
- Pod urokiem 
Serce roante, 1dy motna obser

wować wyratne wspinanie 1ię na 
wy:tsze szczeble atuki scenicz
nej. Dlate,o 1potkania z poznań
skim Teatrem NowYm aą U.k pa• 
ajonując". Gdybym namawiała 
mieszkańców innych miast na 

I przeclsię~-.ięcle apecjalnej wypra
wy teatralnej, wkód pierwszych 
adresów wymlenllabym właśnie 
ten. A do niedawna jeszcze ta 
placówka wegetowała sobie bez 
większych ambicji. Teraz jest za
praszana do stolicy nie tylko a 
okazji warszawskich Spotkań Te
atralnych, będących na stałe w 
kalendarzu. 

Oto mieliśmy na prosu noweao 
sezonu wizytę poznaniaków. Pu• 
blicznośc, która zdecydowała s14 
przyjść na ich wieczory w Tea· 
trze ,,Ateneum", klaskała nie ze 
zwykłą kurtuazją, nalemą goś
cio.m, lecz z satysfakcją • .J~t to 
wyjątkowo młody (niska pneclęt· 
na wieku aktorów), żywy. pulsu• 
jący zdecydowanym rytmem t~ 
atr 1 za to 10 przede . wszystkim 
cenię. · 
Dąży do tego, co we współcze

snym te&trze jest najtrudniejsze -
do zespołowości, która decyduje 
o 1ul<cesit1. (Wiemy jak to nie· 
które teatry, choć pełne 1wiazd, 
dają jedno po dru1im, merne, nie 
wywoluJ~ce tyw•zeao oddżwięku 
przedstawienia) . Każdemu & akto
rów stwarz• •i• tu pełne szanse 
1ndywidualne10 rozwoju, pokaza
nia własnych barw, lecz nikt nie 
wyrywa alt; 1 kompozycji ·całości. 
.N~e ma monupollatów od rOl Iłów. 
nych 1 małych. 

Mocnym wyrazem porywa publt· 
czność ,,Awantura Chlog&l" 
komedta Carlo Golaonte10, kreślo
na na acenie zdecydowanymi ll• 
niaml Retyaer .Januaz Nyczak. 
który zdobywał o:stro11 Jako twór
ca Jedn"9go 'Z na1ciekawazych, po• 
znańskiego Teatru O.mego Dnia, 
teraz ko"Y•ta z owoców tych 
doświadczeń na scenie profesjo
nalnej. żarliwość, autentyzm wt· 
zji, utotsamtanie at~ z tematem 
- to są atuty J4!łO lnscenlzatji. 

Od pierwszej sceny przer.osl 
widza w klimat nasycony lntensy· 
wnośctą przet)•ć, Odczuć 1 reak
cji prostych ludzi, :tyjących w 
wiosce rybackiej. Kobiety i dztew
czeto wypemtaJaa czas aekaniem 

na powrót mę:tczy7.n s połowów. 
roblł\a koronki (pyuna pierw1za 
scena~ szum morza, tęskn~ melo· 
dla i miarowy rytm klocków w 
zwi~ych niewieali!ich rękacn). li•• 
posobienia ich •ą zmienne jak 
po1oda. Smiej- sit:, smucą, plot• 
kują, intrygują, kłócą się i 1odzą. 
na przemian, doprowadzają do 
waśni męską stronę. W tym ma
łym światku wszystko, co dzieje 
się w ludziach pomiędzy nimi 
wydaje się mieć wymiary osta
teczne. Lecz cala ta jaskrawo&ć i 
wyrazistość scen i charakterysty
cznych postaci przesycona jest 
refleksją poetycką nad naturą 
człowiecz!\, istotą tycia. Ona na
daje przedstawieniu 1ł«:bszy aena 
l szlachetny ton. 

Zalety poznańskiego zespołu po• 
twierdziła równi~ prezentacja 
„Onych" Stanisława Ignacego Wi
tkiewicza, który przeżywa nieusta
lł\CY renesans na naszych sce
nach 1, o czym warto tu wspom
nieć, Z'l ~ranicą należy do naJ• 
bardziej wziętych. W jednej ze 
swych wypowiedzi Witkacy 
stwterdzU: „Wychodząc z teatru 
człowiek powinte!l mieć wratenie, 
że obudził się z Jakiegoś dziwnego 
anu w którym najijospoUtaze na• 
wet rzeczy miały d:dwny, niez1łę· 
b1ony urok, charakterystyczny dla 
marzeń ,ennych, nie dającycb lit: 
a niczym porównać". 

Tak" wła~nle niezwykło&claa od· 
dychają „Oni'' w inscenizacji ~ 
belU CPJłńskiełłn W sztuce ""'fif,' 
Jidiił1a]wcz iejszych, mamy 
jut, charakterystyczny dla wtt
kacowsk1e10 sposobu widzenia, 
konflikt bohatera z aamym sobą 
1 z otoczeniem. On - Bałandaszek 
bałwochwalca sztuki i zwolennik 
Czystej Formy, a pr%eciw niemu 
OnJ wyznawcy nowej rellgtl Ab• 
101utne10 Automatyzmu, nieprze
jednani wrogowie wszelkiej sztuki, 
któtty ntu~ konsekwentnie Ba• 
landank•, Je10 wtorzenla "i dąże
nia. I w tej sztuce wyma1aJąceJ 
wyraftnowane10 1 bogatego w od
cienie 1posobu gry zespól &daje 
eszamin. 

,,Awantura w Chlo1gt" I „Onł" 
rachęcają do następnych spotkań 
z młodym zeapołem poznańskim. 
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