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Preeyzja., z jaką grodzieńi;ki 
reżyser przeprowadził na scenie 
Teatru jm, Węgierki. swój za
mysł insceruzacyjny, budzj res
pekt. Ca~y spekltakl przypomina 
sporządzony za pomocą cyrkla 
i ekierlk.i wylkres, w k;tóry 
wkomponowano strzępy sytuacji, 
dialogów, mU1zyki oraz kJlkoma 
ll'n.i.ami naszkicowane postaci 
Ten sceniczny kolaQ: o skomplii
kowanej struldurze czasowej, bę
dący w istocie rozbudowanym 
monologiem wewnętrznym głó
wnego bohatera, stanowi wierny 
teatrailny przekład Wyboru, osta
tniej powieści Jurija Bondarie
iwa. Również jej autor z wjelką 
swobodą gospodarude czasem i 
istJnieniem p;rzedstawiainych osób, 
wkłada w ich usta rozległe ese
je, zaburza chronologiczny tok 

.narracji. Dla nas.zeigo wywodu 
ponad strukt'Uiailne podobieństwa 
ważniejsze ·są jednak ich arty
styczne konsekwencje: dzięki za
wiłej orgaruzacji ukazywanego 
św.Lata•, w obydwu utworach, 
tym literackim i tym scenicz
nym, naczelne miejsce przypada 
ich autorom. Reżyser białostoc
kiego spektaklu, :wykorzystując 
literackie doświadczenia Bonda.
riewa, ,Ulkazuje się jako główny 
bohater swego dzieła, artY15ta
-k!reator, umiejący dowolrue ma
nilpuilować stwarzaną rzeczywd:s
tością, wzbogacają(:y ją nowym 
pięknem. ~ 

-~ Sceruczna sytu.acja jest pozor
~ nie prosta: wybitny radzieeki 
~ ma·larz podczas pobytu za grani
~ cą odnajduje swego dawnego 

...,. przyjaciela, o · którym słuch za,... 
ginął podczas jednego z fronto
wych incydentów. Krótka z nim 

".:"""'\ rozmo.wa przynosj wispomnierua 
~ o nieja.snej s;prawie śmierci 
~ współtowarzyoSza wojennego 
~ z.Wiadu, o niewoli, o przyjęciu 
~ zachodniego obywatelstwa, o tęs-

'l-. knocie za opuszczoną w Moskwie 
"J _przed koilikudziesięciu laty matką. 
~ Spotkanie dwóch, niegdyś blis
' kich ludzi' jest okazją do rozwa.-

żań nad granicami ludzkiej wol
ności, nad następstiwp.mi indywi

~ dualnych wyborów wbrew wszy
~ st.ki~mu . . WysokJe .sztalugi wyła
f'.._ ma:Jące s1ę ~e scemcznego mroku, 
~ przypommaJące cmentarne krzy
'-t.' że; jasny błęk.i.lt ·nieba prześwitu-

~ 
jący przez wielki świetlnik ma
larskiego atelier; . psychologiczny 

„ falsz sceny, w ktorej matka od
"' trąca po.wracającego ·syna, ura-
stając w ten sposób do symbolu 
surowej Matki Rosji; samobój
stwo m~rnotrawnego podróżnika ; 
wszyist'kie te odwołania· .do ele
mentarnych wartości ludzkiego 
losu spraiwialją, że wypowiedzia
ne przez bohaterów stwierdzenia 
o dziejowej, bo przecież 'nie reli
gijnej, determinacji człowieka 
nabierają patetycznego piękna. 
Ma ono swe źródło, jak sądzę, 
w iprzemo·żnej niechęci do roz-
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w.Dązań połowicznych, obciążo
nych jednostkową miarą. 

I owa patetyczność imponuje 
nam, widzom tak nienawykłym do 
jej obecności we współczesnej te
ma tyce. Poczucie to jest tym sil
niejsze, że iPOwfość Bondariewa 
pokaz,uje sy·tuacje całkowicie 
prawdopodobne. Prawdopodobne 
aż do okrucieństwa, skoro jeden 
z głównych bohaterów, ów cie
szący się sławą malarz, wywołu
je skojarzeni1a z wybitnym cenio
nym w świeeie portrecistą 
radzieckim llją Głazunowem. 
Autor, a ~ nian reżyser nad 
swoimi: postaciami spra'wują 
władzę absolutną. 

Szczególne efekty przyniosła ta 
metoda w przypadku· białostoc
kich aktorów. Instrumentalność 
fUII1ikcji, jalkie miel.i spełiiliać wo
bec świata .zakoinjpOnowanego 
przez PiotrowskJ.ego, sprowadziła 
ich do roli wycyzelowanych or
namentów. I w tej kategorii od
notować trzeba cztery sukcesy. 
Róża Czaplewska - r.gorzknfała 
źona wielkiego a·rtysty; Maria 
Chodecka - opuszczona przez 
syna matka.; Andrzej Redwans 
- liryczny, niepokojąco przystoj
ny radz.i.ecki emigrant; Juliusz 
Pr.zYibyLskd: cyniczny starzec 
topiący swoje z,wąitipienie w drob
nych pr.zyjemnoot'kach. Broblem 
tylko w tym, źe UJjęte w ten spo
sób postacie zmierzają ku regio
nom ·niebezpiecznych schematów. 
No cóż, taka jest chyba cena 
owego pięknego patosu ode
branie człowiekowi w imię dzie
jowej harmonii [prawa do błędu, 
tego, co Miłosz nazwał przed 
lat.y ,,nagłym skokiem ponad ga
tlllnek ludtzki". I w tym · 'kontekś
cie fascynacja, którą budzi bia
łostockie [przedstawienie, musi 
niepokoić, iprowokować do roz
waża,ń nad granicami i uwarun
kowaniaz:ni reżyserskich z kolei 
wyiborów. 
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