
hbfSpotkanie z Tea·łrem. Starym 
N IEDA WNO 'IDTOClawsc11 

milomic11 Melpomeny 
spotykaU rię na przed-

stawieniach Teatru Starego 
z Krakowa. 

Pierwszego wieczoru mie
liśmy okazję obejrzeć „Wy
zwolenie" Stanislawa Wyspiań
$kiego w reżyserii Konrada 
Swinarskiego. Spektakl ten 
(premiera 1914 r.), zaliczany 
jest do kanonu polskiej kla
syki- teatralnej. Zbudowany 
zaś zostal jako wielka wiz]a. 
Podczas jej trwa11ia przez 
scenę J)rzewija się cale 
panopticum t11pów polskich. 
Przewodnikiem, a ;ednocześ
nie antagonistą tej masy ;e~t 
Konrad kreowany przez Je
rzego Trelę. Reżyser wyzna
czyl mu niezwykle trudne 
zadanie. Podczas gdy inne 
postacie pojawiają się na sce
nie w J)rzepysznych, bogatych 
dekoracjach (scenografia . Ka
zimierz Wiśniak), Kcmrad mo
nologuje i toczy · swe spory 
niemal na pustych deskach 
- jedynie w kręgu światla. 
Jerzy Trela pomimo to stwo
rzył postaci bogatą i fa.scy
nującą. Zaprezentowal zna
komity warsztat aktorski. 

Przedstawienie „Qu.idam" 
C.K. Norwida w . retyserii 
Tadeusza Jurasza zreali-
zowane zostało jako ty-
powy ·przyklad teatru 
aktorskiego. Grane w u-
proszczonej scenog.,.afti Kazi
mierza Wiśniaka, w mrocz
nym, niezwykle akustycznym 
wnętrzu Muzeum Architektu
ry, wymagalo zarówno od 
aktorów jak i widzów ogro'T!t
neao wysiłku intelektualn go. 
Trudne, zawile strofy nor 

dowskie nie w pelni udalo się 
ożywić. Wykcnawczi;nie spek
taklu byly momentami wspa
niale. Wysoki ton spektaklu 
bardziej jednak przytlaczal 
niż prze kon11flilll. 

Z kręgu wspólczesnej kla-
s11ki polskiej obejrzeliśmy 

· „Garbusa" Slawomira Mrożka 
w reżyserii Jerzega Jarockie
go i doslownei niemal sceno
i1rafii Ewu Star?wie11skiej. 
Przedstawienie to nieco za
wiodlo moje oczekiwania. Ma
jąc ż11wo u· pamięci deym
kowską realizację „Garbusa" 
z trudem znositam do3ć roz
wlekle tempo spektaklu. Od
bito się ono w sposób fatalny 
n,a celności sfoTmulowań 
Mrożka. Swietne kreacje 
aktorskie stworzyli Jerzy Bin
cz11cki (baron) i Ewa Lassek 
(baronowa). Byli cni znako
mitą antytezą afektowanej, 
momentami histerycznej par11 
Onków. Prz11pisany im tekst 
podawali z dużą lekkością, a 
jednocześnie widocznym dy
stansem do wypowiadanych. 
slów. 

No ł wreszctt dwa spektak
le zrealizowant w oparciu o 
dziela Fiodora Dostojewskie
go. Przedstawttttie „Biedn11ch 
ludzi" ('l'eż. Tadeu,sz Brade
cki) utrzymane bylo w kon
wencji sytuującej się na po
graniczu teatru jarmarcznego 
i brechtowskiego, .zachwycało 
ogromną lekkościq. Widownia 
bawita się znakąmicie śledząc 
celne sformulouiania podawane 
przez Warwaję Aleksiejewnę 
Dobrosjelow (Magda Jarosz) 
i Makare Aleksiejewicza 
Diewusz a (Kazimierz Bo-
rowi z groteskow11m niemal · 

tragizmem. Pointą, a zarazem 
przerywnikami dla rozgrywa
nych przez tę parę scen byly 
songi i opowieści dwóch akto
rów-n,arratorów (Marek Li· 
tewka, Jacek Romanowski) u
zupelniane znakomitą muzyką 
Stantslawa Radwana. Wyso
kie umiejętności' aktorskie po
szczególnych wvkonawców, 
znakomite tempo OTaz spora 
ilość chwytów z pogranicza 
kabaretu przyczynity się do 
tego, że obejrzeliśmy przed
stawienie dowcipne, ciekawe 
i nie męczące w odbiorze. 
Zupełnie inny charakter 

mial spektakl „Nastasja Fili
powna" (reż. Andrzej Wajda) 
- improwizacja na motywach. 
powideł Fiodora Dostojew-
skiego „Idiota". Jego moty-
wem przlwodnim byl wątek 
dotyczą<:y napięć i onfliktów 
wok6l Nastasji Filip y. Ma-
teria 3Centczna utka zosta-

la w sposób bardzo gęst11. W 
przedstawieniu uczestniczą 
dwie postaci: książę Lew Ni
kolajewicz Mysz1'in (Jerzy 
Radziwillowicz) i Parfien Sie
mionowicz Rogożyn (Jan No
wicki). Jesteśmy świadkami 
ich dialogu. Przy czym sposóp 
zachowania się postaci jest 
skrajnie odmienny. Niezwykle 
ekspansywny, żywiolowy Ro· 
gożyn i wyciszony, niemal 
nieobecny Myszkin. 

Widowisko zrealizowane 
przez Andrzeja Wajdę fascy
nuje nastrojem i warsztatem 
aktorskim. Utrzymane jest w 
kręgu aktOTstwa typu Stani
slawskiego. Napięcie dra
matyczne odczuwa się WTęcz 
fizycznie. Potęguje to panują
cy na scenie pólmrok i nie
zwykle sugestywna, choć o
szczędna scenografia Kryst 
ny chwatowicz. 

EWA HAN 


