
·JAN ZIEMB~SKI Na teatralnej scenie 

[O)'>lWIC(HRABIA PRZ(POtOWIONY{( 
tt.io Catvino: "Wicehrabia prze· 1 nialuka" podjęła się trudu opraco

potowlony". Tłum. Barbara 5ie· wanta scenicznego utwaru. przezina• 
roszewska, adapt. Zofia Jaremo- czaneeo wyłącznie dla wldza doro

·-wa, Joanna. Braun, lnsc. l ret. Zo- slego, to mo2na zabieg ten przyj•6 
tła Jaremowa, sce.n. Joanna Braun ze zrozumiałym zatnteresowanieal. 

. muz: Zysmunt Koin.ieccny. Prem. Całe W\ldow15ko zostało saprezento-
maj 1971 r. wane w prawie meU"owej wlelkośe! 

!'Od koniec obecnegl) seizonu teatnl· aycyUjSkich marionetkach w sali pr6b 
llecb błetsko·bialsJca ,,Banialuka" bielsko-bialskiego teatru. .Jest to o 
przygotowała widowisko. oparte na tyle ważne, ponieważ widowiska te 
~l>~ji tilomficmej pow1astkl wł.os· nie koliduj• z przedstawieniami dla 
lldeco pisarza Italo Calvlno pt. „Wl· dzieet. nie przeszkadzaj• w realiza· 
cellnbła prze11otowlony", w ret. Zo· cjl podstawowych zadań artystycz· 
tli Jaremowej, z muzyk• Zy1111unta nych. Zamiast sceny, Widzowie oglą
K091ecme10 1 sceno&ratil .Joanny dają więc glębOkle na 1 metr p6ł· 
Braun. okrągłe podium, na którym rozclU· 

nięte zostało panoramiczne l)t6tno, 
-10 Calvl.nio nalety wsp6łcześn1e obrazujące tło pomczeg6lnyeh wyda· 

do -jbardZlleJ interesuj•cych plsa· rzeń. Dekoracja jest stała. Aktorzy 
1'Z3! włdl:kich . .Jego pisarstwo • pogra· animują ,postacie swoi.eh bohater6w 
ll1eza fikcji 1 rzeczywistoścł 11ZCU&61· pozostając dla wldz6w niewldocmy
me nadaje się do ada,ptacjl dla Po• ml. Dztękl temu l)l'zedstawlenle ma 
trab sceny lalkowej. Tylko w teet· w sobie coś szlachetnego, co4 z dobre
f'2le ·lalek ftkcja jest tak namacalna go akademickiego stylu. .Jest czyste 
l oczywUJta, a rzeczywlstoś6 tak da• w swej formie 1 poprawne anima· 
leka: 1 niekonkretna, że aż wręcz oro- cyjnle. 
tli ·!Ile sama, al:!y zastosowa6 j• w po
etyce widowiska lalkowego. Na dobrą 
ep.t'awę tylko w teatrze może lstn1e6 
napTawdę p6łczłowiek, jednoręki, nie· 
parzysty i bezboki p6łdupek, prze-po
łowtony na rg człC11.Vlek, jako 
samodzielny b t mle6 takll sam1t 
nośn,oj6 intel ln• 1 emocjonaln1t. 
eo człowiek • .Jeśli więc „Ba· 

.Jedynie w sfene treści budzi za
stmeżenla. Rodzą się one, pomijając 
całlł problematykę adaptacji, w sce
nie finałowej, kiedy to oble połowy 
wicehrabiego, ta dobra I ta zła, łll· 
CZlł się, a następnie wbrew całemu 
przedstawieniu, wbrew tekstowi au
tOl'a ponownie roa:chodzą się. Dualizm 
czyn6w l postaw „przepołowionego'', 
ukazany w ciągu kilkudziesięciu mi
nut, nie posdada swojej logicznej 
puenty. Powt6rnym roa:biclen:J lalki 
jednoznacznie stwierdza się niemot
noś6 wsp6łlstnlenia dobca l zła w oso
bie jedne~o bohatera. 

Czy •tern wnosl6 nale:ty, te boha
ter może by6 wył.\Cznie z gruntu zły, 
lub anielsko dobry i jakakolwiek 
symbioza tych dw6ch elementów Jest 
niemożllwat -

~ 

Nie pos•dzam oeoblścłe w;ybłtneJ 
polsklej artystki o tak jednoznaczne 
deklaratywne spłycenie tekstu i przyj 
muję tę scenę jako 011trzetenie przed 
istniejącym realnie 1 samoistnie złem 
z jednej strony 1 dobrem z drugiej. 
Zar6wno jedno, jak 1 drugie motna 
wsp6łcześnle określić 1 zdeflnlowa6. 
Stwierdzenie to jednak, jakkolwiek 
powstałe z okazji tnscentzacjl utwo
ru Italo Calvlno, jest konsel:wencj1t 
zablec6w teatralnych Zotll Jaremo• 
weJ. 

MbwillO o walorach artystycznych 
przed1tawtenla, podkreślmy poza in
scenlzae1• bardzo ciekawa muzyk• 
Zysmunta ltonieczne10. konsekwent· 
n1t •c•noSrałię Joanny Braun oraz po· 
prawną animację lalek I czytelna lu• 
terpretację naJciekaws:aycb postaci. Z 
całego widowiska najmocniej w pe
mlęcl uptsują sic dwa motywy mu
zyczne. Pierwszy wi•ż• ale z llustra
cj• jazdy konnej prze-połowionego Me 
dardo. Dodajmy od razu, te PoStać 
tę, zwłaszcza jego zł• poło~ przej
mująco interpretował Wojciech De• 
neka. Animacji jego lalk1 towarzy
szył najczęściej dtwlęk podobny do 
tego, jaki wydaje pila ręczna w eza-
111.e p.t'acy drwali. Dragi lttały motyw 
muzyczny zw111UnY był • l)l.osenk• 
Pameli. Była to rytmiczna i melodyj
na śplew'ka, wzmacniana 1 J'.M)dbijana 
przytupem aktorki - Barbary Kani. 
Wśr6d pozostałych najciekawszych 

ról wymieńmy ponadto Sebastianę 
- Urszuli Petryszyn, Doktora - Ma· 
rłana Koniecznego, Pietrochlodo - -
Lecha P01>ławskiego. rodziców Pame
li - Irenl! Rauch i Bogusława Ko· 

endera oraz postać Galatego w opra 
owaniu Ireny Zltzman. W sumle 

tworzyli oni zgrany i wyrównany ze
spół au tocski. 


