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POSOBóW na obchodzenie \Przestrzeni rzymskiej umieszczona
rocznic jest zaledwie kilka. została na poc;lwyższeniu ubrana
Sesje naukowe, artykuły, au- w purpurę, wyniosła, władcza i
dycje. Premiery teatralne nale żą zatracająca się w samym fakcie
do mniej stereotypowych form rządzenia Teresa Budzisz-Krzyża
„czczenia pamięci". Dają one mo- n ow ka.
żliwość
stworzenia wypowiedzi
Centralnym punktem znajdują
nie tyle okolicznościowej czy prze- cym się pomiędzy miejscami ży
znaczonej dla wąskiego grona fa- dowskimi i helleńskimi, dokładnie
chowców co prawdziwie pełnej i
naprzeciw rzymskiego jest przedocierającej do mimo w~zystko strzeń chrześcijańska. Wyznacza
- mniej przypadkowego odbiorcy
ją namalowany na murze znak,
niż np. widz telewizyjny. Nie do
który jak głosi legenda, przyśni!
się niegdyś Konstantynowi Wielkońca wykouystał tę szansę Takiemu i przez wiele lat służy!
deusz Jurasz przystosowując na
scenę poemat Cypriana Kamila
chrześcijanom za symbol nadziel
Norwida „Quidam". Spektakl Staw zwycięstwo. Pod murem, na
rego Teatru w dużej mierze poposadzce znajduje się kamienna
płyta, płonący kaganek i świeże,
został wyłącznie formą uczczenia
setnej rocznicy śmierci poety wiel- cięte kwiaty. Tu porusza się Izakiego, choć wciąż za mało obecbela Olszewska mówiąca swój
nego w świadomości współcze tekst to głosem pełnym cierpienia,
snych Polaków.
to znów hardo patrząc w oczy cesarzowi (Teresa Budzisz-Krzyża
Prudstawłenle Jest crane w niedanowska). Jest jeszcze miejsce nie
wno otwartej piwnicy przy ul. Sław
w yznaczone przez żaden element
kowskiej 1ł (to dopiero trzeela po
scenograficzny, przestrzeń ,.kogo„.Biednyeh ludziach" Do1t0Jnv1klego
kolwiek'', owego w szare, nijaki€
l ,,Bdzy" ws A. Buny premiera na
szaty ubranego Quidama (Monika
tej scenie). Pomieszczenie Je t nieKasiewicz). Choć centralna w senwielkie. Surowe mury, akleplenla,
sie dramaturgicznym pozostaj
półmrok
rodwletlany migotttwymJ
ona na obrzeżu tamtego żydow
plomteniaml świee l kaganka - wssysko-grecko-rzyskiego trójkąta .
stko to nadaje swoisty, katakumblcz•
Niezwykle konsekwentna kom
ny charakter ~ przestrzeni. Współ·
pozycja przestrzenna może by
gra on z trdchł peematu, utw9ru o
utrzymana
w
niezmienionym
heroizmie Jednostki, o aensle f mo·
kształcie przez cały czas trwani
ralnych kryteriach walki, o mt::c;iiei\•
spektaklu tylko dzięki jego stastwle anonimowym,
a
przn
to
tyczności. Aktorki najczęściej ponie mimowolnym. Słuchamy poematu.
zostają bez ruchu, skupione przektórego bohater to - Jak pisał Nor.
de wszystkim a właściwie wywid
do
Zy1munta -ltrasl6skie101
na wypowiadaniu tekstu.
„... tylko kio•, Jaklł tam człowiek - łącznie
I tu właśnie znajduje się pułap
qułdaml Nie on nie działa, szuka tylko
ka, w której uwięźli twórcy przed~~~=~~e z==~~a J~s~r;:a4:1e<·;~ ::;~ 1 stawienia. Przez dziewięćdziesiąt
minut nieustannie, monotonnie
padklem I to w Jatkach! Jest tam
płyną słowa. Ginie gdzieś subtelI drugi „Quddam" - plne d a lej poność wiersza, zatraca się kunszt
eta - „któremu to nazwisko przeszło
frazy i melodyki, pozostaje tylko
było w Imię własne, ale f ten Jest
ich zawiłość. Usadzona na twartylko Jakiś' arrodnlk, Jeden z miliona
dych i niewygodnych ławkach
chrześcijan I".
Piwnica podziemie, gdzie publiczność nie jest w stanie wyrozgrywa się 11pektakl nabiera słuchać całości bez wyłączania
swoistych znaczeń dzięki lapidar- swej uwagi. Sprawdza się słusz
nej i pfostej, Iii. przy tym pełnej ność zdań napisanych przez Mieczysława Jastruna I ... umieszczoekspresji scenografii Kazimierza
nych w pro~ramie teatralnym:
Wiśniak&. W dużym stopniu ilustruje ona będące treścią, a za„Po dzlł ddei\ lektura poematu
razem źródłem spięć dramatycz- „Qułdam" wymaga pewnego wysiłku,
nych w „Quidamie" krzyżowanie wielokrotnego powtarzania, jeśli czy·
się kultur: hellenistycznej, rzymtelnlk chce rzecz obJątl w całej Jej po·
skiej, judaistycznej i powstawanie wadze, bogactwie Intelektualnym,
na ich gruncie kultury najnowszej •wletnoścl formy, pozornie szorstkiej.
.pozornie niedbałej".
- chrześcijańskiej.
Spektakl na Sławkowskiej nie daJe
Scenograf wydzielił w piwnicy motllwoścl
takiego właśnie obcowania
kilka przestrzeni. Siedmioramien- z tekstem poematu. Uniemożliwia to
ny świecznik wyznacza teren „ży po prostu materia teatru. Paradoksadowski": przy jego świetle wy! lne, ale wydaje 1lę, te Jeślł kto• tu
powiada Pieśni Judei ubrana w zrozumiał Norwida to jest nim wycharakterystyczne szaty Ewa Las- łącznie scenograf.
sek. Symetrycznie do tego miejsca
DIANA POKUSA-WLODEK
znajduje się „krąg grecki". Anna
P olony, jasna i spokojna mó- Teatr Stary, Scena w piwnicy ,,Przy
wi swój tekst na tle wkompono- Sławkowskiej H": „Quldam" CypriaKamila Norwida. Opracowanie tek_
wanej w piwniczny mur helleń na
stu I teżyserla : Tadeusz Jurasz. Sc
skiej płaskorzeźby. Naprzeciw, w nocrafla: Kazimierz Wiśniak.
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