Stary Teatr we

Wrocławiu

(2)

b&rflzień z Mrożkiem i Norwidem
nGarbu.s" Mrożka nie podda·
się schematom.
Trudno go
w11tłumaczyć i trudno
zrozumieć.
A ;ednak kusi,
żeb11
wepchnąć go do ;akie;ś przegródki z odpowiednią winietą.
Pewne
nadzie;e budziło nazwisko Jarockiego, który w11stawil
„Garbusa" na scenie
Starego
Teatru. O Jarockim
mówiło sii: w swoim czasie, iż
potrafi znakomicie
zinterpretować,
sk01tstruować
na wei
mnie; udaną współczesną sztukę, w której jest choć jedna
oU;bua myśl. Tym razem (krakowska premiera
„Garbusa"
odbyła się w roku 1975)
Ja•
- rocki właściwie nie tknął sztuki Mrożka.
Drobne zmian11,
ja1c na przykład
zastąpienie
or11 w krokiety
grą w golfa,
me m4ją istotnego znaczenia.
Czy ;ednak nie pcMtawił żad·
nych akcentów?
WJldaje się,
że łak, że dodał parę w11krzyk·
nik6w. Ze powstało z tego pewne przesłanie. Tak jak ja je
odcz11tałem,
brzmi:
tryum/
NICZEGO nad NICZYM. Moze
też
bardziej
wyakcentował
„garbatość" wsz11stkich bohateróto Mrożkowskiej sztu~i Po·
wstała z tego metafora, w które; najprawdziwszum z;awłl·
kiem ;est tytułow11 bohater noszącv ria plecach au.tent11czn11
garb.
JaTocki starał się prec11z11jnie
przeprowadzić aktorów
przez
gąszcz pułapek
zastawion11ch
pnez autora „Tanga". Bezbłęd
nie ten tor przeszkód poko-nał
Jerzv Bińcz11Cki (Baron). Stwo ·
rz11ł po1tać bardzo barwną, w
r6wnum stopniu odrażającą, co

je

sumpatyczną ł ciepłą. W11waźo

każdum niemal
1zczeg6le. Niektóre scen11 sq wręcz
popilami tego
aktora. Żebv
daleko nie szukać, np.: cł11slcu1je z Onkćem o gerbłe C%1/ o
Zazd1'oki. Wn11stkie lrodkł •żyte pruz aktora
1prawłcsjq
wrdenie ledwie mu..łnięć.

nq 10

Inocze;

1wo;e;

zupełnie podszedł cło

roli Onka Je1'z11 Swięch.
To co robł jelt swego 1'odza;u
karykaturą
prymitywnego

mieuczaństwa, rysowaną
dzo grubą kreską, ale z

nym dylem.

Obaj

barpew-

aktorz11,

mimo iż
metralnie

posluuu1ą się diaróżnumi
środkami

zbierają
oklaski od publzcz·
no§ci.
Bardzo sugestywny,
pozoawion11 wlaściwie wszelkich nawet odcieni emoc;i
Garbu.a
Zbigniewa Szpechta
rówmez
zasługuje na garść
komplementów za ogromną dyscypitnę i konsekwencję.
Późnym wieczorem w Muzeum Architektury, którego sceneria znakomicie stopiła su: z
frazą Norwida oglądałem uteatralnion11 przez Tadeusza Jurasza poemat „Quidam". Najmocniejszą struną w te; poet11ckiej harfie b11ła Teresa Bu

dzisz-Krz11żanowska.

Wiersz

Norwida
podawal11
równiez
Anna Polon11,
Ewa
Lasselc,
których
nazwisk nikomu nie
trzeba
rekomendować
oraz
Izabela Olszewska
i
tnanu
wrocławskie;

publiczno.teł.

mloda Monika Rasiewlcz.
Spektakl Norwida,
szaleni~
surowy, rapsodyczny, skromn11
w środkach,
wymaga od wtdzów skupienia i pewnego nawet wysiłku.
Dziś ostatnie trzy z piętna~tu spektakli Starego
Teatru
we Wrocławiu.
KRZYSZTOF KUCHARSKI
Stary Teatr lm.
H.
Jewsklej w Krakowie.

Sławomira

Mrożka

Modrze„Garbus"

w reżyserii Je-

rzego Jarockiego, scenografia Ewy
Starowieyskiej.
Prapremiera
li
grudnia 1975 roku.

.

•,Quldam" Cypriana Kamila Norwida, opracowanie tekstu 1 reży
seria Tadeusz Jurasz, scenograti.
- Kazimierz Wiśniak, premier / I
maja l~ roku.

