
I 
plytkie kreacje wlększotcł A~o 11 f ~skł n.le zalicza 

się w bi eh przedatawl· 
cieli ol le pseudoklasir 
cyz ł adzie jedyną 

Pseudoklasyka 
aktorów: niektórzy podają 

swe partie w formie alogicz· 
nych, asyntaktycznych dek· 
lamacjl - z przydechami, 
przerwami na Aredniówkę 

Itp. - rodem z auli szkolnej. 
Zdecydowanie wyróżnia się 

wtz11tówką jego obecn.olct w 
dz:i,ejach naszej ltteratu111 
jest „Barbara Radztwtllów
n.a", tragedia, wzorująca się 

wyraźnie n.a konwencjach t 
teclr.n.tce dramatu Ractne'ow· 
ak.tego. W dziele t11m wtdać 

t11leż wyraźnie szw11 klas11cznej 
kompozycji, co objawy po· 
czynającego się w Polsce pa· 
noszyć pod koniec XVIII w . 
sentymentalizmu; n.te wy· 
chodzt jednak „Barbarze" 
na zdrowie an.I nadmierne 
posluszeństwo wobec ruga· 
rów poetyki francuskiej tra· 
gedtl, ani równoczesna pró· 

stosowana 

ba nasycenia kostvczn.ego 

achematu trelclamt ałlni• „ 
mocjonaln11mt. 

Autor ust!uje reapektować 

telazn11 n.aka:r jedn.olcł 

Augulcłe, który n.a przekór 
Sejmowi ł Bonie zamierza 
potwierdzić swój taj"1nny 
llub z Barbarą, dwa - nie· 
nawtdzącą Augusta, ktory 
ponoć (wg sprawozdania na· 
ocznego lwtadka) zatamal 
się ł stractl swą plerv,otną 

ochotę, trzy - rozmliowaną 

w Augulcłe jeszc:te mocniej, 
bo oto n.aoczn.11 lwtadek o
kazal alę tendencyjnym 
klamcą, z:a• król wiernym 
maltonkiem, czteru - n.aj· 

az:cz:ęl!twszą w Rzeczypospolil· 

miejsca, czasu I akcji, zala· tej, bo zaatadającą u boku 

twtająo lrię z wszystkimi po• męta n.a tron.le t za sekundę 

ruszanymt problemami poił- (pięć) - otrutą w wyniku 

tvczno-spolecznymt I psycho· nędznych tntrug Bony. 

logicznyml w clqgu Z4 go- Takt to galop dramatyczny 

dztn - bo taki odcinek cza· - wspomagany przez uczyn· 

su obejmuje anegdota; lecz ny polplech języka, który 

natomiast in1'1ligentr>.a, 
kowalo tęższych ptór - spe!· współczesna tnterpreta.~ja 

n.Ila wybitną rolę społeczną i p-:istaci Zygmunta Augusta 
kulturalną, przypominając w wykcnnnlu W oj c I c c h ri 

niewolonemu narodowi cza· K .o st e ck leg o, ciekawa i 
sy potęgi, dając przykladl} psychologicznie poglębtona 

cnót ollyu:atelsklch. Jedaa/( jest także Bona ~u z a n ny 
wskrzesza:ite tej absolutnie L o z l ń s k i ej. Urodztwa 
martwej pozycji reperLu~ ·ro· Teres a Cz ar nec ka 
tveJ dzisiaj może budzi~ po· mtala tym razem poważne 
ważne wątpliwości. 

klopoty z odtworzeniem alil· 

Zapewne wątplt•.vc~ct te 
ro2wlataby celna ł . k1·11 .~11cz· 
"Cl wobec tekstu ins •entza
c;at Jeleniogórski• przcdst11„ 
Wienie „Barbary" • n•e tylko 
me tuszuje slabych momen· 
l(w dramatu, ale n·ejedno-

krotnte jeszcze je uwypukla. 

wetki Barbaru, czemu trud• 

no się dziwle:!, gdyż jeat to 
rola po prostu ·nie do zagra• 

nla. Rozmowy Zygmunta 

Augusta z recytującym 1wc 

w11powtedzł Kmitą (Z b i go. 
nie w S t o k o w s k i) na• 

Dlaczego więc sięgnięto po suwaly wrażenie spotkania 

tragedię Felińskiego? Czy aktorów z dwóch różnych e• 
tylko po to, by wyst.zw\J col 

oryginalnego, kostiumowego, 

wyciskającego co wrażliw· 

szym widzom lzy z: oczu? 

pok; zaiste. dziwić aię nale

ży reżyserowi, :l:e dopulcl! 

do takich artystycznych kon· 

trastów i niemal parodysty• 

zarazem pragnie wzruszyć do „kolllety" zawsze podrzu. cznych zderzeń konwencji/ 
widza do lez, rozsmakować cl rym „niestety"; a do Największe pretensje moż· 
go w wątku erotycznym, „osób" choćlly „sposób" ltd. na żywić .do inscenizatora · · MIECZYSŁAW ORSK• 

wzburzyć. Te sprzeczne - - ollowlązuJe w wielu sce· I reżysera widowiska W o j· 

przynajmniej w konkretn.ym nach dramatu, kumulującego c 'i e c Ir. a S k 1 b 1 ń ski e g 0 Państwowy Teatr Dolno• 

wypadku utworu Felińskie· wydarzenia z dwóch lat hi· (warsztat PWST), który za· śląski w Jeleniej Górze. A• 

go - tendencje powodują, storti 1 przekręcającego Je propenowal nader tradycyjną loJzy Feliński: Barbara Ra• 

że na przykład w jednej tyl· (np. nikt n!e trul B11rbary) . i niejednolita, gdy Idzie 0 dziwilłówna. Re:tyserla 
ko dzlestęctomlnutowej sce- „Barbara Radztwttlówna" z koncepcję calości - wersję Wojciech Skibidskl. 

n.le oglądamy bohaterkę tv pewnością nie jest ł nie l>l/· pseudoklasyc7nego dramatu. grafia - Stanisław 

calej tęczy barw uczucto· la pertą naszej dramaturgii. Banalnemu rozwiązaniu scen ski. 
w11ch: raz - rozmilowan1 w W 1woim czasie - gdy b1·a· towarz11szq stereotypowe, 1970. 
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