Smiech ·Goinbrowicza

w Starvm Teatrze
O i . zaszumiało, 4 za~ a1ę
uiowu w żyeiu teatTalnym
Krakowa. Mamy "Operetkę"
Gombrowieza. · Huku co niemiara,
i blasków, i błysków, d piękności
teaitralinych, i twórczego wrzenia,
ii harmonii, i dyS<lll'lan.sów, i erzmołńw rewolucji, i ·radości u zma:rt.wyehwstania
lśniącej
nacością
Albertynki.
To jest rol SZ'iturm
kwintesencji teatralności, rozdyndanej na maiksymalną gkałę, :roz.
śpiewanej
i natężonej wszelkimi
5trunami do granic możliwości -

N

przepędził
bylejakość.

gdzieś

naszą

teatralną

i nudę.
Dawno nie widziałem tak pod.nieconej publicmości w Starym
Teatrze, chyba na premierze „An·
.tygony" w reiyserii Wajdy, a
jeszcze
wcześniej „Dziadów"
Swinarsk·iego. I teraz c:ruje 'się 'tę
elektrycz.ność.
przebiegającą
przez

ew

z.a sklrzyni-t.rumny wstanie do
ukazania się publiczności di.iewiAlczo-wy:rafi.nowana naguska be:rtY?lJka. P~a.ni wkem scenicznego a.załeństwa widzoW'ie mUJSzą
kręcić głowami w przód, w tył, w
bok, żeby móc uczestniczyć. w oszałamiając~h wydarzeniach, obję
tych ]Qpiarsko, szyde:rczo, przedrzeźmiająco konwencją niemiłosier

nie i z lubością rozbijanej i scalanej operetki. Oto działanie magii
teaitru esencjonalnie; przewrotnie
i naiwnie skonwencjonalizowanego.
Widzowie ulegają tej magii, bo
tak chciał autor, tak chcą reżyser
i t:rzydoziestokilkuosobowy aruiambl
wykonawców. Gombrowicz napisał
w ikomeintarzu do „Ope:reat.i": (... )

cić 'WWzyBbko

a& nice rozwa!U
nutrój i ll'OJlbić drama.t VI
groteskowe
de&ttukty.
Powstała
totalna parodia, ba, parodia pacodii. ·:z.męczenie konwencjami, fOCmami, znakami, aymbolami nazby.t
długo 03ad~ w kWturu. A·
wereja do ,,ałlroju", komvqnsu,
kostiumu,
organizacji, ideologi;,
miewalającej,
martwej
JrulturY·
Ws.z)"9tko uililr.iczyć, odrzucić, od•
klryć świeżą, młodit nagość. Alet
ona jest prymitywna, skretyniała
jak wszysłlko i'!llile, od'Ziane w
stroje, !tradycje, obyezaje, kultural·
ne bełkoty. Huragan bełkotu\ wali
się także'- choć wy.i;wolony z maskarady masek, przez Hiistorię i ludi.i na scenę, na k!tórej nikt nic7.ego nie rozumie. Co pozostaje?
Wszystko =ieszane w cha06 rechot, płacz, ciemność, gwiazdy
na niebie, natrętne bzycunie mu·
chy, ,kJretyńsko słodyczlkawata przeszłość. odbijająca się echem w cytatach i fraze.s ach. A co będ.zie?
Nic. żart. Smiech. Wykrzywiona
grymasem radość, rodząca się z
góry głuPoty. Auto:riska fintll szydząca ze miewalaj!\c~h oma.mień

słodki

nierzeczywistością.

„Operetkę" widziiiłem przed parunastu laty, in.scenłzqwaną przez
Krzysztofa Jasińskiego w namiocie Teatru ,,STU". Było to raczej
operetka w swym boskim idiotyzamatorskie · przedstawienie,
rozmie, w niebiańskiej sklerozie, we
wrżes:iczane i rozsypane w cyrkowspanialym tukrzydleniu się za
sprawą §piewu, tańca, gestu, mawe prawie skecze.
widownię, m-esztą właśnie rozciętą
ski, jest dla mnie teatrem doskoO „Operetce" w Starym Tea.trze
wzdłuż
rzuconym przez środek ,
.llłużącym
niegdyś
w inśceniza.cji nalym, doskonale teatralnvm. Da- mówiono od · !kHku lat. Kto by to
lej się zastanawiał, jak nadziać ' miał robić.? A to Jarocki, a to
„Dziadów", potęŻl!lym podestem, od
marionetkową
pustotę
operetkową
Grzegorzewski. Ryzyko podjął dosceny aż do drzwi umownej świą
istotnym dramatem? ( ... ) Zamknąć
piero Tadeu11z Bradook!i, zaledwie
tyni, skąd ' po nabożeństwie wyw operetce pewną pasję. pewien
trzydziestotrzyletni aktor, dramachodzą w procesjonalnym zmoa'lUdra.mat, pewien patos, nie naTuturg i reżyser, jut slaiwny, ten od
.mentalizowaniu
książęta,
hrabio,ęzając jej §więtej glupoty oto
.,Wzorca
dowodów
metafizyczwie, panowie, damy, prezesi, gene- · kle>pot niemaly !
'
11 vch". „Wiosny narodów ... ", innych
.r-ałowie, gdzie je'St i lus.t ro niby
krzywe zwierciad'lo do ·oglądania
Zd&zen;ie dramatu z opeiretikodokonań teatralnych. On też w sierRimi,z wielokrotnionej gęby, gdzie wresz- . wym ddiolyzmem musiało wywrró- pniu ub.r~ wyreżyserował

w

robocie. Co się w dramaturgii roz- biny cierimJącego dystansu. Dorota
Segda .z dziewczęcym wdziękiiem
latuje, jakoś to _przecież łączy w
demonstruje strój, nagość. i totałnll
całość., z każ.dym sr.czegółem wyWy- - pielęgnowanym, z każdą scenką
głupotę rozbudzającej się erotyczłączywszy przerwę wakacyjną prónie Albertynki.
wypieszczoną. To. nie znaczy, że
by trwały od k'Metnia do premieCała reszta ta z zamku, l ta
w spektaklu nie ma pęknięć , że
ry w liJtopadzle. Ciężkie i 'koszz plebsu - kirąży wokół protagona roz:szalałym fresku nie ma putowne 'Pll'zedsięwzi.ęcie. Stary Teatr stych plam, że w na.rzuconym ryt- nistów bezbłędnie i dopełnia cało
ud:fiwign-1 ten ciężar scenin- mie nie ma zająknień. Są, nawet
ści scenicznej konstelacji. Właśd
nlł wyobrafime Bradeckiego, talenwie nie ma ról słabych.
taka galopada fajerwerków musi
tem aJctonkim całego zespołu. WyOto nazwiska tych aktorów: Ewa
mieć l'.)l'zerwy na luz, na odde<:h
wiodła aię z tego zabalWa jak się
Ciepiela, Edward Dobrzański, Piotr
- i dla aktorów, i dla widzów. W
patrzy, aż drżą stare mury teatru.
Skiba, Tomasz Obara, Jan Korwino0łowie
przedstawienia pokaz.ują
Zabawa jaikby po szekspir<>W51ku , się wyczuwalne zamaza!Ilia obrazu.
-Koel)anowski,
Leszek
Swigoń,
przyrządzona, w której najhuczniej
Zygmunt Józefczak, Elwa Kolasiń
Nie trwa to jednak długo. '
bawi 1ię chyba sam Gombrowicz,
ska , Jacek Romanow-ski, Eli:bieta
Dla aktoTów „Operetika" jes.t ozaśmiewający się do roi;puku ze
Willówna, Urszula Kiebzak-IYębo
kazją do popisowych kreacji. Jan
ws.zy&tkich naokoło, co i ś.wietinie
górska, Adam Romanowski, Alicja
Peszek w roli Mistrza Fiora tań
oddaje Bradecki w liście do GomBienicewicz, Edward Wnuk, Krzybrowjcza (w programie): I z czegóż czy, śpiewa, fruwa niemal. Jest
sztof Stawowy, Andrzej Buszewicz,
lekki,
subtelny,
skupiony,
górujący
się Pan tak ohtpio śmieje? Pan
Henryk Majcherek, Rafał Jędrzej 
nad
arystokratyc7l!1o-plebejską
hokwicz11. rży ;ak przero§nięt11 druczak, Zbigniew Kosowski. Andi;zc J
łotą. Klarowny, sugestywny, wYragor<>Czny, Pan się zarykuje, pisz7.isty Pomimo oszczędnych środków Hudziak, Krystyna Brylińska. H:i .1- ·
cru i chichTa, Pan jeśli wolno
gestycznych J. mimicmych. Współ na Smóls·k a, Kxystyna Ungeheuer ,
tak się W11Tazłć - nieustannie koZofia Więcławówna.
zawodniczący ze sobą na polu podna ze śmiechu. („.) O, jakże gŁupi,
To wielkie widowisko . kręci się
bojów
erotycznych
Hrabia
Sz.;irm
kto zechce w teatrze, poslugując się
Tadeusza Huka i Bar0111 Firulet płynnie J. śpiewająco, to znowu
Pańskim
tekstem. wvrazić
coś.
ścisza się, to pogrzmiewa według
Stefana Szramela tworzą wspaniapądkll'e§lić,
wysnuć
koinsekwencje,
muzy1d zmyślnie i mistrzowsko
ły duet, 2lWłaszcza Huk uciewnioski i przeslania; o, po stokroć
głupi. kto zapragnie choć "' przez s211w, jasklrawo komiczny w serii skomponowanej prz.ez Stanisława
gierek - ruchowych i mimicznych, Radwana i wykonywanej przez ormoment być mądrti - im mądrzej.
kiestrę pod dyrekcją Mieczysława
czasem aż do przesady w peirfektym glupiej. Lecz gŁupszy jeszcze
cy jnej żarliwości , w irysowaniu sył Mejzy. Scenografia i przepyszne
ten, kto zechce chytrze do mądro
kostiumy są dziełem Barbary :Sawetki żałosnego kabotyna zamknię
ści przez głupotę dotreeć. nie ma
tego nieodwołalnie w arystokraty- nickie j.
rady im ghi.piej. tym jeszcze
Mając' do dyspozycji takie siły
czno-debilnej konwencji. Swietna
glu,piej.
·
I talenty mógł Bradecik! porwać się
kireacja.
Tak 1o Gombrowicz, zanim wejInna para - Ewa Lassek (l{sięż- , na budowanie Ś<pekta:k:lu z migotliwego, wieloznacznego rnaterlału
di.ie ze swa 7.grają glu-pkowatych na Himalai) i AndTZej Kozak {Ksią
aTystokrat6w i lokajów na sce<nę,
że Himalai) przebywają „na wyso- · ..Operetki". Po\viodło mu się f/tym
razem.
jut w prognmie do przedstawie- kościach" swych talentów; ich komizm
kreowania
kirety.ńsJdego
nia roTJrabia w pełnym 11.tylu. Jest
IGAZIMIERZ KANIA
refieksyjny i infan.tyl.ny, po~kl 1 zdziecinnienia
w
manekinoiwych
kosmopolitycmy, bliski i daleki, godnokiach, mistrzows:kie wypoStary Teatr w Krakowie 1 „Operetka"
pociagający i odrażający. Kusi i
wiadanie każdej kwestii są najWitolda Gombrowicza. Retyserla: Tawyższej oróby. Jerzy Grałek jako
zaraża nieprawdo.P od6bnymi mikdeusz
Bradecki.
muzyka:
Stanisław
Radwan, kierownictwo mużyczne: Miesturami tea•t ralnymi. , Bradecki to Hrabia Hufnagiel dobrze udaje loczysław
l\fejza, scenografia: Barbara
kaja przebTanego za hrabi~o. choć
wziął i skomPonował widowi.siko :r:
Hanlcka. konsultacja choreograficzna:
rozmachem i• precyz j ą, jak stary byłoby lepiej, f(dyby nie był' tak . Zofia Wl,eclawówna. Premiera :- list
mistrz, jakby z.ęby 'l:jadł na takiej
pad 1988.
wrzaskliwy. Brakło mote tej odroni opu111 ,,Maksymilian Kolbe" we-

dług

libretta Ionesco.
Po operze, „Operetka".

