
Sublimat Wyspiańskiego

Teatr Juliusza osterwy' jako jeden Z trzech teatrów

rv Po]sce. moze się poszczycić tak długinl trweniem
w jednym miejscu, bo istnieje w ninr już sto dwadzieścia

lat obchody jubileuszowe scenil chce rozcią.enąc. na

caty rok - od września 2005 do listopada 2006. ALtto.

rem patronującym temu świętu został uczyniony Stani-

sław Wyspiański. Jesteśmy więc właśnie po premle-

rze Sęt!:iótt,' a poczqtek przyszłego Sezonu przyniesie
Wesele' co juz jako sama mozliwość '"vystar'''ienia
dobrze świirdczy o potencjale zespołu.

Pier''vszą ze sztuk wvreżysero.,vała Anna Augusty.no-

lvicz. która rnir liczące się dośrr'iadczenie u' prac;, nad

dziełami krakorłskiego dramaturga: KLąnr.a b1'ła jej

debiLrrem na deskach Teatru Współcz,esnego w Szczeci-
nie. -sdzie później zrealizort'ała tez |1Ą.:'nolettie. To rv po-

łączeniu z rv'iedz4 wvniesioną z teatrologii dało czoło-
w'ej reżvserce polskiego teatru dostateczne podstarr,,v

Jo głębokie.; iIltcr.pr.ullc.ii ut\\Uru i zapropon.-lrrirlli;'.

ory' gi naJ ne-uo kszral tLr i n scenizacj i Koncepcj a jej spek-

takLu zasadza się rrl usunięcie z dramalu historr czne-';

per.spekr1,rr',l.. br' rr,. ten sposób.1ak nlrjmocniej Zaakcento-
\\llC \\ nim urrirrersalnr'probIcnr. którr'nes dzisiaj
dotl'czy [lk samo. lak ludzi przed stu lat. mtmo ze
s1.cra rlby',czljori u uległl radl,kaJne1 odrnianie

lstota 5gr1:rrir . po\\ txrzr.jrlc zrr kurse nr lite ritLlrt'. to

ilb1.i* icnie prlrrt dr. ze ,(rr:r1r 'jast sętl:ią stutte,4t; sicbie

i tul^'i lvedItt! tt.irttllr c.lt kr.rIaririyt. A sp(lr o słuszntlść

i rlilr r'' iiluir]nie r'v'r ditrlr ch ocen pt>tr aii nabrać. jak iu. ce ch

triigicZnego konf.]iktu- Jlrk tr.udno z.'le rvfikorr ać lLtJzką

lllorl]tltlśc i ustalic, pr.arr dzir'ue grzechr przecirr niL']. po-

l"'.r:..r;:1 l.l..-.hetcroii lc. |'t,'il.r ch śri iltdonlr.ś'; 'l:rzr rt Ll i lr ilt

kie I.Ll.;c slę .'v srebic \\\ \,I1l lllltilllonl\l\ cZll\ lll t]\LrzĆnl ,\]e

ironltl t_r nr chaoscni jcst instalrc jlL * szcchttlrrctl.r i rlie-

\lLil'\ l]1a rt srr tlich ri r lt'.k.lch Sędzil ltb.stllutn', s]'ll-
tllij:tci te iozplo\/'-,.rnc drobinr t\ prr\\,Jziri r llr:12...

\il'l lt rekspilIll.)\\ i'Lć (i\\ hieilLtr czllr i lk:ltlio:i'zn-r
/.lriile irr rrti, rt.tiltr- i\ pr!xne :ro rr '.ltltttJt L,.t'i:,bierl'iii icz-r -

- .', \n,);\1. ...:.iiiiil ., irllt :::; :.r,,:-;r::li :-:. -.;.iJ-
,,ie Ll.i z:lL_.lrr:,)r,,.ii-l kiij..,i l"il .1,:ie i.ie rci-L .;-,..-, rr.r

. -'...2.ri ir:r'j ...'1.. :i.'',.2:;t.'.i,,,'.zr:1.. :.:'i
.JJilL).-il-iiJ Dzi".l.l ]ll.il'lLi nlt \.Jl)ę |)llilZ1 il;i '...':lli
,li.t:t,t. itjrt tlic tjtlilL.zc ru pióti.ric. ctl i ckl:Lllie ie ];','. i,:.-l-

lll \,1 
_t o'nrllnilt ,,t iJ;:u iu()zc Dl;r tr rri\',\ lL- .J-'n'\ tle-

.tr)r'\ CZlrc z. historii rnlLlar:;tw'r liLb liansttli:.le z orlie
L.lLll1s.ii ś|cdcz''ch. O.gijlnie: !\ t-Vnl po]u nlics''czlt się

/:niLki S\ tllbrlIiczrre tldntlszqcc się clo sądzellll Fe iga

tlzu i_qa nii rarrionacir nosidlu z rvirtdrami Lriczr tl Tc'-

llli..llr sil,tl.ją \\,agę. il kobicty,z nllrkutranli rr tiloniltch

1le łnią rolę chcirlL z grcckic.| tiascdii Ich sr rrlboIiczna

siłli nic ptlzr'vallL zltpomnieć o Llnirversaltrl t-tt x t'tllia.
rz-c dranratu. Te mu sanrcmLr celorvi sluzl ..rlnra' fo-

niczna. osta[oc7'n,\'I11 spiętrzenierl.r tcgo cit'ktLl jcst

tinałowy recytatyw. Spływający z niewidzialnych dla
lvidz-a przestrzeni wprowadza pierwiastek metafi zy,cz-

ny. Wydziela jej sakralną część. U.1awnia podwójność
porządku, który się rozpada na ziemski i boski.

Kanwą dramatu W-vspiańskiego było doniesienie
prasowe o :brotlni lttt tle trLiłosmnr. Notatka informowa_
lu. ic ł,r ntiejscc pr:t.je, lt,tln kottti.t.ja \qdr)\to i ksitlt!:,

tu.ebl konajqcej ud;ielić jes:.'':e 0,ltot|Iie8O t1a|nas.'C:'e -

łia. Wydarzenie osadzone w wiejskich realiach, gdzie
nierórvność klasowa i polsko-żvdoivski kont.]ikt na-

rodowościowy ściś1e splata się z historią jednostko-

rve.j tragedii namięrności. Wyspiański pokazał jakby
chciał zrazu Zatuszo\\ ać koncepc;ę dlamatu poJmowaną
r.,' duchu an|}'cZn\/m. Z konfliktu. który rv Swym rea.

listl'czn.l.tn rvvmiarze to przeciez splot dość pospoli-
t-v-ch łajdactw. .,pogrobowiec romantyzmu.. Stworzył
eti udę dralnary'czn4 o si l rrynr char-akterze emocjonaln1'm.
nalomiast rez.v.serka rr 1,u iodh. rr z-godzie przecież z ml,.

śli1 aLlrora. traktat o dziele sądzenia _ ludzkiego i bo'
skiego. W specr,ficzn."- sposób sprepalowane osoby
dralnetu StaJq Się ru |i .'urlrmi o rrr'nlilrze trnirversal-

n\ m. Niosą Ze Sobl] zarr'ił-V rejestr rv'in i krzyrt,d. oglą-
danrv upostaciori ionl' mechanizm feror.vania w'vro-

kórr' obojętne. cz-v ..sędzil.. jest skladorr,i1 instr'tueJi
prari'llej. czy t'vlko kirrlś mirnorr'o]nie oceniaj4e.i Lrl

czr nr b1iźrliego. którr przekszt;'iłcl się rr' znak losLi.

Til rrszr.stko moz-l1a odnaleŹć lr 5g1:rac./l. kiedv
się. lak rezr,se rka. dłtlgo studiu.je re kst W1'spiańskiego.

nai1epiej lr, kontekście innr,ch jcgo drematcjw. szczegÓl-

nir' Kłltlrr. ll takze cz'r La bltcllre zr .1e lo Jzieł oru Ś',r iętl1

Ksie.'.: Reżrserkll \\]l';l7 Z ILlhelskilll zt].snrlłenl he,'

.v,r.pi.n', p,..,,ł, tę cirtl.r:ę. kttlru ptliltez--vil z rvYstlt'iL

śrvllLcjotnością śrtlciktlrr i|n\'st\czn\ ch- \\' r'Ie kcre uzr,sklL-

łir sp.ektnkl rv r'rat-intlrr iilll inLe]ektul]llic. pcten sceLlirz-

n., .ir.;., piinr i ltrrkcr.jr; s st c.j rr izLralnej iisce 1rc

\ic icst to.jednak spciiirLkl. ktiirl.lo rrLlbirjr Jlije pcin4

Si.li ' st iii\a-lC

)'ll -':ill-l .'i iee pr;ic-:.ljlr ic':tl nl:.jl.''i:t;nllItlści '-|'.l-

it) .i,: i', Il z:lllr-l 'l.j:,lr il',i ';C 
,r'.;'-ll,'lli'i. Cl'' b,,i :l.l

Oc'.', ll:: l-atOf\cZIlIr.'t \.t ru.ili,-' -',i-,'l r-ri:t .i; p,l.i.1

c, \, r\()\LiLrillrLcil. !iL,r-),:ir ", sl-rttin.l ,:uha lcst bl lLi , -

l'-lLri r,r''r 1ll zY obe.rrLr-lr r;kltrr ir',rc*. r.i z ogLtlnc'.j ;-1.1,-

.i.' ii'''iącztlnc jL.\I L\,i1(o dziecittl ljtllt'l . od pierlrs,''..j

SCe |.l\ t.V ięc rozul.trielłl1. .jlrk rr LLlIlx iu bętjzie gIa llle-
rat..lrą. .je tjrllrk rr r dlr je rni się. z'c btel' kolorytr'r 1okiLi-

nc!]o iz-u'iązanej z nirrl \truklLlr'\ sptlłcczne.j utrudnia
zre koirsInrorviinie clroc.ji bohlttcrrirr. (io oddale kli
mat spotkania rv krtrczrnie. gclzic Santuel sicr!,.i tttttl

t'lr1.,<trllii i pi.s:'c' l 1ir.--l,a Jtlas lłl.;r2tc ttlu pr.,etL

'stlb4 tttt 'slrlle , krtjnt lt .strutt tlltlttiq dtlĄ'ktL, .-' lakkrL je

1lrltrt1ca'jt1t'' nie.1est rv stalrie L|prZ}-Stępnić nam pIan-

szo',r.a kompozyrc.jrr svlllctek nu abstrakcyjnym tJe.
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ZDARZENIA

oczywiście llic' lllozna żądać, aby koncepcja sceno-
graficzna rrriała doslownt, charaktet.. ale tez nusimy
zauwazyć. że taka specyfikacja cz-asu i pl.zcstrzeni

skLrtkuje pe\\,nij trudnclściq w kollstl'tuc.lwaniu stlbie
wiz'ji rzecz;'u'istości i emocjonalnytrl chłodeln ze stro-

ny odbiorcy. Zarrliast oddawać się klimatowi ..tu i teraz-.'.

widz rozwiitz'u.je zalradkę okoIiczności' ktiire skła-
ni ają do w'Y.po\\ iadarria podnioś|e brzm iących krł c-sti i :

JOAS
\\;ięc Sprari iciiliu tlść zwr,cięza
Zic. \\'ięc Bii:.l sr,t'oich pirnlicl.i

]\Ąi-{l\:

Kiizdr dla sir'lrrc zr,ie. Sanr sic'nron;
S labsz-v paoa

JOAS
\\ ięc Bó.u fllrr*'i]tji:Z.\ 1n ()r|Za

sanl dobiera. jako Dar..r'idou i.

NATAN
Dlltł'id? Bracie ' Są prorocr, norr'i.

ktiirzv u'ięksi niz Dart,id

JOAS
Są śu'ięci.}!

NATAN
\Ą'1'trqcili harfę Darr,idowi

JOAS
To są. bracia. proroc),przeklęci!

Zdarzenia są tu ledwie Zanalkowane. Wszystko. co
tak r,vażne w skomplikowanej historii Samuela i Dziada
oraz powikłane zrt'iązki ich dzieci musimy wyczytac z
wzajemnych oskaźeń lub słów samoudręczenia. A tekst

dramatu aZ roi się od aluzji i nawi4zań. głównie do
Biblii, totez \\')/maga od widza erudycji, a ponadto

coraz rzadszej dz'iś unlie.jętności skupicniir się na słorł,ie.

Na jego treści i melodii. W konccpcji prz-edstau'iellia
leży bort ienl z'różnicowanie jevo art)'kLrlac.ii i lo r,l,v-

kracza1.lrce polrad naturalne odnliellności w spclsobie
mórt ieniit Z racji \\'ieku. płci i tenpcranlelltu. Tu u,sze|-

kie rrlodr fikac'jc nlit ją charakl'er przenośn)'. Zabieg trochę

nienaturalnego przeciągania sanrogłosek stygnlatr'zu.je

POstacr .I oasa ( gości nnie ]\4ari a Wieczorek ). naznaczollq
11,setrr trres.j atristr,.cz,n-r'l-n. Jednoczcśn i c ptlzwal zt na da-

]ekcl iti:tL e Llii,sptiłcześnienie . koresponcIującc z inllr,-
ll.ll znJr.:rnri. i zinte rprcto\r'rnir' lr-'j nl('l()r'cL_\ tuL ii.llkr'
z duchri mperskiego liomenturza do rzcczvrristosei

\\ ir i:l spcktakiLi trrtcino lcZ pl.Z\ itlżr l. .jl.:dnir IllilLrc

do iLkt.,:ili'. a /'-ltłilztlnt. rriżnorodntlśe kilrlri,e nc' ji .-rr i t:
uz-asaji,:lllir sic ri srr rlim indr rr icjuaInr lll l.:sz-tałcie' Dlll
nlllit. llliimoCnic..i zaistniała B;rrbarlr Proktlporr lez r''

roli .le u riochr'. To lest lireac.ja z tr'1.r,r ..dlcsz.cz po )irzr -

zu rr idzll.. lstniała lr pelni srr,e.lo truticz'nego br tu. lt llic
t\ iktl poztlstllu'uła nośnikienr pcu,nc' j idei lIlni: Hcn-
rt'k Sobiechart (SanrUel). N4ar.ilL \Ą;iecztlrek (Joas). Ja-
cek Król (Natan). Andrzei Go]eierrski iDziadl. Szl-
mon Sę3rorr slii 1Ur)opnil'). .|crzr Rul.ilski (Jukiil Lcz

odznacza]i się nienaganną Spra\\ nt*irii1 rr vkonart'czą.
jednak ri ich scen icz-ne.j obecności z'abrakło tej llieu-
chu'-1'tne.'; ri' opisie pełni. rozLlnlianej jako zdolno.śc.

budzenia emocji.
W Sgr/'irlc./l Zreal i Z'o\ł,an-\'ch na d cskirch l ube l ski e-

go teatru Augustr nort,icz polącz1'ła Iogiczn,r, rł'1'rt ód
m\'śIoV'-r z- orvginalnr,m sposobem obrazort'ania pel-
nym aktua]izujqc)'ch skojarzeIi. SYgnort'anv przez ni4
tralitat. jakim ucz1.niła ,.tragedię u' jednr'm akcie... jest

\Ą,azn)'m giosem u' samorozliczaniu się każdego z nas.

T;'lko czl rr'ielu z nas zechce .eo sIuchać.}

Magdalena Jankowska
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