji, nie.
jako niwelują konflikt między nim a światem. Wsze|.
ki ziemski byt ma piętno zniszczcnia. Doskonalość
jest materialnym niebytem i pzybiera jedynie slowny
ksz.ałt. Bardzo pięknie obrazuje to metafora plastycz.
na - krzesla z pustymi miejscami zamiast siedzisk.
Scena zapelnia się szeregiem kalekich form podsuwa.
nych oczekiwanym.nicoczekiwanym 8ościom. TyIko
krzeslo ,,mówcy'' ma b|at. W istocie tylko on przyĘ.
dzie' I zjawia się - z wo|i rcżyscra - w dziecięcej

postaci. Może - jak chce Pawel Łysak - odradza się
Wielka Idea.

Patrząc jeszcze da|ej wstecz przypomnieć na|eży
poprzednią lubelską realizację Lysaka. Jego MJnicl.
wy sud 1est oczywiście studium przemijania - rzeczy
i ludzi' jednak dzięki szczególnemu rozlożeniu ak.
centów a może dzięki talentom w budowaniu ró| sau-
ka zdaje się nabierać jakiejś szczególnej aktua|ności.
Przede wszystkim Łopachin (Cezary Karpiński) jest
czlowiekiem naszych czasów. Przeciwstawia on zdro.
we zasady ekonomii chorobliwym sentymenlom. Nie
jest bogatym okrutnikiem ani nowobogackim chamem.
Z posiadanych zasobów chce robić jak najlepszy uży.
tek i chętnie pójdzie z pomocą innym byle w zgodzie
z handlową logiką. Nie może jednak spożytkować
swojej skłonności, kiedy idzie o Raniewską (Nina Sko-
luba-Uryga), ta bowiem, podobnie jak Gajew (Piotr
Wysocki)' reprezentuje inną formację duchową. ona
należy do tych' którzy mogą czerpać przyjemność z
wydawania pieniędzy' a|e nigdy z ka'|kulowania zysków.
Jej duchowość demonstruje.się trochę w straceńczym
wdzięku a trochę w histerii. To wprawia ch|opskiego
syna w niepewności' czy aby jego nowa pozycja jest do
końca stosowna. l spektak| nic daje prostego wskaza.
nia' po czyjej stronie jest racja' Wręcz przeciwnie
ukazuje je w chwiejnej równowadze. Raz odwieczni
wlaściciele wiśniowego sadu wydają .się szlachetny.
mi nosicielami tradycji a jego nabywca niezdolnym
do tak g|ębokich uczuć kupczykiem' Po chwi|i zŃ
sk|onni jesteśmy w Łopachinie widzicć silę ocalającą
chy|ące się ku upadkowi impeńa, w romansowej da.
mie zŃ jedynie egzaltację stanowiącą zagrożenie dla
porządku świata. A topory ścinające wiśniowe drzewa
cale w kwiatach dźwięcząnam w uszachjak żaIobnc
dzwony nad wszystkim, co tak tragicznie i bezpowrot-
nie przestaje istnieć. Tak więc aktua|ne prob|emy lączą
się w tym spektak|u z ponadczasowymi kwestiami.

Sumujqc funkcjonowanie khsyki w Teatrze im. Ju-
liusza osterwy w Lublinie możnazauwiyć, że chociaż
zadna zs, 'szfuk nie zo.s!a|a wystawiona w sposób rewo.
|ucyjny' to w karżdej z nich rcżyserzy (dwukrotnie Pawel
Łysak) znaleźli sposoby modyfikacji ich wymowy.

Magdalena Jąnkołłska

Wito|<] Gombrowicz, ŚIub' Reżyseria: Marcel Kochan.
czyk, scenografia: Pawel Dobrzycki, muzyka: Tomasz
Bajerski, choreografia: Przemyslaw Ś|iwa. Premiera:
2l lutego 1998.
Eugene Ionesco, Krzesla. Reżyseria: Paweł Łysak'
scenografia: Barbara Wołosiuk, muzyka: Marcin Bla-
źewicz. Premiera: l2 |utego l998'
Antoni Czcchow, Wśniuwy sad. Rcżysleńa: Pawe| Łysak,
scenografia: Aleksandra Semenowicz, muzyka: Mar-
cin Blłżewicz, choreografia: Władysław Janicki. Pre-
miera: 19 kwietnia 1997.
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