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Jak być kochanym?

il jaki sposób zdobywać, nie lękając się najoczy.
wistszych przeszkód i jakimi dowodami weryfikować
pozy.skanc uczucic? - to pytania wpisane nie tylko
w Szckspirowskie Pusknlmienie zhśnicy, ale również
w koncepcję zrrzqdzania teutrem. Na obydwa cza.s

sobic odpowiedziuć przy. koricząccj sezon premieze.
W ubieglym roku Tcatr im. Ju|iusza ostenły w Lubli-
nie przcży| zmirnę dyrekcji, toteż wszystko, co zaprG
ponowano nonr przoz ostatnie miesiące, budzi szcze.
gólną cickawość. Linię repertuarową stworzoną pr'ez
Krzysztofl Torończyka, dyrcktora nacze|nego i Krzy.
sztofa Babickiego, dyrektora lrtystycznego, wykrc-
ślalo pięć premicr, chociłź na scenie mieliśmy aż
sześć tytu|ów, b flgrĘ lo jeszcze raz. ,Sarn Woody
A||enrr mialo swą pierwszą odslonę nieco wcześnicj.
Nrr afisz wesz|y ko|ejno: Diobelskie nąsienie lvo Bresa-
na(Po ruz pietwszy w Polsce!), Danty i huutry Ale-
ksandra Fredry Stq2icc Molierą Kqpielisko ostniw
Pawla Huelle (Nctjntwsu sztuku auktu ,,Weisera Da-
tvitlku', napisunu dIą Teatru im' J. osterwy w Lubli.
nie!) i Posknlnienie zfuśnicy Williama Szekspira (Po
raz pierłvsz1, w Lublinie |tżyseruje Bogtlan Tosza).

Pont ij aj ąc reklamowc wy krzykniki. trzcba przy zn^ć,

żc s?.tuki tc twoczą dobrze uchwyconą w proporcjach
ca|ość, nl klórq.sk|ada się k|tsyka zaliczana do nurtu

,,lckturowego" oraz wazne pozycje najnowszej dra-
maturgii'. (W tym zakresic chyba rzeczywiście już
nieprędko uda się powtórzyć sukces' bo chociaż sam

Hucl|e utrzymuje, że sztukę napisa| z pobudek nicza.
lcżnych, a jej wystawienic powierzyl Iubelskicmu te.
atrowi' gdyż stąd dostal pierwsz.ą propozycję, to jcd.
nak faktem pozostaje, zc w nlszym rnicście dramat
jcdnego z najg|ośniejszych w Po|sce autorów ujrza|
światlo dziennc). W ofercie nic zabraklo również ca|.
kiem lckkiej literatury reatrll nej.

wyMr t'ytu|ów i śrcdków rea|iizacji można też chwa.
|ić pod kątcm zróżnicowania ich ciężaru girtunkowego'
btr porvażne tematy Zna|azly dopclnienic w fozrywce.
Wystawirrnc w karnawirlc Damy i huzary wychodzily
naprz-eciw ludycznym zirpotrzcbowaniom. Edward
Wojt:rszek zadecydowa|, żc w jcgo intcrprctacji Frc-
dry narodowc scntymenty ustąpią miejsca komizmowi

damsko.męskich zabicgów' Alc inscenizację Kr;pie-
tiska ostniw, która jest również obficie nasycona hu.
morem i zaprawione pierwiastkiem crotycznym, rE-

żyser Knysztof Babicki obciąży| ją zupe|nie innymi
powinnościami. Tu wesołość, jak krysztalek łoli w
herbacie, podnosi tylko gorycz wywaru. Obrachunki
spoleczno-polityczne zawęźlające się z konfliktcm
rodzinnym dają bo|esny. alc jakżc charakterystyczny
dla ludzi z taką jak my historią i w tak niepokoją.
cym momencic, jakim jest zawsze przclom wiekóq
obraz życia'

Różnorodności propozycji moź.na dowodzić i na
innych tytulach. ale najważniejszc jesĘ że nie ty|ko
recenzenci są jej świadomi, a|c zauważa ją również
publiczność, która nowy rcpcrtuar ,,popiera nogami''.
oferta sceniczna najwyraźnicj trafia do coraz szer.
szego grona odbiorców, bo statystyki mówią, że licz.
ba widzów w minionym sczonic u|cgla podwojeniu.

Również pzedwukacyjna premicra zosta|a bardzo
dobrzc przyjęta. Już samo wprowa<lzcnie do rcpertu.

aru dziela stradfordczyka pzydaje scsnic splendoru.

Jak wiadomo - bcz Szekspira teatr po prostu nic
możc istnieć, chociaż pozostaje sprawą dy.sku.sji, czy
fleczv lym sanrym stopniu dotycry jcgo tragedii co
i komedii. Chwaląc przedstawicnie, w pierwszym rzę.
dzie trzeba po<lkrc.ś|ić udane nawiązanie do tcatru e|ż.

bietańskie go' szczególnie w wykorzystan iu prz€slrue.

ni. W lubetskiej inscenizacji aktorom przyznano do
dyspozycji' jak wówczas kiedy sztuki wystawiano pod

golym niebcm, trzy phny gry. Picrwszy, to zmodyfi-
kowany warian! nicgdy.siejszego ,,flrtucha'' - rozcią.
gal się w przejściu między zędami. Drugi obeimowa|

,,wewnętrzną scenę... Trzeci - galerię' Tak uhonorowa.

na tradycja jednocześnic dogatJzalz dzisiejszym na.
wykom pcrccpcyjnymi, którc przecicŻ satysfakcji dla
oka każą szukać w montażu obrazów.

Ta ,,wie[oekranowość'' ma i innc za|ety. oddalcnie
od siebie poszczególnych tercnów dzia|ati aktorskich
i zaskakiwanie widzów nicspodziewanym ujawnie.
nicm się tych micjsc sprawia. żl przestrl.eń się up|a.

stycznia. Zyskujc coś' co można nazwać ,,autenly.
zmem topograficznym". Efett ten zos(al uzyskany

nr 47
312001

IKIRIESY 267



ZI)ARZF.N IA

dzięki błrr|z.o ploslcnlu, a|c i btrrdzo iltrilkc)j|lcmu
sccn icznic zabicgowi, jakinl jcst wprow:rdzenic dqszczu.

Kurtyna kropcl oddzicla pluszczyz"ny gry, a jednocze-

śnic zcsplr|it je w rviększ.ą ca|ość - w jedcn znlys|owo

odcz.uwany świar Wykrcownnl rz-cczywistośó dotyka

nas *' c7-ys(o |tz'yczny sposób (w nicktórych rzędach

czuło się lvodę na sktiIze) i sprarvia' źc intensywnicj

do niej przynalcźyrny. Stajcmy się naocz.nylni śrviad.

kanli wy<|arzori, kt(lrc atakują z wic|u .s|.ron. Jcsteśmy

wp|ątrrni w rlziałlrnił bohatcrów. Skazani na pozycję

..pomięrJz'y.'. Patrzylny nir ba|kon. w którym przysy-

pin ()kpisz znut|zony sz.tuką o hurdej Kasi posl'ramia-

ncj przcz. Pctruchir (gntncgcr trk jak Okpisz prz.cz

Pltwl n .S alt aki crv icz-a). lv| usinly znl icniać oPtykę. Na-

bicrać dY.\rilnsu.

A slvtlią dr<lgą ponlysl jcdnoczcsnego trbsadzenia

aktrrra w dwu ti]k ró.ż'nych roIach wydaje się błrdzo
atrakcyjnyrn dIu widza rozwiązalticm, gdyź, ten nic
tylko zachrvyca się sprawllością tcchniczną wykonaw-

cy (choćby tyIko tcmpcn.r zmiuny k<lstiumu), a|c dzię.

ki tlz-yskancmu kontrastorvi postaci uświadamia og|ą-

d it j ąccnrtr isLotę teatril I nc gt.l rz-emiosln. K reatywność

z.lwodu uktora i reż.yscra. Na konicc wroszcic bawi

sPotęgowx|lynr dzięki tcmu chrvytorvi cfcktcm '.tca(ru
w tcJtrze".

KoIcjny uk|on w stronę tea(rit|noj prz-oszlości wy-

konlla Alcksandra Scmcnorvicz, irutorka scenogra-

l.ii. '.kt(;rej rvlaściwic nie by|o.. t tak jak ,.Akrorzy
Iol'tllt SzlmbcIanu,' obchodzili się bez ma.szynerii. kur-

ryny i dckoracji, tak tcż |ubclski zcspó| za ca|e tlo dla
rvystępu c|osta| kotitlp z ry.sunkalni angie|skie.j i wloskiej

architektury. którc nicz1'nl napisy w czasach.Szckspi.
ru rvyrvicszitne nitd prosccnium. sluź-y|y infornlowa.
niu o zmianie nriejsca akcji. Przy tej mininralistycz.-
ncj dckorrrcji, jak nicgdyś, strojc aktorów <rdznlczuly
się wic|kim bogactwcnr. Wszystko to zanurzone w

lrtgodnie rozpros7'onym śrvictle. obrazy zyskują mięk.

kość. Przcstrzcń - odt|eclr

Po tak rvic|u uwirglch pośrvięconych wizuir|nentu

kszta|(clrvi prłcdstarvicniir trzcba jcdnirk prz.ypomnieć'

ź'g w tcatrzc Szekspirorvskim noŚnikicm ukcji jest tekst.

clówllyln tworzywc|,ll -.jak przcd wiekirmi - pozo-

stajc slorvo A kicdy jc.st przctlumaczonc przcz Sla-

nis|arvtt Burlńczilka. llic rrzelrl przckonywaĆ do jcgo

tut<rnolrlicznuj war1ości. Dowcip językowy (ych tran.s-

llcji nic nra sobic rórvnych..Sanro przemianowallic
Ukradka nit Okpisza z-aslugujc nu najwyższe uznallic
dIa t;notnastyczncj rvynltI lzczości.

[nnq spritrvą jest, jak dzisiaj przyn.ąrJzlć komcdie

Szckspiru, bo nie nlożna ich przccież brać tnk litcra|.

nie,jak w czasach przcdtclovizyjnych. flistorii o za-

nlicnionych rolami lurlziach i nieroz,pozntnych posta-

ciach dostarczają opcry nlyd|anc i dlł ko|cjnej nic

warto się ruszać sprzctl ckranu. Trzcba więc szukać

nowych tropów intcrpretacyjnych i ?,astanawiać się,

co tu zrobić, aby uwz,g|ędnić powszechne doświad.

czenia kulturowc, Czy c|tt się na prz-yklud odczytnć

P o s kn m i e n i e z.l o ś n i c >- pl-ztz pry a\at D zi ? t I t I i kjtv B r i d -

XaI Juncs, bo przccicż. obydwa utwory mówią, żc juk

śrviat świa(cm przy milclsnych podbojach ucicgano

się do rozmaitych fońcli. I różnc lnogr1 być stategie

zwracania na sicbic uwagi. z ar<rgancji1 wlącznic. Ka.
sia szlrź.uje. żcby stlrć się wyzwaniem PcLruchio jcst

tltttchtl i |o tcż sig zacz.yn;r dz,iorvczynie podobrć' oczy.
wiście tych poradnikowych prześmieszków nie wy.

stalczy n.r ca|y spcktak|. W koricu i tak się nlusi okazać'

żc jak Ios z.adecyduje, tak .\ię stanic. l nic prze.szko.

dzą temtt nierlo.strttki cia|a i unlys|u. Tuk jak wszyst-

kic udoskonalenia figury i o.sobowości nie zagwarnn-
tują sukccsu. Zrcsztą nic wiadomo. cz,y to |os. czy
feromony. Mielibyślny więc komedię |iryczną. Za.
nim zacznie dzia|ać magnetyzm serc. bawimy się pc.

ryPtitmi' Jednak tu monrcnt clbopó|ncgo zaurcrczeniir

pzcpada w dążcniu do sz-częśliwego |rnalu Tńtrmf
uczucia przy.inru.jcmy bardzicj jako rozwiqzanie dra-

nr[tUrgiczne niż dziclone z bohlrleralrti przcżycic. Być
nloź.e zresztą tylko rvlrikliwc oko kamcry, śledzącc
każrlc drgnięcic powicki i z.mysIorve rozchylcnic warg,
jcst w stanie oddnć ów momcnt, kiedy uczucic się
z.?|czyn^, choć sanri zaintcrcsowani jeszczc sobic z
tego nic z.dlją sprarvy. Tcatr nic moz.c pos|użyć się
tak rrchwyconą pruwdą psycho|ogicznl1, musi więc
poszukać symbo|icznego środkl wyraztt. W przeciw.
nym bowiem wyprrrlku wi<Jztiany jcst wylącznic na

rozumowy odbiór
A możc ta inscenizacja rvydobywu z, dziela Sze.

kspira trr:ści seksistowskic? Jcst prowokacją d|a sic-
dzących na widowlri kobict' budz'i w nich ducha fc-
minizmu' Skłóca plcie, a|e tak aby 7. owcgo konfliktu
rvyzicrala śmicszność poczuciir lcpszości którcjkol.
wick z tlich. Tymcza.scm zlośnica z pokorą schyIa
swq czamą główkę pzcd lna|Źonkicm' ktćlrego każda
prośba jcst dIa nicj rozkuzem' a lny nie wictny śmiać
się czy plakać? Pocicszać się nadzicj.1, żc wkrótcc się
dotrą i zostitną malżeństwcln partnerskinl (życzenie
tym szczerszc, im mode| związku trudnic-jszy do zdc-
finiowania), czry z oburz.enictn prz.y1rnrinać konslytu.
cyjną równość p|ci? Możo w|aśnic to noszc zaangil.
żowanie by|oby z (cgo wszyslkicgo najzabawnicjszc'

Kim więc są bohaterowie i co inr się rvliuściwic
przvdurza.l Dostrzcgają w sobic podohicństwo dlrcho.
wegtl formatu skrytcgo pod chropawą fornlą z-itcho.
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wań. l wlaściwie rzecz je.st o tym, w jak pokętny

sposób można demonstrować swą indywidualność.

Spotkanic niepohamowanej w języku panienki i ma|o

wyrafinowanego w zachowaniach hulaki jest potrak-

tow:nc z należy(ą Powagą' a komcdiowcj wyk|adni

sluży wszystko, co poza tym.

Jeżeli nawet trudno odkryć wpisaną w speklak|

ideo|ogię, zawszc pozostajc num satysfakcja, żc po.

znajemy istotny fragment historii teatru - dobrzc za-

grany i zainscenizowany z urodą. A dwie m|ode ak.

rorki, które w tym roku wzmocnily Iubc|ski zespól'

mog|y dzięki nicmu zagrać swoje wielkic role. Aneta
Stasińska sprawdzila się jako Kasia, Anna Bodziak
uroczo wyBlądala i poruszala się z wdziękiem wc wcie-
'leniu Bianki.

Magdaleru Jankowska

Wiltiam Srckspi r; P o skmmie ni c zło śn icy, Przcklad :

Stanislaw Barańczak, rcżyseria i opracowanic mu.
zyczne: Bogdan Tosz.a, sccnografia i kostiumy: Ale-
ksandra Semenowicz. Teatr im. Juliusza Osterwy w
Lublinic, prcmicra l6 czerwca 20O1.


