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·.TAN ZIEMBIŃSKI Na teatralnej scenie 

tó.~ »WICf HRABIA PRZ(POłOWIONY {{ 
Italo Catvtno: "Wicehrabia prze- , nialuka" podjęła się trudu opraco· 

połowiony". Tłum. Barbara Sie· wania scenicznego utworu, przezna• 
roszewska, adapt. Zofia Jaremo- czone~ wyłącznie dla widza doro

·wa, Joa11J1.a Braun. lnsc. l ret. Zo- slego, to można zabieg ten przyj•ć 
tia·Jaremowa, scen. Joanna Braun ze zrozumiałym zainteresowaniem. 
mui: Zysmunt KOll1iec:my. Prem. Całe wldowiliko został.o Hpil'ezento-
maj 1971 r. wane w prawie m~owej wielkośd 

Pod konlee obecnego sezonu teatral· sycylijskich marlooetkach w sall pirób 
tlł!gO błelsko-bialsJ<a .,Banialuka" blelsko-bl.alskiego teatru. .Jest to o 
przygotowała widowisko, oparte na tyle ważne, poniewat widowiska te 
adap~JI fUcrzoficznej powiastki włotl· nie koliduj• z przedstawieniami dla 
lldeco pisarza Italo Calvillo pt. „Wi· dzieci, nie przeszkadzaj• w reallza· 
eellrabla przepołowiony", w ret. Zo· cjl podstawowych zadań artystycz· 
fi! Jariemowej. z muzyk• zycmunta nych. Zamiast sceny, widzowie oglą· 
KOBleaneso 1 scenoi:rat11 Joanny dają więc głębokie na 1 metr pół· 
Braun. okrągłe podium, na którym rozciU· 

nięte zostało l>&noramlczne płótno, 
?tmlo CalvU!io nalety wap6łczełn1e obrazujące tło poszczególnych wyda· 

do najbudmej lnteresuj•cych J)isa· ruń. Dekoracja jest stała. Aktony 
"" ··włol'.kich . .Jego pisarstwo z pogra• anlmuj11 ,postacie swoich bohaterów 
11ieM fikcji 1 rzeczywistoścł ac21eg61· pozostając dla widzów niewidoczny. 
me nadaje się do ada,ptacji dla 'PO· ml. D:z:it:ki temu -przedstawienie ma 
tnab sceny lalkowej. Tylko w teat· w sobie coś szlachetnego, col§ z dobre· 
he ·lalek fikcja jest tak namacalna go akademickiego stylu . .Jest czyste 
t oezywi$.a, a rzeczywistość tak da· w swej formie l poprawne anima· 
~ 1 niekonkretna, te at wręcz piro- cyjnle. 
1li ·1111.11 sam.a, a't!y zastosować j11 w po
etyce widowiska lalkowego. Na dobr11 
11prawę tylko w teatrze mote istnieć 
naprawdę półczłowlek, jednoręki, nie· 
parzysty 1 bezbokl półdupek, przepo
łowiony na ~kr ś człowiek, jako 
samodzielny b t mleć tak• sam• 
111o8n.ojć intel lnll I emocjonaln11. 
eo cZlowiek . .Jeśli więc „Ba-

.Jedynie w sfene treści budzi za
strzeżenia. Rodzą się one, pomijając 
cał11 problematykę adaptacji, w sce· 
n!e finałowej, kiedy to oble Połowy 
wicehrabiego, ta dobra l ta zła, łą· 
CZI! się, a następnie wbrew całemu 
przedstawieniu, wbrew tekstowi au· 
tora ponownie rozchodzą się. Dualizm 
czynów i postaw „przepołowionego". 
ukazany w cl11gu kUkudziesl.-:clu mt
nut, nie l)O&lillda swojej logicznej 
puenty. Powtórnym roa:błclell) lalkl 
jednoznacznie stwierdza się niemot· 
ność współistnienia dobra 1 z.I.a w oso
bie jednego bohatera. 

Ozy lllltem wnosić nalety, te boha· 
ter mote być wyłllcznie z gruntu zły, 
lub anielsko dobry l jakakolwiek 
symbioza tych dwóch elementów jest 
nlemotllwat ; 

Nie pos11dzam oeoblłde wybltnej 
polsklej artystki o tak jednoznaczne 
deklaratywne spłycenie tekstu I przyj 
muję tę scenę jako oetrzetenle przed 
lstnlej11cym realnie I samoistnie złem 
z jednej strony l dobrem z drugiej. 
Zarówno jedno, jak 1 drugie motna 
współcześnie określić l lldeflnlować. 
Stwierdzenie to jednak, jakkolwiek 
powstałe z okazji llucenizacjl utwo
ru Italo Calvlno, jest konsekwencj11 
zable&6w teatralnych Zofii Jaremo· 
weJ. 

M6wl„ o walorach artystycznych 
przed1tawienla, podkreślmy poza in· 
scenlzaej11 bardzo ciekawił mu11yk• 
Zycmunta Konleczneso, konsekwent• 
n11 acenograflę Joanny Braun oraz po
-praWDlł anlmacj• lalek I czytelnlł in· 
terpretację najciekawszych 'POStacl. Z 
całego widowiska najmocniej w Pii• 
mięci zapisują sltt dwa motywy mu· 
zyczne. Pierwszy wi11ż• się z Uustra
cj11 jazdy kOlll·neJ J)Czepołowlonego Me 
dardo. Dodajmy od razu, że PoSta~ 
tę, 11wtaszcza jego zł11 połow11 przej· 
mująco Interpretował Wojciech De• 
neka. Animacji jego lalki towany
szył najczęściej dtwlęk podobny do 
tego, jaki wydaje piła ręczna w eza
llle pracy d.rwall. Drugi lltały motyw 
muzyczny zwi11Z&ny był z .l)iosenkll 
Pameli. Była to rytmiczna l melodyj
na śplew'ka, wzmacniana 1 poOdbljana 
przytupem aktorki - Barbary Kani. 
Wśród PoZostałych najciekawszych 

r61 wymieńmy ponadto Sebastianę 
- Urszuli Petryszyn, Doktora - Ma· 
ńana Konieczneso, Pietrochlodo -
Lecha P01>ławskieso. rodzlc6w Pame· 
li - Irene Rauch i Boltuslawa Ko· 

endera oraz postać Galatego w opra 
owaniu Ireny Zltzman. \V sumie 

tworzyli oni zgrany i wyrównany ze
spół autorski. 


