
na słodko i na ostro 
LETNIA NIEZNAJOMA KONTRA LODOWATY W oYZECK 

PRZEDSTAWIENIA AGNIESZKI GLIŃSKIEJ często świetnie 

i ys o wie się zaczynają, po czym gdzieś w trzech czwartych 

zaczynają przypominać balon, z którego stopniowo uchodzi 

powietrze. Tak było z „Kaleką z Inishman", to zdarzyło się 

nawet w „Bambini di Praga", spektaklu, który Teatr Współ

czesny gra przy pełnej sali od trzech sezonów. Od początku 

grudnia w tymże Współczesnym można oglądać najnowsze 

przedstawienie Glińskiej: „Nieznajomą z Sekwany" 

Odona von Horvatha. I niespodzianka - tym razem jest to 

spektakl „wytrzymany" , sprawny i wreszcie wykończony. 

To nie jest pierwsze spotkanie Glińskiej z dramaturgią 

von Horvatha. Kilka lat temu gorąco przxjmowano „Opo

wieści Lasku W~edeńskiego " , zrobione przez reżyserkę w Ate

neum. Czy jednak sztuka inspirowana słynną maską po

śmiertną pięknej topielicy znalezioną w XIX wieku w Sekwa

nie powtórzy sukces .„ Opowieści"? Z pewnością spektakl ze 

Współczesnego nie dorównuje tamtemu sprzed lat. Nie na

rzekajmy jednak: kryminalna fabuła opowiedziana jest 

sprawnie, ma ten spektakl konieczny mu poetycki naddatek, 

a przede wszystkim jest bardzo dobrze zagrany. 

Od trzech sezonów odkryciem Współczesnego jest Borys 

Szyc, który od niedawnego przecież debiutu słusznie uważa

ny jest za kontynuatora najlepszej tradycji polskiego aktor

stwa. W roli Alberta pokazuje cały wachlarz możliwości: jest 

czarującym łobuzem w chwili , gdy dowie się, że popełnił za

bójstwo, potrafi być neurotycz,nym nadwrażliwcem , bywa 

brutalny, umie także być komiczny. Scena, w której dokonu

je w pełnym ubraniu kąpieli za pomocą dwóch garści wody 

rozprowadzonej po brzuchu, to małe arcydziełko komizmu. 

Partneruje mu Natasza Sierocka w roli tytułowej Nieznajo

mej. W tym „dużym dziecku" siedzi coś niepokojącego. Nie

znajoma nieświadomie szantażuje Alberta, wie , że jest dla 

niego jedynym ratunkiem przed nieuchronnie czekającą go 

karą. Nieznajoma Sierockiej wykorzystuje swoją przewagę 

- nagle staje się drapieżna , ociera się o wulgarność , a nie 

przestaje przy tym być wciąż tym samym nadwrażliwym, zagu

bionym dzieckiem. Tej scenie - po mistrzowsku zagranej 

- młodzi aktorzy przydająjakiegoś dziwnego , perwersyjnego 

niemal posmaku, zresztą bez krztyny wulgarności. 

Czy „Nieznajoma z Sekwany" to spektakl wybitny? Nie. 

To po prostu udany przykład sztuki „~sokiego bulwaru", 

a więc repertuaru, którego w polskich teatrach ostatnio jak 

na lekarstwo. Propozycja na kulturalne spędzenie wieczoru 

z porządną literaturą w solidnym wykonaniu. 

-Tomasz.Mościcki 

PRZYGOTOWANY NA OTWARCIE EURODRAMY „Woyzeck" l Grażyny Kan{oędzie dzielił publiczność. To studium posta

Ci ogołocone z literackości, z tęsknot fabularnych. Gigan

tyczna pozytywka, w której bohaterowie zrywają się jak do

tknięci szpilką, odgrywają dziwaczny, transowy skecz i zapa

dają w niebyt. 

Kania skonstruowała „Woyzecka" jak wiersz Różewicza. 

Minimum słów. Maksimum ekspresji. Żadnej waty historii. 

Żadnych aktorskich podpórek. Tobołek udający niemowlę. 
Torba. Plastikowe jaja na wodę. Buława tamburmajora. Nie

mal prywatne ciuchy i wyraziste aktorstwo. Z chłodną precy

zją zbudowała poetyckie studium zachowań wojskowych ren

tierów, medycznych szarlatanów zepchniętych na margines 

życia , tonących - także i dziś -w dewiacjach, nałogach i psy

chozach. Opowiedziała także historię kobiety niezdolnej 

do wierności. 

Wizja reżyserki , efektownie oświetlona, zanurzona w bia

łej, sterylnej przestrzeni niczym w kostce lodu, przypomina 

po trosze poczekalnię psychiatryka, może pokaz ekstrawa

ganckiej mody. Paweł Wodziński i Tomasz Wert zabudowali 

Scenę na Świebodzkim wstęgami światła i olbrzymimi, pła
skimi powierzchniami zupełnie jak podest dla modeli i mo

delek. Odsączony przez Kanię z literackiej waty tekst 

Bi.ichnera porusza postaciami niczym sprężyna pozytywki. 

Oniemiali siadają na krzesełkach przyśrubowanych 

do ściany. Ta ściana scala ich w grupę. Pr~eważnie milczą. 

Czekają na swój show time. Od czasu do czas ktoś zrywa się, 

by wykonać arię. Na czarno-białej scenie tasują się histerycz

ne tercety i duety. Bohaterowie-kukiełki wyrzucają z siebie 

strzępy słów i zdań. Nadpobudliwie poruszają ciałami jak 

preparaty dotykane elektrodą, to znów zacinają się niczym 

popsute zabawki. Woyzeck-kukła i władcy marionetek. 

Upiorne panoptikum prowincjonalnych filozofów, którzy 

łakną urody życia i nie mogą jej odnaleźć ani w sobie, ani 

w świecie zewnętrznym. 

Spektakl Kani to kolekcja wybornych ról. Porywa znako

mita scena tresury Woyzecka przez Doktora i Kapitana. In

trygują świetne, pełne erotyzmu sceny zwodzenia Tambur

majora i Woyzecka przez Marie. Woyzeck Mariusza Kiljana 

zmaga się z zazdrością i udręką jak pajacyk. Marie Kingi 

Preis rozlicza się z grzeszną miłością niczym pucołowata lala. 

Ich świat wewnętrzny rozgrywa się w naszej głowie. N a scenie 

oglądamy tylko błyskotliwe sugestie i zagadki, które rozwią

zujemy, patrząc na metafory gestów. 

- l.esztk Pułka 
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