
w teatrze ambitnym 
Miejscowi mówią, że Norwid 

stać się ma oficjalnym patronem 
jeleniogórskiej sceny. Zamysl 
piękny, a starania o patronat rów
nie pięknie zapoczątkowane. Re
żyser Grzegorz Mrówczyński za
debiutował tu Pierścieniem wiel
kiej damy•. Spektakl otworzył 
dziala:Lność tutejszej sceny stu
dyjnej, a ustrzegl się grzechów, 
które w skali kraju za karykatu
ralny symbol studyjności ucho
dzić mogą: gdy na glównej sce
nie Trędowata, zaś „studyjnie" - · 
Genet. Takiej zabawy w rzekome 
antynomie, które w prozie życia 
tłumaczą się na dewizę, że kasie 
świeczkę, a snobom ogarek, 
ustrzegła się dyrektor Alina 
Obidniak. Profil własnej „study.i
ności" zestroiła też z rzeczywi
stymi. potrzebami swego widza: 
Jelenia Góra jest miastem · ludzi 
młodych, ton nadaje mu inteli
~encja techniczna, której edu
kacja teatralna domaga się suple
mentu z lektur podstawowych. 
I Pierścień wielkiej damy chwa
lą zgodnie Nowiny Jeleniogórskie. 
jazzmani z klubu „Kwadrat" i 
aktyw partyjny. Chwalą go też 
sami aktorzy. To ostatecznie 
szczególnie tu ważne ... 

W warunkach objazdowej oce
ny powiatowej Norwid egzami-
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nuje aktora z kompletu jego 
umiejętności, przede wszystkim 
zaś egzaminuje go z daru two
rzenia nastrojów poza słowem. 
Mrówczyński wyspecyfikowal te 
zadania nieomal poza zasięgiem 
potencjalnych możliwości zespołu. 
Zespół przecież zdał egzamin. 
Fabula Pierścienia wielkiej damy 
jest pozornie prosta: kilka mi-

Grażyna Juchni ewicz (Magdalena 
Tomtr) i Janina Jankowska (Hr. 
Harrys) 

łości , jedna zagadka kryminalna, 
w tle rodzajowe portreciki. Z tego 
zestawu jedynie rodzajowość da 
się opowiedzieć tekstami dialogu. 
Gra, .iaką toczą pomięde.y sobą 
Mak-Yks, Hrabin'! Hairys, Graf 
Szeliga i Magdalena Tomir, ze 
słów czyni zasłonę dymną. Na
miętności mówią tu spojrzenia
mi, gestem, ciszą. Aktorzy nau
czyli sie tej mowy. Nerwowy. 
jakby lekko psychopatyczny Mak
-Yks (Krzysztof Kursa) miał syi
wetkę chłopięcą, ale w oczach 
tragizm umierającego z głodu i 
miłości; potrafił wydobyć dialek
tyczne sprzężenie tych dwóch 
śmierci, co mu grożą ; potrafił też 
p,rzekonać, że ponad każdą z nich 
st:J.wia honor. 

Takie nas,zkicowanie roli po
zwalało wielki pytajnik postawić 
reżyserowi przy happy endzie, 
jakim Norwid tekst swego dra
matu zamyka. Filologowie pytaj
nik ten już dawno do egzegez na
nieśli, w imterpretacjach scenicz
nych często się on jednakowoż 
gubił, reżyserzy i aktorzy jaw
nie wątpili w trwałość związku 
pomiędzy Mak-Yksem i Hrabiną; 
związku, co go ironia losu tak 
nieoczekiwanie i raptownie zro
dziła. Mrówczyński i Kursa też 
nie są optymistami, ale i wątpić 
a priori w cud miłości nam nie 
nakazują: nie kończą sprawy ... 
Jest to w jeleniogórskim spek
taklu zamysł zrealizowany nie
zmiernie subtelnie, a nie bez 
znacznego udziału Janiny Jan
kowskiej (Hrabina Harrys). A · 
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torka zbudowała postać, która 
rządzi się całkowicie wedle reguł 
własnego kaprysu. Nie ma w niej 
postanowień, nie ma zachceń. sq 
jedynie gesty. Dużo pozy, trochę 
neurastenii, a w podtekście wszy
stkiego - wielki, obłąkańczy lęk 
przed samotnością. To już mniej 
pani Calergis, bardziej hrabina 
Idalia, która ma szansę w twa
rzy Mak-Yksa dostrzec rysy Fan
tazego. I zauroczyć się nimi. Do 
ołtarza, do łóżka, i do śmierci. 

Grażyna Juchniewicz (Magda
lena Tomir) oraz Stanisław Ło
patowski (Szeliga) dopełniali w 
spektaklu ów plan uczuć z mil
czenia utkany. Dopełniali - nie 
rażąc. Może to zbyt mało, jak na 
recenzencki komplement, aleć du
żo, jak na fakt, że i w planie ro
dzajowym przedstawienia mieli 
jeszcze groźnych konkurentów. 
Zuzanna Łozińska z godną uzna
nia prostotą interpretowała nie
wielką rolę Salome. Jej kunszt 
w operowaniu słowem, perlista 
dykcja, sugestywność gestu mu
siały dopingować młodych partne
rów. O granice karykaturalności 
oparli swych Durejków Zofia 
Friedrich i Zbigniew Szymczak ; 
re"?:yser zezwolił im na zabawę 
słowem (kapitalna scena kłótni 
malżenskie.i. w przepysznym sty
lu niemal farsowym), Bolesławo
wi Andrzejczykowi (Majster ogni 
sztucznych) zezwolił nawet na 
pełną karykaturalność. Ta żarto
bliwość scen rodzajowych może 
sie wydać ustępstwem na rzecz 
widza. W istocie dynamizuje je
dynie spektakl pozostając w zgo
dzie z atmosfeerą utworu. Co 

(dokończenie obok) 

Norwid w "teatrze 
ambitnym 
(dokończenie ze str. 6) 

więcej ! z atmosferą portretowanej 
przez Norwida epoki w której 
trywialność sąsiadowała zgodnie 
z pięknem; w której poza stawa
ła się l!l.ajskuteczniejszą maską 
obronną. Odróżniając od tłumu, 
poe.walała na prywatny użytek 
zachować „te cnoty, od których 
cofa strach śmieszności" (Nor
wid - Ironia). Mrówczyński dal 
spektakl osadzony w historycz
nym czasie, pokazał Norwida bez 
naddatku aktualizującej ·szminki. 
S~kces tym pełniejszy, iż os.iąg
ruęty poprzez prostą i współczes
ną grę aktorską. Tym większy, iz 
w teatrze skromnym. Widać i7 
i w ambitnym... ' 


